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Levantamento aponta alto 
índice de acidentes em 
trecho da BR-282 na região

Temporal causa 
destelhamentos, queda de 
árvores e alagamentos 

Reportagem especial apresenta número de ocorrências entre 
Maravilha e Iraceminha, com destaque para o quilômetro 618 
da rodovia, local com registros de graves acidentes

Chuva torrencial, com vento e granizo, assustou moradores 
de Maravilha e região. Corpo de Bombeiros atendeu várias 
ocorrências  

PeriGO NO TrÂNSiTO 

PreJUÍZOS

Fernando Zimmermann/O Líder

Fernando Zimmermann/O Líder

HOSPITAIS EM 
COLAPSO

Governo do Estado 
iniciou a transferência 
de pacientes do 
Oeste para outras 
regiões catarinenses  

Região enfrenta recorde de 
pacientes com sintomas graves de 

Covid-19 e leitos de UTi lotados 

Divulgação
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maRaVilHa
motoristas do transporte escolar recebem 
orientações e kits de proteção 

Mais de 30 motoris-
tas responsáveis pelo trans-
porte escolar em Maravi-
lha participaram de um 
treinamento com a Secre-
taria de Educação de Ma-
ravilha e a Vigilância Sani-
tária, na segunda-feira (08). 
Os trabalhadores receberam 
orientações da equipe sobre 
todas as medidas de segu-
rança necessárias para rea-
lizar o transporte dos alunos. 

Eles também receberam 
kits completos de proteção in-
dividual com álcool gel, ter-
mômetro digital, máscaras, 
face Shields, adesivos infor-

mativos que serão utilizados 
nos veículos com orientações 
e separação de lugares para o 

distanciamento. O treinamen-
to faz parte da operação de re-
torno seguro às aulas que o 

município está fazendo com 
todos os profissionais envol-
vidos no setor de Educação. 

Reunião foi realizada com os transportadores 

Divulgação

eXiSTem VagaS de TRabalHO?
Mesmo nesta época de pandemia, muitas áreas do merca-

do de trabalho tiveram criação de novos postos. Em particu-
lar, construção civil e área de metalurgia tiveram sim criação 
de novos postos. Mas por que há pessoas desempregadas ain-
da? Simples. Falta de formação e qualificação profissional. Não 
estou generalizando, ao dizer que os desempregados são todos 
por esta deficiência. Mas a realidade é que existem sim aqueles 
que estão desempregados, ora por falta de busca de qualifica-
ção, ora por falta de vontade mesmo de alguns, que não “gos-
tam” de trabalhar. Mas no contraponto, existem muitos cursos 
que podem ser feitos para qualificar mão de obra. Várias insti-
tuições oferecem boas formações. Só que o que realmente está 
faltando, é a busca dos trabalhadores por tais cursos. Muitos 
sequer fecham vagas por pura falta de interesse e procura. Por-
tanto, não há o que reclamar! Se existem as vagas e existem cur-
sos que propiciam formação, naturalmente falta busca, falta 
procura, falta vontade! Sou muito crítico em relação a isto, exa-
tamente por contatar com muita gente que atua nestas áreas 
(construção civil, por exemplo) e a reclamação é a mesma. Fal-
ta de mão de obra qualificada. Infelizmente temos várias op-
ções, mas nem todos estão utilizando. E pior é que muitos re-
clamam...Mas não se esforçam!

HaCKeRS em aÇãO
Já tive algumas empresas, de amigos ou conhecidos, que 

foram vítimas de ataque de hackers. Tem os dados puxados pe-
los bandidos virtuais, que depois cobram valores em dinheiro 
para restituírem o banco de dados que foi usurpado. Malandra-
gem pura de bandidos sem vergonhas. Recomendo aqui que 
as empresas não deixem de investir em segurança cibernética. 
Uma invasão causa imensos transtornos. Os empresários ficam 
sem acesso aos dados em geral, não conseguem emitir notas 
ou gerar boletos, enfim, trava tudo. Nos dias de hoje, este tipo 
de segurança também se tornou extremamente necessário. 

aUlaS VOlTaRam
As aulas voltaram. Praticamente todos os educandários, fe-

derais, estaduais, municipais, particulares ou não, com o siste-
ma híbrido. Isto quer dizer que as aulas são presenciais em cer-
tos dias e on-line em outros. Há que se considerar e valorizar 
o esforço de quem organiza o sistema. Mas continuo dizendo 
que sinto saudades (mesmo não estando mais nos bancos es-
colares) das aulas presenciais cem por cento. Para mim, não há 
comparação ao trabalho eficiente e dedicado do professor, jun-
to do aluno, tirando dúvidas, conversando, interagindo. Menos 
mal que a interação aluno/aluno, salutar também principal-
mente para os pequenos, é de certa forma suprida através deste 
sistema. Os alunos precisam contato e interação entre si. Mas 
nada se compara com as aulas presenciais, em sua totalidade.
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LIÇÕES DE VIDA
Não use o seu tempo e as suas 
palavras com descuido. Nenhuma das 
duas coisas pode ser recuperada...

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Até a próxima edição...

CDL /ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MARAVILHA
Estiveram em nossa sede as prezadas Eliana Estefano, Caroline Maldaner e Daia-

ne Gohlke, ativas participantes da diretoria da entidade, com o objetivo de expor ideias e su-
gerir a criação de programas para incentivar a nossa classe empresarial. Também nos entre-
garam ofício de agradecimento das parcerias com a nossa Rádio Líder e Jornal O Líder nas 
campanhas desenvolvidas pela mesma. Agradecemos a visita e esperamos que as ideias apre-
sentadas sejam desenvolvidas, para incrementarmos com novas ideias para o empresariado!

Carine Arenhardt/O Líder

VEREADORES E 
CDL E ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL

O primeiro Café da Ma-
nhã com os Vereadores ocor-
reu nesta semana em Maravi-
lha, encontro promovido pela 
CDL e Associação Empresarial. 
Uma ótima iniciativa em unir 
forças para o engrandecimen-
to do município. As entidades 
buscam se aproximar do Po-
der Legislativo municipal, para 
trabalhar juntos nos projetos e 
ações que buscam o desenvol-
vimento socioeconômico de 
Maravilha. Durante o encon-
tro as entidades ligadas ao co-
mércio e indústria apresenta-
ram seus principais serviços!

Agilidade do pagamento 
por Pix vira aliada 
de golpistas 

O golpe do WhatsApp foi aperfei-
çoado com o uso do Pix, novo sistema 
de pagamentos instantâneos do Banco 
Central. O enredo é conhecido: golpistas 
invadem a conta de WhatsApp, se fazem 
passar pelo titular e passam a enganar 
contatos pedindo dinheiro para pagar 
dívidas, com a promessa de devolver 
o valor em seguida. As transferências, 
que antes eram feitas apenas por TED 
e DOC, ganharam a agilidade do Pix. 

O golpe é o mesmo, a única diferen-
ça é a forma de transferência bancária 
que facilita a vida dos criminosos pela 
instantaneidade e dificulta a investiga-
ção pela pulverização dos valores, que 
acontece de forma mais rápida. Entendo 
que se trata de um golpe pelo WhatsApp 
que só mudou a forma de transferência.

AUXÍLIO EMERGENCIAL DEVE VOLTAR
O presidente, Jair Bolsonaro, afirmou que o auxílio emergen-

cial deve voltar a ser pago em março ou abril. Sem informar os va-
lores, afirmou que o benefício terá 3 ou 4 meses de duração. Os de-
talhes estão sendo acertados entre Executivo e Legislativo devido à 
responsabilidade fiscal. Uma ótima notícia a quem realmente ne-
cessita do auxílio, e que os aproveitadores dessa vez fiquem de fora...

VACINA PARA TODOS ATÉ SETEMBRO
Um grupo de empresários e entidades, capitaneados 

por Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, e seu Gru-
po Mulheres do Brasil, está lançando o Unidos pela Vaci-
na, movimento que visa facilitar a chegada do imunizan-
te contra a Covid-19 a todos os brasileiros até setembro.

 “O nosso objetivo é vacinar todos os brasileiros até se-
tembro deste ano. Sim, vacina para todos até setembro deste 
ano! A gente não discute política, não procura culpado. A gen-
te discute sim, como levar a vacina até todas as pessoas do nos-
so país”, escreveu Trajano em uma rede social, ao apresentar 
o logotipo da campanha, desenvolvida por Nizan Guanaes.

— Queremos usar nossa experiência, nossa força, para aju-
dar a destravar os problemas. Por exemplo, coisas que pelo rit-
mo normal demoraria um mês, queremos solucionar em 15 dias 
— afirmou Marisa Cesar, CEO do Grupo Mulheres do Brasil.

SAÚDE MARAVILHA
A Secretaria de Saúde de Maravilha infor-

ma que devido à alta demanda de atendimen-
tos relacionados ao coronavírus, os atendimentos 
que não são de urgência e emergência estão sus-
pensos até o dia 22 de fevereiro. Os atendimen-
tos que foram agendados serão concluídos. A 
odontologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia 
permanecem com os atendimentos normais.

A equipe comunica que consultas de rotina e ava-
liação de exames serão retomadas após este perío-
do ou mediante avaliação de risco da equipe. As equi-
pes médicas estão atendendo com número reduzido 
devido ao alto número de profissionais da saúde iso-
lados por contato ou infectados pelo coronavírus.

TRABALHADOR QUE RECUSAR A VACINA
Os trabalhadores que se recusarem a tomar a va-

cina contra a covid-19 sem apresentar razões médi-
cas documentadas poderão ser demitidos por justa 
causa, de acordo com o Ministério Público do Traba-
lho (MPT). A orientação do órgão é para que as empre-
sas invistam em conscientização e negociem com seus 
funcionários, mas o entendimento é de que a mera re-
cusa individual e injustificada à imunização não pode-
rá colocar em risco a saúde dos demais empregados.

O REAJUSTE DOS ALUGUÉIS É 
INVIAVEL AOS LOJISTAS

A “decisão unilateral” dos proprietários de imóveis 
de manter o reajuste dos aluguéis indexados ao IGP-M/
IGP-DI.  Em 2020, o IGP-DI fechou em 23,08% e o IGP-M 
subiu 23,14%. O índice não condiz com a realidade eco-
nômica e desconsidera fatos, como o de que o comér-
cio não está suportando a carga. Segundo eles, as ven-
das ainda hoje não atingiram em média 65% do seu 
valor original. Nos shoppings, 35% das lojas são fran-
quias e, nas praças de alimentação, a presença chega a 
57. Terá de haver uma negociação entre locadores e lo-
catários, para não ser inviabilizado todo comércio, ha-
vendo desemprego e fechamento de estabelecimentos.

MEDIDAS PROTETIVAS
Em Chapecó foram tomadas medidas preventi-

vas para evitar a proliferação do coronavírus. Casas no-
turnas, pubs, bailões, boates, etc., fecham as portas, en-
quanto bares e restaurantes fecham às 22h. A cidade 
está com 1.500 casos ativos de Covid-19. Estão interna-
dos 105 pacientes com sintomas da doença e cerca de 
5 mil pessoas já foram vacinadas. Em Maravilha, a Se-
cretaria de Saúde alerta para a população tomar cuida-
dos para não ser necessário medidas semelhantes...

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, ex-juiz da Opera-
ção Lava-Jato, lamentou na terça-feira (9) a decisão da Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) de validar o acesso do ex-presidente Lula às mensa-
gens da Operação Spoofing. As conversas envolvendo o ex-magistrado e o então 
chefe da força-tarefa Deltan Dallagnol tratam de temas que vão desde “sugestão 
de fonte” contra o filho de Lula a pedidos de movimentação em processos en-
volvendo o petista.

Em nota, Moro afirma que nenhuma das “supostas mensagens” retratariam 
fraude processual, incriminação de inocente, sonegação de prova, antecipação 
de julgamento, motivação político-partidária ou quebra da imparcialidade.

“Lamenta-se que supostas mensagens obtidas por violação criminosa de 
dispositivos de agentes da lei possam ser acessadas por terceiros, contrariando 
a jurisprudência e as regras que vedam a utilização de provas ilícitas em proces-
sos”, afirmou Moro.

Moro lamenta decisão do STF sobre mensagens 
liberadas para defesa de Lula

COrONavÍrUS
Um estudo feito com mais de 1 milhão de voluntários na Inglaterra aponta 

que cerca de 60% das pessoas diagnosticadas com Covid-19 não relataram ne-
nhum sintoma da doença na semana que antecedeu o resultado positivo no teste. 

A ausência de sintomas nas pessoas infectadas é apontada como um desa-
fio extra para barrar o avanço do coronavírus: desde os primeiros estudos sobre 
o tema, especialistas alertam que o uso de máscaras e o distanciamento são es-
senciais, já que nem sempre há indícios físicos que indiquem quem está infec-
tado e mesmo os assintomáticos têm carga viral de coronavírus tão alta quanto 
a dos pacientes com sintomas.

VICE-GOVERNADORA EM MARAVILHA
A prezada Daniela Reinehr esteve durante a sema-

na visitando a região, acompanhando obras e ouvindo rei-
vindicações das autoridades municipais. Em Maravilha 
teve audiência com o prefeito Sandro e demais autorida-
des municipais, junto com lideranças de vários segmen-
tos da sociedade. Aqui inclusive liberou dois respiradores 
para o Hospital São José, cujos equipamentos já foram entregues e estão sen-
do utilizados pela comunidade regional. A vice-governadora tem sido uma 
grande batalhadora para atender as demandas e necessidades da região. Or-
gulho ser filha dessa terra! Nota-se quando concede entrevistas que está mui-
to à vontade em Maravilha e pode resolver questões afetas ao Governo.
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

A Secretaria de Agricul-
tura de Maravilha em par-
ceria com o Senar está ofe-
recendo em torno de 20 
vagas para produtores de lei-
te que desejam receber ca-
pacitação na área técnica e 
de gestão da propriedade. O 
anúncio da parceria foi fei-
to pelo secretário Pedro Gil-
berto Ioris, que juntamente 
com o técnico agropecuário 
Paulo Lanius está montan-
do o grupo de produtores. 

O produtor que tiver in-
teresse pode entrar em con-
tato com a Secretaria de 
Agricultura até o próximo 
sábado (20). Uma reunião 
com técnicos da secreta-
ria, do Senar e representan-
tes de laticínios para ajustar 
os detalhes já foi realizada 

20 VagaS
agricultura e Senar vão oferecer capacitação 
para produtores de leite

Reunião com técnicos da secretaria, do Senar e representantes de laticínios

na Prefeitura de Maravilha. 
O curso terá duração de 

dois anos com visita técni-
ca de uma vez por mês do 
profissional na proprieda-
de. A previsão de início é 

para o mês de março. Na ava-
liação de Ioris, o agricultor 
deve ser treinado e prepa-
rado como empresário ru-
ral cuja propriedade é a em-
presa. O secretário destaca 

que as capacitações volta-
das para a gestão e melho-
rias técnicas ajudam a am-
pliar a produtividade, a 
reduzir custos dando maior 
lucratividade ao produtor.

Divulgação

ELIANE SANTOS

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha, realizou na 
noite de segunda-feira (8), 
a segunda sessão ordinária 
de fevereiro. Na ordem do 
dia, os vereadores aprova-
ram duas moções e seis in-
dicações.  

Uma moção é de autoria 
do vereador Vinícius Ventura 
(PP), a qual solicita que seja 
encaminhado um ofício em 
forma de homenagem para a 
secretária de Saúde, Miriane 
Sartori e diretora do Hospital 
São José, Neiva Schaefer, es-
tendendo a todos os profis-
sionais que atuam na linha 
de frente do tratamento de 
pacientes com Covid-19.

A outra moção, de au-
toria do vereador Natalino 
Prante (PP), solicita o em-
penho das autoridades para 
que seja estudada a possibi-
lidade de autorizar aos mu-
nicípios a abertura de estra-
das de chão, ao longo das 
BRs, para serem utilizadas 
no trânsito de tratores e má-
quinas agrícolas. O docu-

POlíTiCa Na ordem do dia, os vereadores aprovaram duas 
moções e seis indicações

Com foco em obras de asfalto, 
vereadores aprovam moções e indicações 

Sessão foi realizada na segunda-feira (8)

Eliane Santos/O Líder

mento pede autonomia para 
o município inclusive nas 
áreas industriais, com a au-
torização da abertura das 
perimetrais, utilizando-se a 
margem de domínio do Dnit.  
O vereador citou a importân-
cia de obras em vias do mu-
nicípio contemplarem mais 
os agricultores do municí-
pio. Segundo ele, hoje às má-
quinas agrícolas fazem seus 
deslocamentos e trajetos por 
cima da via principal, por 

não terem um espaço ade-
quado para percorrer. 

Os vereadores da banca-
da do PP ainda pediram, em 
indicação, obras de asfalto 
em comunidades do interior, 
incluindo as linhas Três Co-
queiros, Arabutã, Água Para-
da, Guaraipo, Mariporã, Za-
nolla, Tope da Serra, Caiapó 
e Garupá. 

Outras indicações apro-
vadas pedem melhorias na 
Rua Santa Terezinha - no 

Bairro Bela Vista, recupe-
ração da estrada de Linha 
Três Coqueiros, melhorias 
no trânsito da Avenida Eucli-
des da Cunha, investimentos 
no parque infantil da Praça 
da Igreja Matriz e que o mu-
nicípio resolva com urgên-
cia o problema de esgoto na 
Avenida Anita Garibaldi, em 
frente à Agência do Sicoob 
Credial, do centro. A próxima 
sessão será na segunda-feira 
(15), às 19h.

O POdeR dO aUTOenganO: menTiR PaRa Si meSmO

A palavra autoengano se refere às estratégias adotadas para 
mentir para si mesmo. Esta é uma das piores armadilhas da mente. 
O autoengano ocorre em situações em que nos auto convencemos 
de uma realidade que é falsa, mas o fazemos inconscientemente.

A diferença entre mentira e autoengano reside no fato de que a 
primeira a pessoa tem consciência de que não está dizendo a verda-
de. No autoengano, entretanto, a pessoa aceita como verdade uma 
realidade que é falsa sem estar ciente disso.

Ou seja: quem se engana não percebe que o está fazendo, ou 
pelo menos nem sempre, e é precisamente neste aspecto que resi-
de o poder do autoengano. Durante nossa inconsciência, o autoen-
gano implementa seu poder; de uma maneira que poderíamos defi-
nir como silenciosa e camaleônica.

Existem várias formas de autoengano, sendo algumas mais fre-
quentes do que outras. Além disso, cada uma delas tem diferentes 
efeitos psicológicos.

Cito brevemente quatro delas e seus principais efeitos em um ní-
vel psicológico.

1. Autoilusão funcional
O autoengano funcional é observado em situações em que a 

pessoa mente para si mesma tentando se convencer de que sua de-
cisão é a certa.

O autoengano descrito na fábula da raposa e das uvas, por exem-
plo, é denominado autoengano funcional. Tem uma função muito 
específica (daí o seu nome): o ato de mentir para si mesmo é mais útil 
para a raposa para evitar o desconforto que vem do fracasso de não 
ter satisfeito sua necessidade de alcançar as uvas.

A autoilusão funcional de curto prazo é adaptativa, mas a longo 
prazo não é bom. O efeito psicológico ocorre porque a pessoa decide 
transformar uma verdade (não conseguir atingir um objetivo) em 
uma mentira que a tranquiliza (o objetivo não é importante).

Desta forma, a pessoa que usa autoengano funcional não se de-
safia e se mantém parado na vida.

2. Valorizar para acreditar
O autoengano denominado “valorizar para acreditar” surge da 

necessidade de abolir a dissonância cognitiva. A autoilusão “valori-
zar para acreditar” é caracterizada pela crença de que se algo exige 
muito dinheiro, tempo ou esforço, atribuímos mais valor a ele do que 
aquilo por que não pagamos um preço tão alto. Consequentemente, 
por exemplo, valorizamos mais pertencer a um grupo no qual nos foi 
difícil entrar do que a um no qual fomos facilmente aceitos.

De onde vem esse autoengano? Respondo essa pergunta no 
meu blog Psique & Amor por Deny Alfano.

3. Autoengano consolador
A autoilusão consoladora é a estrela da autoilusão e é observada 

com muita frequência em pessoas com inveja. A mentira consolado-
ra é observada nas situações em que a pessoa mente para si mesma 
para entregar a um agente externo a responsabilidade por sua condi-
ção e sentir pena de si mesma.

Alguns exemplos de autoengano consolador seriam pensar que 
tenho fobia porque “minha mãe me deu medo de cachorros” ou 
pensar que “tenho muito ciúme porque minha namorada me dá 
motivos”. São pensamentos que a pessoa externa para encontrar alí-
vio. Mas a mentira consoladora nos protege.

4. Mentir para os outros para se convencer
Uma das formas mais indiretas de autoengano é mentir para os 

outros para mentir para si mesmo. São situações em que a pessoa 
passa histórias, experiências e percepções distorcidas. A princípio 
você fica ciente dessa pequena distorção da realidade, mas aos pou-
cos acaba sendo absorvido pela sua própria história e personagem.

Ao final é como se a pessoa esquecesse que construiu uma fal-
sa verdade.

Ninguém se salva do autoengano, é um fenômeno psicológico 
muito frequente. Livrar-se de suas mentiras requer reflexão pessoal. 
E refletir requer esforço. As respostas prontas não são boas respostas.
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PARA A POPULAÇÃO

Nesta semana a diretoria executiva da 
CDL e Associação Empresarial de Maravi-
lha teve a primeira reunião de 2021. Uma das 
pautas foi a grande parceria entre a instituição 
e o poder público. Este é o grande objetivo das 
instituições, a formação de parcerias para me-
lhor atender a população. Como é bom viver 
em uma cidade recheada de entidades que 
juntas desempenham um lindo papel para di-
versos setores: comércio, agricultura, educa-
ção. A CDL e Associação Empresarial divulgou 
ainda, nesta semana, uma nota se propondo a 
auxiliar empresas atingidas pela chuva de ter-
ça-feira (9). Penso que o caminho para o de-
senvolvimento seja este, a solidariedade.  

diana Heinz, jornalista

tRABALHAR COM PROPÓSItO

É possível unir felicidade e trabalho? Esse continua sendo um questionamento que escuto fre-
quentemente, não só de quem ainda está no começo da carreira, mas também daqueles que ama-
dureceram e estão com novos desejos profissionais, seja em busca de um salário melhor ou de algo 
mais compatível com seus valores. A questão, acredito, é realmente ver significado onde atua e não 
ter medo de mudar a rota, se for necessário. O escritor e filósofo Albert Camus disse: “Sem traba-
lho toda a vida apodrece, mas, quando o trabalho é desprovido de alma, a vida sufoca e morre”. 

Camilla Constantin, jornalista

E essa do Big Brother Brasil?
Para quem não acompanha o tão conhecido programa, uma breve explicação. As brigas, as 

ofensas, a pressão psicológica e a soberba das pessoas transformaram o programa no principal co-
mentário na internet na última semana, incluindo debates desde a formação humana até a ne-
cessidade de acompanhamento psicológico para os participantes. O programa pode ter quali-
dade duvidosa e não acrescentar para o intelecto pessoal, mas retrata, e muito, a necessidade 
de o ser humano ser mais evoluído psicologicamente e de respeitar as diferenças. Viver em co-
munidade nunca foi fácil. Vivemos “O Show de Truman” todos os dias, mas precisamos saber, 
na vida real, quando estamos fazendo mal para um colega, um amigo ou um desconhecido.

ederson abi, jornalista

Cantora Karol Conká precisou conversar com psicóloga dentro do local após ações agressivas com outras pessoas

TV Globo/Reprodução

HOSPITAIS LOTADOS 
Chegamos no pior cenário da pandemia. Talvez, muitos de nós não acreditas-

se que o Oeste de Santa Catarina pudesse entrar em colapso, mas, infelizmente, o mo-
mento chegou. Os hospitais de São Miguel do Oeste, Maravilha e Chapecó, os únicos 
da região que dispõe de leitos de UTI, estão com suas unidades de terapia intensi-
va lotadas. A região vem registrando um aumento significativo nos diagnósticos de Co-
vid-19, inclusive com muitos desses pacientes apresentando sintomas graves da doença 
e precisando de internação. As alas covid de enfermaria na região também come-
çam a lotar. A vacina chegou, mas a imunização apenas começou e atinge uma par-
cela muito pequena da população e, portanto, não é hora de relaxar. É preciso que 
cada um de nós faça a sua parte, ou vamos ter que encarar sérias consequências. 

Carine arenhardt, 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 

neSTa Vida, nada Se ReSOlVe 
fUgindO dOS PROblemaS
Pare de pensar em fugir das 
dificuldades. Fugir das dificuldades não 
é um meio de se livrar do sofrimento; 
pelo contrário, tal atitude só contribui 
para prolongar o sofrimento. É preciso 
ter atitude oposta, isto é, estar disposto 
a enfrentar os problemas. Qualquer 
dificuldade pode ser transformada 
em prazer ou satisfação quando 
enfrentada com determinação.

30 diaS Sandro Donati debateu, no estúdio da Rádio Líder, educação, saúde, distribuição de água, e infraestrutura

Prefeito avalia primeiro mês de trabalho e 
formação da equipe de governo em maravilha
EDERSON ABI

A Rádio Líder recebeu 
na manhã de segunda-feira 
(8) o prefeito Sandro Dona-
ti para avaliar o primeiro mês 
de trabalho do novo governo 
em Maravilha. Donati visitou 
o estúdio panorâmico e falou 
sobre os desafios iniciais, a 
formação da equipe de traba-
lho e os próximos passos em 
investimentos.  

O prefeito afirmou que o 
governo é de continuidade, 
já que era vice-prefeito, mas 
não deixa de ser um novo 
governo. Ele afirmou que o 
foco foi a montagem da equi-
pe, sem deixar o trabalho 
de lado. “Time que está ga-
nhando, não se mexe muito”, 

Prefeito Sandro Donati no estúdio panorâmico da Rádio Líder de Maravilha

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

afirmou o prefeito, lembran-
do que reconduziu aos car-
gos a maioria do secretariado 
neste ano.

Donati afirmou, ainda, 

que gosta de estar presen-
te na comunidade para tra-
balhar e resolver os proble-
mas. “E acredito que é isso 
que a população maravi-

lhense quer”, afirmou.
Além de debater os tra-

balhos dos últimos dias e a 
montagem da equipe de go-
verno, o prefeito também fa-

lou sobre a gravidade do co-
ronavírus e os novos casos 
que estão alertando a região, 
com a falta de leitos de in-

ternação. O prefeito pediu a 
conscientização das pessoas 
e destacou a fiscalização que 
foi intensificada. 

CASAN
além de educação, trânsito e novos investimentos, 
Sandro Donati falou sobre a crise da Casan, que afetou 
a distribuição de água no ano passado em todo o 
município. O prefeito disse que o município precisa 
trabalhar agora para não sofrer novos problemas. 
Sobre a construção de uma nova adutora, Donati 
revelou que houve problemas ambientais no local e 
a obra parou, entre Maravilha e Bom Jesus do Oeste. 
Ela cobrou a Casan ao vivo e afirmou que a captação 
ainda não passou pela limpeza prometida ainda 
no ano passado. “ainda não renovamos o contrato, 
mas estamos trabalhando, sim. a Casan apresentou 
algumas propostas”, afirmou o prefeito. 

O prefeito de Blumenau, 
Mario Hildebrandt (Pode-
mos), e a prefeita de Var-
gem, Milena Becher (PL), 
anunciaram na terça-feira 
(9) que deixarão a Federa-
ção Catarinense de Municí-
pios (Fecam) após as ações 
polêmicas do atual presi-
dente da entidade e pre-
feito de Araquari, Clenil-
ton Pereira (PSDB). Milena 
e Hildebrandt são, respec-
tivamente, 1ª vice-presi-
dente e 2º vice-presidente 
da Fecam. Outros prefei-
tos do conselho executivo e 
também do conselho fiscal 
ameaçam deixar a entidade. 

Pediram renúncia tam-
bém o 3° vice-presidente, 
Rudi Sander (Progressistas, 
prefeito de São Carlos), os 
membros titulares do con-
selho fiscal Giovani Nunes 
(PSL, prefeito de São Joa-
quim) e Orvino Coelho de 
Ávila (PSD, prefeito de São 
José) e o suplente do conse-
lho fiscal e ex-presidente Jo-
ares Ponticelli (Progressis-
tas, prefeito de Tubarão).

Pereira, que assumiu em 
janeiro, realizou uma sé-
rie de reformulações na Fe-
deração após a posse. En-
tre as ações, a demissão 
de funcionários antigos e 

fedeRaÇãO dOS mUniCíPiOS

Prefeitos abandonam fecam em protesto contra ações do presidente

outros cortes que chega-
riam a R$ 1,2 milhão. A re-
clamação dos prefeitos é 
de que as medidas não fo-
ram tomadas em conjun-
to com o conselho exe-

cutivo, ou seja, de forma 
unilateral. Segundo man-
datários, Pereira não con-
cordou em revogar as medi-
das durante reunião virtual 
na noite de terça-feira.

Conselho executivo formado em janeiro está se desfazendo

Divulgação/Fecam/Arquivo

nãO VeJO CRiSe, diz PReSidenTe
O presidente da fecam, Clenilton Pereira afirmou na quarta-
feira (10) que não acredita que a entidade vive uma crise e 
classificou os fatos recentes como “tempestade em copo 
d’água”. Pereira se defendeu das acusações e disse que “está 
tranquilo e vai continuar trabalhando”. 
O presidente minimizou a saída de membros do conselho 
executivo. Disse que as ações que tomou à frente da 
entidade estão previstas no regimento interno e que não 
precisava de autorização do colegiado - à exceção da 
escolha da direção executiva, que passou por consulta. 
Pereira diz que a reclamação é mais sobre a forma com que 
as mudanças foram feitas do que as mudanças em si. 
Sobre a saída de prefeitos do conselho executivo, o 
presidente afirmou que “não é a primeira vez que aconteceu 
e não vai ser a última” e que procurará novos nomes para 
compor o colegiado. “É muita coisa por causa de cinco 
demissões de gente que não trabalhava, de gente que não 
fazia falta, tanto é que não está fazendo”, disse. 
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CARINE ARENHARDT 

Os clientes das agên-
cias bancárias em todo 
país não devem ter aten-
dimento presencial entre 
a segunda-feira (15) e ter-
ça-feira (16) devido ao fe-
riado de Carnaval. Apesar 
de muitos municípios bra-
sileiros, a exemplo de Ma-
ravilha, terem cancelado o 
ponto facultativo na vés-
pera do feriado, a Fede-
ração Brasileira de Ban-
cos (Febraban) manteve a 
orientação de suspender 
os atendimentos também 

na segunda-feira. 
Para a quarta-fei-

ra (17), grande parte das 
agências bancárias tam-
bém devem reiniciar os 
atendimentos ao público 
em horário diferenciado. 
A Febraban orienta que 
a retomada do atendi-
mento tenha início às 12h, 
seguindo até às 15h. Em 
agências que encerram o 
expediente antes das 15hs, 
a orientação é antecipar o 
horário de abertura, para 
manter o mínimo de três 
horas de atendimento ao 
público. 

feRiadãO Na quarta-feira (17), algumas instituições financeiras 
seguem com horário diferenciado para receber o público 

agências bancárias não 
terão atendimento 
entre segunda e terça-feira 

Clientes podem utilizar aplicativos online e caixas eletrônicos para acesso aos serviços

agÊnCiaS em maRaVilHa 

Três cooperativas de crédito em Maravilha 
confirmaram que não devem seguir o horário 
sugerido pela febraban na quarta-feira, 
antecipando portanto o início do atendimento ao 
público. 
a agência do Sicredi retoma o atendimento na 
quarta-feira a partir das 9hs. O Sicoob abre a 
agência a partir das 8h30 e a Extracredi às 8hs da 
manhã, ambas seguindo com horário normal na 
quarta-feira. a Sulcredi confirmou que vai seguir 
a recomendação da febraban, abrindo a agência 
às 12h. 
Nenhuma agência bancária de Maravilha terá 
atendimento entre a segunda e terça-feira. Os 
clientes podem, no entanto, utilizar os serviços 
disponíveis nos caixas eletrônicos e aplicativos 
online.

Divulgação

Foi realizado quinta-fei-
ra, (11) o 1º Café da Manhã 
com os Vereadores, promovido 
pela CDL e Associação Empre-
sarial de Maravilha. A propos-
ta das entidades é de estar cada 
vez mais próxima do Poder Le-
gislativo, para trabalhar em con-
junto nos projetos e ações que 
visem o desenvolvimento so-
cioeconômico do município. 

Na oportunidade foram 
apresentados os principais ser-
viços da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) e da Associa-
ção Empresarial de Maravilha 
(AE), sendo que a CDL tem o 
foco mais em serviços de pro-
teção de crédito e a AE traba-
lha mais bandeiras como repre-
sentatividade, associativismo 
e os números empresariais. 

“Ficamos muito felizes com 
a presença da grande maio-
ria dos vereadores de Maravi-
lha. Nossa intenção com es-
tes encontros é deixar de forma 
clara qual é a nossa função en-
quanto CDL e Associação Em-
presarial, mostrando os nos-
sos principais serviços e de que 
forma trabalhamos na defe-
sa da classe empresarial. Tra-
balhamos pela coletividade e 
na busca de soluções comuns 
para todos”, destacou a presi-
dente Eliana Reiter Estefano. 

A avaliação de todos os ve-
readores foi positiva, ressaltan-
do a importância deste trabalho 

em conjunto. “Precisamos tra-
balhar unidos em prol de Mara-
vilha. É importante que a classe 
política esteja lado a lado da clas-
se empresarial, para que cada 
um entenda o seu papel. Sabe-
mos que somos responsáveis 
pela aprovação de muitas leis 
em nosso município e tudo isso 
é complexo, por isso precisamos 
nos apoiar cada vez mais, para 
que possamos fazer um bom tra-
balho em prol de todos”, ressal-
tou a presidente da Mesa Dire-
tora da Câmara de Vereadores, 
Marclei Lisete Radin Grando. 

“Nos últimos anos avan-
çamos muito, trabalhando em 
sintonia com o Poder Executi-
vo e agora, cada vez mais pró-
ximos do Poder Legislativo. 
Acreditamos esta ser uma par-
ceria importante para várias 
pautas que temos como desa-
fios neste ano e nos próximos 
e quanto mais alinhados esti-
vermos, mais fácil é de chegar-
mos num resultado bom para 
Maravilha”, finalizou Eliana. 

Participaram do 1º Café da 
Manhã os vereadores: Ademir 
Unser; Francys Balestreri; Gilmar 
Castanha; Marclei Grando; Mo-
zer de Oliveira; Natalino Prante 
Orli Berger; Sergio Bourscheid e 
Sergio Luiz da Silva e os diretores 
da CDL e Associação Empresa-
rial Eliana Reiter Estefano, Pau-
lo Hubner, Jéssica Coan, Caroli-
ne Maldaner e Rodrigo Siqueira.

enCOnTRO COm legiSlaTiVO 
Cdl e associação empresarial 
de maravilha promovem café 
da manhã com vereadores

a avaliação de todos os vereadores foi positiva, ressaltando a importância deste 
trabalho em conjunto

Divulgação
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“Se você não pode explicar algo 
de forma simples, então você não 
entendeu muito bem o que tem a dizer”

Einstein
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Com expectativa de 550 mil toneladas, 
SC inicia colheita de maçã

A abertura oficial da colheita ocorreu na quarta-feira, dia 10, em Fraiburgo, e contou com a pre-
sença do secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, e 
do presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari. O estado espera colher mais de 550 mil tonela-
das de maçã na safra 2020/21, o montante representa metade da produção nacional da fruta. Atu-
almente, são aproximadamente 2 mil produtores, basicamente agricultores familiares na região 
de São Joaquim e Fraiburgo. As principais variedades produzidas são Gala e Fuji. No ano passa-
do, o estado faturou US$ 16,5 milhões com os embarques de maçã para o mercado internacional.

reajuste médio de 5,45% no salário mínimo 
regional será encaminhado para a Alesc

O salário mínimo regional de Santa Catarina deverá ter um aumento médio de 
5,45% em 2021. O reajuste é fruto de um acordo entre as federações patronais e os 
representantes das entidades de trabalhadores do estado. Com isso, as quatro faixas do 
mínimo catarinense irão variar entre R$ 1.281,00 e R$ 1.467,00.  O Governo do Estado 
encaminhará um projeto de lei à assembleia Legislativa (alesc) para oficializar o processo. 

Comércio de SC cresce 5,6% e tem o 
quinto melhor resultado do país

Santa Catarina fechou o último ano com um crescimento de 5,6% nas vendas 
do comércio. O número é quase cinco vezes maior que a média nacional (1,2%). 
Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) foram divulgados pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, dia 10. Hipermer-
cados e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (14,2%) e móveis e 
eletrodomésticos (9,2%) foram as atividades com maior expansão no ano passado.

Feijão, arroz e carne: prato feito fica 43,4% mais caro em 2020

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) informou na quinta-feira (11) que o pre-
ço do prato feito no Brasil subiu 43,4% em 2020. A combinação arroz, feijão e carne, mais tomate e ba-
tata, simplesmente disparou no ano da pandemia, com destaque para a aceleração no preço do ar-
roz, com 83,7% de elevação. O feijão subiu 35,4%; a batata, 71,5% e o tomate, 33,1%.  Já a carne teve 
variação de 12,0% (traseiro) a 28,2% (dianteiro). O frango ficou 15,9% mais caro em 2020. Para efei-
to de comparação, a inflação oficial do país, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo), fechou 2020 em 4,5%. Em janeiro, o índice perdeu ritmo, ficando em 0,25%.

Secretaria da Fazenda 
regulamenta redução 
de ICMS para setor 
de transporte

Para minimizar os impactos da 
crise causada pela pandemia, 
o Governo do Estado concedeu 
benefícios fiscais para o setor de 
transporte. Desde segunda-feira, 
dia 8, o Sistema de administração 
Tributária (SaT), da Secretaria 
de Estado da fazenda (SEf/SC), 
está habilitado para receber os 
pedidos dos contribuintes. a ação, 
prevista na lei estadual 18.045/20, 
foi sancionada pelo governador 
Carlos Moisés no ano passado 
e regulamentada nesta semana. 
Ressalta-se que a concessão de 
redução de imposto é destinada a 
empresas do setor de transportes 
credenciadas no Domicílio 
Tributário Eletrônico do Contribuinte 
(DTEC), que não possuem débitos 
com a fazenda Estadual ou que os 
débitos estejam com a exigibilidade 
suspensa, além de outros requisitos 
previstos no despacho concessório. 

Governo do Estado 
lança programa para 
atrair investimentos 
para SC

O governador Carlos Moisés 
da Silva assinou na última segun-
da-feira um decreto que institui o 
Programa para Atração de Investi-
mentos e Incentivos a Novos Negó-
cios para o Estado de Santa Catari-
na (Invest SC).  O objetivo é atrair 
novos investimentos para o esta-
do, além de auxiliar o investidor em 
potenciais projetos de novos negó-
cios. O grupo ainda acompanha-
rá tanto as etapas de concretização 
dos negócios quanto a instalação 
das empresas e irá sugerir a execu-
ção de missões comerciais, feiras, 
roadshows e encontros de negó-
cios. Para operacionalizar o Invest 
SC, o decreto cria um núcleo inte-
rinstitucional, presidido pela Se-
cretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico e Sustentável e 
com membros da Secretaria de Es-
tado da Fazenda, Secretaria Exe-
cutiva do Meio Ambiente, Secre-
taria de Estado da Administração, 
Secretaria de Estado da Infraestru-
tura e Mobilidade, Secretaria Exe-
cutiva de Assuntos Internacionais, 
SCPAR e da Federação das Indús-
trias de Santa Catarina (Fiesc). 
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EDERSON ABI

Após muito debate e pre-
cauções, o retorno das au-
las presenciais está marcado 
para quinta-feira (18) em vá-
rios municípios de Santa Ca-
tarina. O município de Ma-
ravilha, a exemplo de outras 
cidades, segue o plano divul-
gado pelo governo do Estado, 
que adequou cada localidade 
conforme a estrutura de alu-
nos e as condições da insti-
tuição. 

A volta poderá ser de três 
formatos diferentes, com ati-

TUdO PROnTO Volta para sala de aula está prevista para dia 18 nas unidades de Santa Catarina

alunos e professores se preparam para retorno das 
aulas presenciais na próxima semana

Secretária Cleusamar Preuss lembra que apoio dos pais é fundamental na retomada

Ederson Abi /O Líder

vidades 100% pela internet, 
100% presencial no mode-
lo tradicional ou um formato 
misto, com revezamento en-
tre momentos na escola e ou-
tros em casa, com atividades 
online. Cada município pode 
escolher a maneira como as 
escolas vão atender neste iní-
cio de ano letivo, desde que 
sigam as medidas gerais de-
terminadas pelo Estado. Os 
pais podem optar pelo modo 
100% remoto. 

Em Maravilha, a secretá-
ria municipal de Educação, 
Cleusamar Peuss, lembra que 

capacitações foram realiza-
das com professores para o 
retorno das atividades, assim 
como a análise do plano de 
contingência de cada escola. 
“Tivemos que nos readequar”, 
diz Cleusamar. Ela cita a gra-
vidade do cenário de corona-
vírus e a volta as aulas é uma 
preocupação do governo. 

Segundo a secretária, o 
município vai se adequar in-
tercalando os grupos, com 
uma semana na escola e uma 
semana de atividades remo-
tas, em toda a educação bási-
ca. “Nessa dinâmica, poderá 

haver modificações depen-
dendo do cenário da pande-
mia”, afirma.

Nas creches, o municí-
pio vai oferecer o retorno to-
dos os dias com apenas meio 
período, sendo intercalado se-
manalmente cada faixa etá-
ria. Primeiramente, no início 
de março, maternal 3, de-
pois maternal 2, maternal 1 
e berçário. A secretária jus-
tifica que o município pre-
cisa dividir os grupos, sendo 
os pais fazendo a opção por 
manhã ou tarde dependen-
do dos critérios.

O prefeito Sandro Do-
nati assinou decreto nesta 
sexta-feira (12) limitando 
o horário de funciona-

mento de serviços não es-
senciais no município 
de Maravilha. O decre-
to foi editado após o cená-

rio grave de casos de co-
ronavírus no município. 

Pelo texto, todos os co-
mércios que não sejam es-

senciais deverão fechar 
as portas até a meia noi-
te pelo prazo de uma se-
mana. O decreto tem va-

lidade até 19 de fevereiro. 
Nesse contexto, são consi-
derados serviços essenciais 
farmácias, o Hospital São 

José, postos de combustí-
veis (exceto conveniência), 
e empresas que têm ape-
nas um turno de trabalho. 

feCHadO
decreto limita horário de funcionamento até meia noite para serviços não essenciais



,  MaRavILha 13 DE fEvEREIRO DE 2021 11

por DR. GEOvANI DELEvAtI

mEDICINA E sAÚDE

verãO: incidência de pedras nos rins aumenta 30%
Cafés, chás, bebidas alcoólicas e refrigerantes à base de cola propiciam 

formação de cálculos, enquanto sucos cítricos protegem os rins

O verão é a estação favorita do brasileiro, mas 
acende o alerta para a alta incidência de pedras nos 
rins, 30% maior que em outros períodos do ano. Isso 
acontece, pois há o aumento da transpiração sem a hi-
dratação adequada para supri-la. Pensando nessa rea-
lidade, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) reali-
za a orientação para a população sobre a importância 
de prevenir a formação de cálculos renais.

De acordo com o membro do departamento de 
Endourologia e Calculose da SBU Dr. Fábio Sepúlve-
da, estima-se que 1 em cada 10 pessoas no Brasil sofra 
de cálculo renal. “Essa condição é mais comum entre 
adultos jovens, entre os 20 a 35 anos e mais frequen-
te em homens. Cerca da metade destas pessoas terão 
um novo episódio de cálculo ao longo dos 10 anos se-
guintes e por isso a prevenção é muito importante”, es-
clarece.

Boa parte da prevenção está associada à adoção 
de hábitos saudáveis, como por exemplo:
– Beber de dois a três litros de água por dia;
– Diminuir o consumo de sal;
– fazer atividades físicas e perder peso;
– Diminuir o consumo de proteína animal, como 
carnes, especialmente as não brancas, miúdos 
e mariscos, especialmente para quem tem 
problemas com o ácido úrico;
– aumentar a ingestão de sucos cítricos, que 
protegem o corpo da formação de cálculos renais.

Como saber se meu 
consumo de água 
está adequado?

Os médicos alertam que 
nem todo líquido é indica-
do para prevenir o cálculo. 
“Muito se fala na importân-
cia de ingerir líquidos abun-
dantemente, mas vale lem-
brar que os líquidos não são 
todos iguais! Café, chás, be-
bidas alcóolicas e refrigeran-
tes, quando consumidos fre-
quentemente, podem levar à 
formação de cálculos. O café 
e os chás, especialmente os 
escuros, contém oxalato, um 
dos principais componen-
tes dos cálculos. Já as bebi-
das gaseificadas, sobretudo 
as à base de cola, contém áci-
do fosfórico que também é 
prejudicial. Quanto ao álcool, 
embora tenha efeito diuréti-
co inicial, resulta em uma re-

lativa desidratação posterior 
(daí a sede), e na eliminação 
de substâncias como purinas, 
que estão ligadas à formação 
de cálculos”, avisa a urologis-
ta e membro da Comissão de 
Comunicação da SBU Dra. 
Karin Anzolch.

O ideal é consumir de 2 a 
3 litros de água diariamente, 
porém alguns fatores devem 
ser levados em considera-
ção para o ajuste à realida-
de do paciente, como: cons-
tituição física (peso, altura, 
percentual de gordura cor-
poral) e outras perdas de lí-
quido como respiração ou 
suor que podem ser decor-
rentes do clima ou ativida-
des físicas.

Outra dica importante é 
monitorar a cor da urina. “Se 
não houve o consumo de al-
gum alimento ou substân-

cia que possa mudar a cor 
a urina, a tonalidade ideal é 
transparente, incolor, como 
a água potável. À medi-
da que a urina progride para 
uma tonalidade amarelada ou 
alaranjada, esse é um sinal de 
concentração e geralmente in-
dica que o volume de líquido 
ingerido está baixo”, explica o 
Dr. Fábio Sepúlveda.

Além desses cuidados, 
Dr. Fábio aponta que outro 
sinal é a sede. “Sentir vonta-
de de tomar água é um sinal 
de alerta do organismo que 
está ficando desidrato”, afir-
ma o urologista.

Alerta para 
vitaminas C e d

Com a pandemia, muito 
tem sido divulgado sobre os 
benefícios de ingerir vitami-
nas como a C e a D, como for-
ma de aumentar a imunidade 
contra a Covid-19.  Porém, o 
uso dessas vitaminas de for-
ma indiscriminada e sem 
orientação médica pode ser 
tóxico e levar a complicações, 
como altos níveis de cálcio no 
organismo, no caso da vita-
mina D, ou acidificar demais 
a urina, precipitando cristais, 
no caso da vitamina C, sendo 
fatores de risco para a forma-

ção de pedras nos rins.

Apps ajudam a 
evitar o problema
Ao sentar-se na mesa do 

escritório e com tantos afaze-
res muitas pessoas só se dão 
conta que não beberam água 
muitas horas depois, sendo este 
um fator de risco para o surgi-
mento de pedras nos rins. Mas, 
ultimamente um aliado está se 
fortalecendo no combate a esse 
esquecimento: a tecnologia.

Um estudo publicado no 
periódico AUA News, da Asso-
ciação Americana de Urologia, 
relatou o desenvolvimento de 

um aplicativo feito por urologis-
tas, que se conecta a uma gar-
rafa de água e ajuda a controlar 
a hidratação adequada do pa-
ciente.

Dr. Fabio diz que por aqui 
no Brasil ainda não se tem co-
nhecimento do uso desse dis-
positivo, porém estão dispo-
níveis gratuitamente na Apple 
Store ou Google Play diversos 
aplicativos que lembram de to-
mar água, de acordo com a tem-
peratura, a atividade física, ida-
de e peso corporal.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia
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trânsito
Trecho da BR 282 chama 
atenção pelo grande 
número de acidentes

Fernando Zimermann/O Líder

Perigo
no

DIANA HEINz

Um estouro muito alto 
vindo da rodovia. Ivan 
andreolli já sabe que é 
um acidente de trânsito. 

São tantos no local que espera 
por qualquer coisa e torce para 
que não seja grave. Ele mora na 
Linha alto Biguá, em Iraceminha. 
Sua casa fica há poucos 
metros da BR 282. O trecho é 
conhecido pelo grande número 
de acidentes. 
No ano passado a Polícia 
Rodoviária federal registrou 37 
acidentes entre o quilômetro 
600 e 627 da rodovia federal. a 
maior parte deles no quilômetro 
618, próximo ao Posto Máximo 
e Restaurante Tedesco, em 
Iraceminha. Em 2019 foram 
53. Para andreolli que reside 
há anos próximo ao trecho, 
a maior parte das colisões ou 
saídas de pista é grave. Chegou a 
presenciar a morte de amigos e 
desconhecidos. 
Na opinião do morador, três 
fatores são os principais 
causadores dos acidentes. O 
primeiro deles é a terceira faixa 
que é muito estreita. O segundo 
é a imprudência dos motoristas. 
“Um motorista que não conhece o 
trecho ultrapassa sem saber que 
não há espaço suficiente para os 
veículos na via”, afirma. 

O terceiro motivo é a chuva. 
Um defeito na execução da obra 
ocasiona o acúmulo de água na 
pista. Foi isso que fez Daniel Sau-
sen, colidir contra uma árvore no 
dia 25 de janeiro. Ele saiu da pis-
ta com o veículo que dirigia. O 
impacto foi grande, Sausen que-
brou quatro costelas e sofreu cor-

tes profundos no joelho e no rosto. 
Segundo Sausen, que é em-

presário e trabalha com mecânica 
há 15 anos, chovia muito no dia do 
acidente e o carro estava dentro da 
velocidade permitida. A água no 
asfalto fez o veículo, ano 2008 re-
visado, ficar com a traseira em li-
nha reta. 

Sausen acredita que sua recu-
peração levará mais de dois me-
ses. O veículo que dirigia ficou to-
talmente destruído. Na opinião 
dele, além da água, tinha óleo sob 

a pista. “Para resolver essa situa-
ção teria que fazer um asfalto dig-
no com projeto para a chuva não 
ficar sobre a banda de rodagem”, 
declara. 

Daniel Sausen sofreu um grave acidente no trecho 
no dia 25 de janeiro deste ano

Carro que Sausen dirigia ficou totalmente destruído

Fotos: Divulgação

explica. 

Eu estava dirigindo sentido 
Maravilha a São Miguel do 

Oeste, dentro da velocidade 
permitida. O veículo perdeu 
a traseira na saída da curva. 

Senti muita dor após o impacto. 
fiquei sem ar na hora. E hoje 
está bem difícil a locomoção, 

só consigo me levantar ou 
deitar com ajuda,
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Fotos: Fernando Zimermann/O Líder

 ACideNTeS NA Br 282 
dO qUilômeTrO 600, 

em mArAvilhA AO 627, 
em irACemiNhA

2019
acidentes – 53
feridos – 71
Mortos – 01

2020
acidentes – 37
feridos – 49
Mortos – 06

2021 até dia 25 
de janeiro
acidentes – 07
feridos – 07
Mortos – 02

Duas pessoas morreram carbonizadas em um acidente no quilômetro 618, dia 5 de janeiro 

“Esse trecho da BR 282 é muito movimentado, de pista 
simples, muitas curvas e poucos locais para ultrapassagens. 
a principal causa de acidentes é a imprudência dos 
motoristas, que muitas vezes ultrapassam em local proibido. 
Essa manobra provoca a colisão frontal, tipo de acidente 
que mais mata nas rodovias federais em Santa Catarina. 
a PRf recomenda que os motoristas tenham paciência, 
ultrapassando somente em local permitido e apenas quando 
tiver certeza da segurança da manobra”, disse adriano 
fiamoncini, chefe do Núcleo de Comunicação Social da 
Polícia Rodoviária federal.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) disse que o trecho em questão se en-
contra em uma rampa, com uma faixa adicional de trá-
fego no sentido São Miguel do Oeste a Maravilha. De 
acordo com o supervisor do Dnit, Diego Fernando da 
Silva, uma vistoria foi realizada no local. Segundo ele, 
a conclusão do órgão é que a causa predominante de 
acidentes é o excesso de velocidade, principalmente no 
trecho sentido Maravilha a São Miguel do Oeste, que é 
em declive. “Verificamos as últimas ocorrências, essas 
se deram em condições de pista molhada, após chuvas 
intensas, o que aliado a imprudência, potencializam a 
perda de controle dos veículos e é evidente diante dos 
danos observados nos veículos envolvidos. Entretanto, 
essas ocorrências e suas causas devem ser tecnicamen-
te apuradas pelo órgão responsável”, declara. 

Ainda conforme o órgão, as últimas intervenções re-
alizadas no local foram em novembro do ano passado. 
O trecho também está contemplado pelas obras de ade-
quação de capacidade e restauração das BR-282 e BR-
158 e que estão em andamento entre Chapecó e São Mi-
guel do Oeste.Trecho é bastante movimentado com muitas curvas e poucos locais para ultrapassagens

Arquivo/O Líder

Última manutenção no 
local foi em novembro 
de 2020, informa DNIT

PrF diz que a

imprudência
é a principal causa dos acidentes
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SaÚde Nesta semana município recebeu 160 novas doses 

idosos com mais de 90 anos 
são vacinados em maravilha
CAMILLA CONSTANTIN

Teve início na manhã de 
quarta-feira (9) a vacinação para 
idosos acima de 90 anos em Ma-
ravilha. Ao todo, o município re-
cebeu 160 novas doses para esta 
etapa, que encerra hoje (13).

A equipe promoveu o aten-
dimento em dois modelos: pela 
vacinação domiciliar ou no sis-
tema drive-in, ao lado da pre-
feitura, em que o idoso recebia 
a imunização dentro do pró-
prio veículo. 

De acordo com os profis-
sionais, o ritmo é lento devido 
ao pequeno número de doses 
que cada município recebe, en-
tão o pedido é para que a popu-
lação não negligencie os cuida-
dos. Agora, a equipe de saúde 
aguarda a chegava de novas va-
cinas para dar prosseguimento à 
imunização. Regina Marion, de 90 anos, foi a primeira a receber a dose no sistema drive-in

Divulgação

PRePaRaÇãO

OPORTUnidade

Vereadores participam de 
qualificação da acamosc

departamento de Cultura vai 
abrir matrículas para oficinas

DIANA HEINz

A presidente do legislati-
vo maravilhense, Marclei Gran-
do, e os vereadores, Francys Ba-
lestreri, Eliana Semionato, Sergio 
Luiz da Silva e Mozer de Olivei-
ra participaram de uma qualifi-
cação na sexta-feira (9). O cur-
so desenvolvido pela Associação 
das Câmaras Municipais do Oes-
te de Santa Catarina (Acamosc) 
foi promovido em Pinhalzinho. 

Diversas regiões do Esta-

do foram contempladas pela ati-
vidade que teve como temática 
a construção das leis muni-
cipais e fiscalização de recur-
sos públicos. A atividade con-
tou com quatro palestras e os 
participantes receberam certi-
ficados. O cronograma da As-
sociação segue na próxima se-
mana, dia 18 e 19 em São Carlos 
e Chapecó. Para a presidente, 
Marclei Grando, para ser vere-
ador é preciso saber desenvol-
ver as habilidades necessárias. 

Curso preparatório foi realizado em Pinhalzinho

Divulgação

ORganizaÇãO
grupo escoteiro Raízes planeja o retorno 
das atividades presenciais 
CAMILLA CONSTANTIN

O Grupo Escoteiro Raízes 
de Maravilha promoveu reu-
nião na noite de segunda-fei-
ra (8) para tratar sobre o retor-
no das atividades presenciais. 
O encontro contou com a par-
ticipação de representantes 
de pais, chefes e diretoria. 

Na ocasião, foram discuti-
das as diretrizes necessárias para 
a volta das ações presenciais de 
forma segura, conforme docu-
mentação da União dos Esco-
teiros do Brasil, que traz orienta-
ções para prevenir o coronavírus. 

Encontro foi promovido nesta semana, respeitando as regras de prevenção ao coronavírus

Divulgação

De acordo com a chefe Ma-
risleide Werlang, na próxima se-
mana os responsáveis pelos 
jovens que fazem parte do movi-
mento escoteiro vão participar de 

uma assembleia para definir os 
detalhes do retorno, previsto para 
ocorrer em março. “Sabendo da 
importância que nosso método 
escoteiro exerce na sociedade e 

do anseio das famílias em voltar 
com as atividades, nos dispomos 
a aceitar mais este novo desafio, 
mesmo tendo que readequar al-
gumas das práticas”, destaca. 

O Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura de Maravilha vai 
abrir no dia 1º de março as ma-
trículas para 15 oficinas cul-
turais disponíveis no setor. As 
rematrículas estão sendo reali-
zadas e vão até o dia 26 de feve-
reiro. São todas sem custo para 
os alunos e as matrículas po-
dem ser feitas presencialmen-
te no departamento ou ainda pe-
los telefones 49 3664 1215 ou pelo 
WhatsApp 49 9 8832 3802. O De-
partamento de Cultura fica na 
Travessa Eloi Luiz Dadan, pró-
ximo à Escola de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Salete.

A diretora de Cultura, Rosi 
Reichert Heineck, informa que 
estão disponíveis 15 oficinas. 

Para o melhor aproveitamen-
to de cada uma o departamento 
tem como critério idade mínima 
e também o limite de três ofici-
nas por aluno. Rosi destaca ain-
da que será obedecido o Plano de 
Contingência aprovado pela Vigi-
lância Sanitária e que as aulas po-
derão ser presenciais ou online.

As oficinas disponíveis 
são: Acordeon (7 anos); Artes 
(6 anos); Artesanato (15 anos); 
Ballet (4 anos); Banda Marcial 
(12 anos); Coral (5 anos); Dan-
ça (5 anos); Informática (7 anos); 
Língua Alemã (7 anos); Lín-
gua Italiana (7 anos); Patina-
ção (5 anos); Pintura em Tecido 
(15 anos); Teatro (7 anos); Vio-
lão (6 anos) e Zumba (17 anos).
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

1. O homem carrega o casaco da mulher
Ao chegar em um ambiente fechado, o homem “deve” pegar o 
casaco da mulher e levar ao local apropriado.

2. Não revidar
Se alguém direcionar ofensas a você, é deselegante respon-
der. A regra de etiqueta ensina a ignorar a situação e sair 
de perto.

3. local da mulher no passeio
Quando passear, o homem deve ficar do lado esquerdo da 
mulher ou, se for o caso, do lado de fora da calçada. É uma 
forma de protegê-la, como no caso das crianças.

4. ignorar comentários na rua
Quando alguém fala de maneira inadequada é melhor nem 
olhar. Não vale a pena educar os outros ou bater boca com 
pessoas que não respeitam o outro.

5. rir muito alto
Falar muito alto e rir exageradamente é uma falta de respeito 
e mostra frivolidade, principalmente em mulheres.

6. Bolsa feminina
É falta de educação expor o que tem dentro da bolsa femini-
na, então nada de sair tirando tudo de dentro para encontrar 
a chave (para isso existem as necessaires).

7. Não mexer no cabelo fora do banheiro
Se seu rabo de cavalo está com fios soltos e isso incomoda, 
as regras de etiqueta ressaltam que é falta de educação pren-
der novamente, na frente dos outros. Para isso, vá ao banhei-
ro para arrumá-lo.

8. modo de sentar
Mulher deve sentar adequadamente, sem nunca cruzar as 
pernas, uma por cima da outra. Deve inclinar as duas pernas 
juntas, lateralmente, ou inclinar e cruzar os pés. Isto evita 

que partes íntimas fiquem à mostra.

9. No carro
Ao entrar e sair do carro, a mulher deve manter a compostu-
ra, deixando os pés sempre juntos. Ou seja, sente na pontinha 
do banco e vire as duas pernas para entrar e faça o movimen-
to contrário para sair.

10. mulheres desacompanhadas
Mulheres que estão andando sozinhas na rua não devem fa-
lar com homens, sob o risco de serem mal interpretadas.

11. estar arrumada
Outra regra de etiqueta direcionada para as mulheres, que 
“devem” sempre andar muito bem vestidas, inclusive em 
casa. Antigamente, entre 15h e 17h, ela deveria estar pronta 
para receber visitas.

12. Panelinhas
Homens e mulheres podem ter assuntos diferentes, então, de-
pois de um jantar, as mulheres devem se reunir em uma sala 
para tomar chá e conversar. Enquanto isso, os homens vão 
para outra, para fumar e tomar digestivos. Ao menos era as-
sim antigamente…será que essa regra de etiqueta ainda vale?

13. Nível de conversa
De acordo com as regras de etiqueta, um homem não deveria 
falar temas muito complexos perto de uma mulher, pois elas 
não compreenderiam e poderiam ficar entediadas. Mas hoje 
com certeza isso mudou...

14. Não demonstre tudo o que sabe
Mulheres inteligentes, seguras e instruídas atraem a inveja de 
homens e outras mulheres. Dessa forma, não exponha mui-
to seus conhecimentos. A depender da época, algumas coi-
sas são consideradas educadas e outras não, vale a pena en-
tão voltar à regra principal que é respeitar sempre. Assim, as 
chances de gafe se reduzem bastante.

Fonte: Angela Oliveira

excelente final de semana a todos!

reGrAS de eTiqUeTA qUe NãO devem 
Ser eSqUeCidAS NOS TemPOS ATUAiS...

Existem regras de etiqueta mais clássicas, nem sempre aplicáveis, 
mas é interessante conhecer, nem que seja por curiosidade. algumas 
delas já não fazem sentido na sociedade moderna, principalmente no 
que tange comportamentos masculinos e femininos, mas é bom ter 
conhecimento com um bom senso crítico.

Jack Nicholson, ator norte-americano, disse o seguinte: “Eu 
presto muita atenção às regras de etiqueta. Não gritar de um 
cômodo para outro. Não abrir uma porta sem bater antes. 
Deixar as mulheres passarem primeiro”.
Para ele, isso ajuda a viver melhor. De acordo com suas 
palavras: “Não podemos viver em um estado crônico de 
guerra contra todos, isso é muito estúpido. Estou sempre 
atento às minhas atitudes. Isso não é um mito. É uma 
questão de respeito mútuo que todos compreendem”.
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por SUSANE ZANIN
mODA & EsTILO

Vitrine

eSPaÇO gOURmeT

ingRedienTeS
1 lata de leite condensado
2 ovos grandes
2 colheres (sopa) de manteiga amolecida
1 colher (sopa) de suco de limão
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 pitada de sal
6 xícaras (chá) de farinha de trigo aproxi-
madamente

dOnUTS de leiTe COndenSadO
mOdO de PRePaRO
Em uma tigela grande, misture o leite condensado, a manteiga, os ovos, o 
suco de limão, a pitada de sal e o fermento em pó. Adicione a farinha de tri-
go peneirada aos poucos e mexa com uma colher, quando começar a ficar 
mais firme, amasse com as mãos até que forme uma massa macia e que 
grude um pouco nos dedos, isso vai garantir que a rosquinha não fique seca.
Polvilhe farinha na mesa e abra a massa com aproximadamente 1cm de 
espessura, pois ela cresce um pouco ao fritar. Faça rosquinhas com corta-
dor redondo ou faça um cordão e junte as pontas. Frite em óleo não muito 
quente para que não queimem rápido e fiquem cruas no interior, até dourar 
dos dois lados. Passe em açúcar com canela, chocolate derretido, fondant 
ou sirva sem nenhuma cobertura.

As sandálias de tiras estão com 
tudo nesse verão e prometem continu-
ar fazendo sucesso por algum tempo. 
Mas o grande diferencial que as san-
dálias do momento trazem na verdade 
está no solado com formatos diferen-
ciados, principalmente as mais qua-
dradas e as de bico folha.

Assim como muitas outras peças 
que têm ganhado nossos corações, a 
sandália de solado e bico quadrado 
vem diretamente dos anos 1990 e está 
sendo aceita aos poucos pelas consu-
midoras. Ela combina tanto em looks 
mais casuais quanto de trabalho, só 
não é indicada para ocasiões mais for-
mais, pois passa um ar de rigidez e se-
riedade. É garantia cer-
ta de um toque de muita 
personalidade no look de 
quem usar e tem o po-
der de levantar qualquer 
composição básica.

Já a sandália de bico 
folha remete um pou-
co mais de delicadeza. A 
ponteira triangular des-
se tipo de solado remete 
não apenas a uma folha, 
como o próprio nome 
diz, mas também a um 
scarpin. Sendo assim, 
pode ser usado até em 
ocasiões mais formais 
e é muito indicada para 
quem deseja alongar a 
silhueta, pois a ponta 
maior tem o efeito visu-
al de fazer a pessoa pa-
recer mais alta ou com 

SandáliaS COm biCOS 
difeRenCiadOS

pernas mais compridas.
Ambas as versões são a maior apos-

ta do momento de grandes marcas in-
ternacionais, que apresentam opções 
com e sem salto e têm ganhado o cora-
ção das fashionistas do mundo inteiro.
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Vitrine

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

Parabéns francisco vieira Borges que 
amanhã, dia 14, completa mais um ano de 
vida. Que o seu novo ciclo seja de muita 
saúde, paz e amor. É o que desejam os 
seus familiares. feliz aniversário. 

anderson, parabéns por esse dia tão 
especial, muita alegria, paz e harmonia. 
Que todos os seus desejos se realizem, 
pois você merece. feliz aniversário!

Rafa, seja feliz, hoje e sempre. feliz 
aniversário! 

Daiane, parabéns! Que Deus te ilumine, te 
guie e te proteja em todos os dias da sua 
vida. feliz aniversário!

felipe, feliz aniversário! Que 
esta data se repita por muitos 
anos. felicidades sempre. 
Parabéns!

Cleonice, o ser feliz está sempre em 
nossas mãos. O surgir de cada dia 
vem sempre com nova mensagem 
de esperança. feliz aniversário!

alan, que a alegria, paz, saúde, esperança 
e felicidade sejam renovadas em sua 
vida hoje e se renovem sempre. feliz 
aniversário! 

angela, que a felicidade seja 
constante em sua vida e a 
vitória uma certeza! Deus te 
abençoe! feliz aniversário!
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

O dilema dO PORCO-eSPinHO, de 
aRTHUR SCHOPenHaUeR

Dias atrás eu ouvi sobre a questão do porco-espinho e lem-
brei muito dos tempos que estamos vivendo, principalmente 
por conta da pandemia, o fato de termos que ficar mais em casa 
nos obrigou a conviver mais com os “espinhos” dos outros. 

O dilema do porco-espinho é uma metáfora curta, mas 
que pode nos ajudar a refletir sobre como nos comportamos 
na convivência com as outras pessoas ao nosso redor, e nes-
te momento, com a nossa família. 

Ele foi criado pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer 
e apresentado ao mundo como uma parábola na obra Parer-
ga und Paralipomena, publicada em 1851, que reuniu algu-
mas de suas anotações filosóficas. 

O dilema do porco-espinho consiste em apenas um pará-
grafo e é encontrado no volume II da obra, mas por seu valor 
reflexivo, ficou bastante conhecido e até se tornou um conto 
popular citado por Sigmund Freud, o pai da psicanálise.

O filósofo e autor alemão Rüdiger Safranski, em seu livro 
“Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia”, sugere 
que Schopenhauer inspirou-se para criar o dilema em uma 
escalada que realizou aos 16 anos:

Em 1804, quando a grande viagem já se aproxima de seu 
fim — chega à escalada da montanha Schneekopp na Silé-
sia, então alemã, hoje na Polônia. Arthur pernoitou com seu 
guia em uma cabana construída em um planalto intermedi-
ário, no sopé do cume mais alto da montanha. “Entramos em 
uma peça única, cheia de homens embriagados. […] Era insu-
portável; sua quentura animalesca […] produzia um calor can-
dente”. A “quentura animalesca” dos homens amontoados na-
quele espaço exíguo — foi daqui que Schopenhauer tirou sua 
metáfora posterior dos porcos-espinho que se empurravam 
uns contra os outros para se defenderem do frio e do medo.  

Um número de porcos-espinhos se amontoou buscando 
calor em um dia frio de inverno; mas, quando começaram a 
se machucar com seus espinhos, foram obrigados a se afas-
tarem. No entanto, o frio fazia com que voltassem a se reunir, 
porém, afastavam-se novamente. Depois de várias tentativas, 
perceberam que poderiam manter certa distância uns dos ou-
tros sem se dispersarem.

Podemos perceber esse mesmo padrão em nossas vidas em 
sociedade. Nossas necessidades, obrigações, monotonia e agora 
até mesmo um vírus nos motivam a nos unirmos às outras pes-
soas, mas quando percebemos as diferenças e as dificuldades de 
convivência (os espinhos), acabamos por nos afastar. O que pre-
cisamos a aprender é o equilíbrio, nem tão perto a ponto de nos 
machucarmos e nem tão longe ao ponto de congelarmos de frio. 
E aí? Como está o seu dilema com os porcos-espinhos? 

CRiSe nO OeSTe Governo do Estado iniciou a transferência de pacientes 
do Oeste para outras regiões catarinenses 

Região enfrenta recorde de pacientes 
com sintomas graves de Covid-19 
e hospitais com UTis lotadas 
CARINE ARENHARDT

Um cenário que parecia dis-
tante e improvável vem se tor-
nando uma dura realidade no 
Oeste de Santa Catarina. O cres-
cimento nos casos ativos de Co-
vid-19 vem acompanhado ainda 
de um aumento na porcentagem 
de pacientes que estão apresen-
tando sintomas graves da doen-
ça. Os quatro hospitais com lei-
tos de UTI na região enfrentam 
há dias uma alta na ocupação 
das unidades de terapia intensi-
va e não conseguem mais aten-
der toda demanda. 

O Hospital Regional Oes-
te de Chapecó e o Hospital São 
José de Maravilha estão com 
100% de ocupação na terapia 
intensiva. O Hospital Regional 
Terezinha Gaio Basso, de São 
Miguel do Oeste, também man-
tém uma média diária próxima 
de 100% na ocupação da UTI, 
preenchendo rapidamente no-
vas vagas disponíveis. O mes-
mo cenário vem sendo regis-
trado no Hospital Regional São 
Paulo de Xanxerê. 

Nesta semana, o Hospital 
São José de Maravilha chegou a 
ter três pacientes internados em 
leitos do pronto-socorro aguar-
dando vaga de UTI. Dois foram 
transferidos na quarta-feira (10), 
um para São Miguel do Oeste e 
um para Lages. A terceira pa-
ciente, idosa de 67 anos, apre-
sentava quadro de saúde instá-
vel para transferências de longa 
distância, permanecendo em 
Maravilha, e acabou morrendo 
na noite de quinta-feira (11). 

Celso Ledur/WH Comunicações 

Com UTI lotada, hospital São José precisou intubar pacientes em leitos do pronto-
socorro e enfermaria

Pacientes que estavam no pronto-socorro do hospital São José foram transferidos para leitos de UTI

Na quinta-feira pela manhã, 
o hospital havia confirmado que 
um idoso, de 60 anos, também 
aguardava vaga de UTI. Ele es-
tava entubado na enfermaria da 
ala Covid, e foi transferido para 
a unidade de terapia intensiva 
após liberação do leito de isola-
mento na UTI devido a morte de 
uma paciente, de 48 anos, na noi-
te de quinta-feira, que ocupava a 
vaga. Na tarde de sexta-feira (12), 
mais uma paciente, idosa de 77 
anos, precisou ser entubada e 
aguarda vaga de UTI.

O hospital recebeu nesta 
semana mais dois respirado-
res para uso em pacientes en-
tubados, enquanto aguardam 
vaga em leito de UTI. A dire-

toria do hospital alertou a po-
pulação para que só procure o 
pronto-socorro em casos de ex-
trema urgência, devido a alta 
na demanda de atendimentos 
de Covid-19 e o risco de conta-
minação, já que a unidade tem 
pacientes internados com sin-
tomas graves da doença.

TrANSferÊNCiAS 
de PACieNTeS 

O governo de Santa Catari-
na deu início, no domingo (7), 
a operação especial para fazer 
a transferência de pacientes do 
Oeste para unidades hospitala-
res de outras regiões do Estado, 
devido à alta ocupação dos lei-
tos. As transferências são por 

meio da Secretaria de Estado da 
Saúde, Batalhão de Operações 
Aéreas do Corpo de Bombeiros, 
Grupo Resposta Aérea de Ur-
gência e Samu. As transferên-
cias feitas de Maravilha foram 
com ambulâncias do Samu. 

PACieNTeS COm 
SiNTOmAS GrAveS
A secretária de Saúde, Mi-

riane Sartori, destacou nesta 
semana que Maravilha enfren-
ta o pior cenário da pandemia, 
levando em conta o alto núme-
ro de pacientes com sintomas 
graves da doença. O municí-
pio já havia contabilizado uma 
média próxima de 100 casos 
ativos, mas não com uma por-
centagem tão alta de pacientes 
com sintomas graves. 

Ela alertou a população 
que, embora a imunização 
tenha iniciado, o cenário ain-
da é crítico e demanda da co-
laboração de todos, seguindo 
regras de isolamento, uso de 
máscara, álcool em gel e cui-
dados com a higiene. 

NÚmerOS em 
mArAvilhA

No boletim de sexta-feira 
(12) Maravilha contabilizava o 
total de 2.060 pacientes diag-
nosticados com a doença, com 
120 casos ativos. O município 
tem 1.916 pacientes recupera-
dos. Duas pessoas estão inter-
nadas para tratamento da do-
ença e 105 são monitoradas. 
Mais um óbito foi confirma-
do nesta semana, aumentando 
para 24 o total de mortes por 
complicações da doença des-
de o início da pandemia.
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O F E R TA S    I M P E R D Í V E I S    PA R A    V O C Ê 3664-3911
 Ofertas válidas 

01/02 a 16/02/2021

CARINE ARENHARDT 

A prefeitura de Maravilha 
está licitando a reforma do Cen-
tro de Educação Infantil Erica 
Maldaner, obra que deve ter um 
investimento de até R$ 195.7 mil, 
recurso próprio do município. O 
edital está publicado no site ofi-
cial do município e as empresas 
interessadas devem apresentar 
proposta até o dia 23 deste mês. 

A obra contempla servi-
ços de troca de revestimentos de 
piso em algumas salas e roda-
pés, execução de toldo de pro-
teção de acesso, da calçada até a 
porta da escola, troca de abertu-
ras e reforma das demais, troca 
de todo telhado, recuperação de 
alvenarias e pintura de toda cre-
che, além de melhorias na parte 
de iluminação. 

edUCaÇãO Creche vai receber melhorias em toda estrutura física e 
novos investimentos em acessibilidade

município licita reforma para o 
Cei erica maldaner

Também serão executa-
dos serviços para adequação de 
acessibilidade, com constru-
ção de banheiro para pessoa 
com deficiência, rampa de aces-

so e calçada, vaga de estaciona-
mento especial para PCD, me-
lhoria nas escadas e instalação 
de corrimãos e substituição de 
portas das salas.

A comissão de licitação da 
prefeitura deve se reunir no dia 
24 para analisar as propostas e 
definir a empresa vencedora, 
que será responsável pela obra. 

DIANA HEINz

Com respeito às regras de 
distanciamento social, o LEO 
Clube Maravilha realizou no 
domingo (7) a primeira reu-
nião de 2021. As atividades es-
tavam em recesso desde de-
zembro, quando a entidade 
promoveu a tradicional cam-
panha de Natal, com entre-
ga de doces e brinquedos a 
crianças da comunidade. 

A primeira reunião con-
cluiu sete meses do Ano Leo-
ístico 2020/2021 e teve como 
pauta as próximas ações e 
campanhas internas e exter-

enCOnTRO

leO Clube promove primeira reunião do ano

nas do clube. No próximo sába-
do (20) os integrantes terão um 
curso sobre educação financei-
ra na sede da entidade. “Cum-

priremos até o fim deste AL, 
uma longa pauta de atividades. 
Tudo foi organizado no nosso 
calendário e pensado para de-

senvolver o protagonismo em 
nossos associados, além de au-
xiliar a comunidade”, destaca o 
presidente, Rodrigo Siqueira. 

Primeira reunião concluiu sete meses do ano Leoístico 2020/2021

Divulgação

A deputada estadual Marle-
ne Fengler (PSD) discordou da 
intenção do governo catarinense 
de investir em rodovias federais, 
conforme informou o secretário 
da Infraestrutura Thiago Vieira, 
durante reunião da Bancada do 
Oeste, na terça-feira (9). Recente-
mente o governo anunciou a in-
tenção de aportar pelo menos R$ 
200 milhões para obras na BR-
470. “Ninguém tem dúvida da 
importância da BR-470 para a 
economia catarinense”, observou 
a parlamentar lembrando que 
a rodovia é o principal corredor 
de exportação, inclusive, para le-
var a riqueza gerada pelo agro-
negócio aos portos no Litoral. 

Entretanto, a deputada en-
tende que esses recursos devem 
ser prioritariamente utilizados 
na recuperação de estradas es-
taduais. “No Grande Oeste te-
mos inúmeros exemplos de es-
tradas em péssimas condições, 
que precisam de recuperação ur-
gente, e que também são fun-
damentais para escoamento da 
produção”, destaca. A preocupa-
ção com as condições das rodo-
vias foi tema de várias reuniões 
da Bancada do Oeste em 2020, 
tanto que no orçamento estadual 
de 2021 os parlamentares apro-
varam emendas prevendo recur-
sos para obras nessas estradas.  

Marlene ressalta que estra-

das como as SCs 163 (São Mi-
guel do Oeste a Itapiranga), 305 
(São Lourenço do Oeste a Cam-
po Erê), 161 (Flor do Sertão, Ro-
melândia, Anchieta e Palma 
Sola), 160 ( São Carlos, Sauda-
des, Pinhalzinho, Modelo, Ser-
ra Alta, Saltinho e Campo Erê), 
155 (Abelardo Luz, Xanxerê, Xa-
vantina, Seara e Itá), 283 (Con-
córdia, Mondaí e Itapiranga), 
135 (Caçador, Calmon, Ma-
tos Costa e Porto União), 350 
(Caçador, Lebon Régis até a 
BR-116), 120 (Curitibanos e 
Lebon Régis) e a 150 (Her-
val D´Oeste e Capinzal) de-
pendem de recursos estadu-
ais para serem recuperadas. 

“São rodovias igualmente 
importantes para escoar a pro-
dução do agronegócio e, apesar 
disso, têm trechos em precárias 
condições, prejudicando quem 
produz e aumentando os riscos 
à segurança de quem trafega 
por elas”, enfatiza. Marlene ob-
serva que Santa Catarina contri-
bui com alto valor na arrecada-
ção federal e que apenas cerca 
de 10% do montante retorna em 
benefício dos catarinenses. “Não 
se trata de negar investimentos 
em rodovias federais importan-
tes, mas exigir do governo federal 
que faça a sua parte para que o 
Estado mantenha o foco na recu-
peração das estradas estaduais”. 

COndiÇÕeS PReCáRiaS
na contramão de anúncios do 
governo do estado, deputada 
do Oeste defende uso de 
recursos na recuperação de SCs 

Deputada ressalta que região Oeste tem trechos precários nas rodovias estaduais

Arquivo/O Líder

Creche fica na Rua São José, Bairro Bela vista

Celso Ledur/WH Comunicações
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CARINE ARENHARDT 

A Prefeitura de Mara-
vilha publicou nesta se-
mana a lista de inscrições 
homologadas para o Pro-
cesso Seletivo 002/2020, o 
qual destina-se ao provi-
mento de vagas e forma-
ção de cadastro de reser-
va, em caráter temporário, 
dos quadros de pessoal da 
Administração e da Educa-
ção da Administração Pú-
blica Municipal de Maravi-
lha. O período de inscrições 
encerrou em janeiro. 

As provas serão rea-
lizadas no dia 21 de fe-
vereiro, no próximo do-
mingo. A divulgação final 
da classificação dos can-
didatos deve ocorrer 
até o dia 15 de março.

As vagas são para os 
cargos de advogado Cre-
as, agente de combate a 
endemias, agente de ma-

VagaS TemPORáRiaS 

Com inscrições homologadas, processo 
seletivo terá provas no dia 21 

Processo seletivo foi lançado pela prefeitura de Maravilha 

Arquivo/O Líder

A primeira reunião da dire-
toria executiva da CDL e Associa-
ção Empresarial de Maravilha  de 
2021 foi realizada na terça-feira (9) 
e falou sobre ações realizadas nes-
te ano e trabalhou sobre a organi-
zação de atividades futuras.“Esta-
mos com o nosso planejamento 
repleto de ações que vão gerar 
oportunidades importantes aos 
nossos associados. Desde a pauta 
sobre o estacionamento do nosso 
município até as capacitações nas 
áreas de gestão financeira e aten-
dimento”, destacou a presidente 
Eliana Reiter Estefano. 

A diretoria também está 
bem próxima da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Turismo 
com o objetivo de buscar proje-
tos para todas as classes empre-
sariais. “Estamos trabalhando 
lado a lado, com a intenção de 
nos fortalecermos cada dia mais. 
Trabalhar ao lado do Poder Pú-
blico também é uma bandeira 
que faz parte da nossa missão”, 
disse Eliana. 

Na oportunidade foram 

Encontro também discutiu números do comercial e do marketing da entidade

nOVidadeS Entre as pautas da reunião esteve o Empretec, um 
seminário qualificatório previsto para este ano 

diretoria executiva da Cdl e associação 
empresarial organiza ações de 2021

apresentados os números do co-
mercial e do marketing da en-
tidade. “Com isso percebemos 
como as nossas entidades são 
fortes e representativas. Ficamos 
muito satisfeitos com estes nú-
meros, visto que 2020 foi um ano 
totalmente atípico, onde muitos 
projetos não foram executados”, 
ressaltou. 

emPReTeC 2021 
Após 10 anos sem a reali-

zação do Empretec em Maravi-
lha, neste as diretorias da CDL 
e Associação Empresarial irão 
realizar o Empretec, que é um 
seminário vivencial com meto-
dologia revolucionária desen-
volvida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), apli-

cada com exclusividade pelo 
Sebrae no Brasil. “Essa capa-
citação testa e potencializa o 
comportamento empreende-
dor. Temos muitos empresá-
rios de Maravilha que já estive-
ram presentes neste seminário 
e temos certeza que esta edição 
será de grande sucesso”, ressal-
taram as diretorias. 

Divulgação

nutenção e conservação, 
agrônomo, assistente de 
manutenção de obras, as-
sistente social, auxiliar de 
serviços gerais, auxiliar de 
serviços gerais alta comple-
xidade, enfermeiro, farma-
cêutico, ginecologista, pe-
diatra, médico saúde da 
família, monitor social alta 
complexidade, motorista 
de veículos leves, motoris-

ta Samu, odontólogo, ope-
rador de máquinas, pedago-
go, professores nas áreas de 
anos iniciais, artes, ciências, 
educação especial, educa-
ção física, educação infantil, 
geografia, história, inglês, 
iniciação desportiva, lín-
gua portuguesa, matemáti-
ca, música e canto, psicólo-
go, técnico em enfermagem 
e técnico em saúde bucal. 

A Secretaria de Educação 
de Santa Catarina recebeu o re-
forço de 723 novos professores 
efetivos, profissionais que vão 
atuar na rede estadual de ensi-
no a partir deste ano. Os profes-
sores são da quarta chamada 
do concurso público de ingres-
so no magistério, de 2017.

Para a Coordenadoria Re-
gional de Educação de Mara-
vilha são 10 novos servidores 
efetivos.  Conforme o coordena-
dor da regional, Erno Schwerz, 
a educação é uma das ativida-
des públicas mais importantes, 
sendo a base de todas as profis-
sões. Ele reforça que neste go-

verno já são 3.476 novos profes-
sores chamados em concurso 
público, número que representa 
18% do total de efetivos  que es-
tão nas escolas da rede estadual. 

“Acreditamos que o ingres-
so dos novos servidores vai aju-
dar na melhora da qualidade do 
ensino do Estado, uma vez que 
os servidores efetivos possuem 
vínculo permanente e um espí-
rito   de pertencimento, que faz 
com que haja maior conexão 
com a comunidade  e com os 
alunos que irão trabalhar”, des-
taca Schwerz. Ele desejou ain-
da um bom ano letivo para todos 
os servidores da rede estadual. 

COnCURSO PÚbliCO 
Regional de maravilha 
tem 10 novos 
professores efetivados 

Novos servidores efetivados, com a equipe da Regional de Maravilha

Divulgação
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agenda nO OeSTe Respiradores foram entregues já na quarta-feira (10), atendendo uma 
necessidade urgente da unidade hospitalar

em maravilha, vice-governadora garante respiradores 
para o Hospital São José e debate demandas do município 
CARINE ARENHARDT

A vice-governadora de Santa 
Catarina, Daniela Reinehr, esteve 
em Maravilha na tarde de terça-
feira (9), reunida com o prefei-
to Sandro Donati, representantes 
do Dnit, entre outras lideranças. O 
encontro foi realizado no gabine-
te do prefeito, onde Daniela ouviu 
sobre demandas de Maravilha e 
região, além de receber um pedi-
do especial para a área da saúde. 

Atendendo uma necessida-
de do Hospital São José de Ma-
ravilha, o prefeito Sandro Donati 
pediu para que a vice-governa-
dora viabilizasse a vinda de dois 
respiradores para pacientes 
atendidos pelo hospital, equipa-
mentos que foram garantidos e 
entregues já na quarta-feira (10). 

Donati e a vice-governadora 
também trataram sobre diversas 
demandas para a região de Ma-

ravilha, entre elas as melhorias 
na BR-282 e no trecho da estra-
da entre Maravilha e Bom Jesus 
do Oeste. 

Em entrevista para o Grupo 
WH Comunicações, a vice-gover-
nadora reforçou que a demanda 
mais urgente a ser atendida era 

a entrega dos dois respiradores 
para o  Hospital São José. Danie-
la também falou sobre o contor-
no viário em Maravilha, desta-
cando que a obra está recebendo 
uma atenção especial do governo 
do Estado. Ela afirmou que tem 
focado em buscar investimentos 

para obras de infraestrutura no 
Oeste, para escoamento de pro-
dução e qualidade de vida das 
pessoas, adequando esse cenário 
ao potencial produtivo dessa re-
gião do Estado. 

A vice-governadora desta-
cou que a conversa com o prefei-

to Sandro Donati também tratou 
sobre demandas do município 
no abastecimento de água para 
a população, assim como a conti-
nuidade de obras no Rio Iracema. 
O prefeito Sandro Donati agrade-
ceu a visita e a resposta rápida da 
vice-governadora com a entrega 

dos respiradores e a atenção que 
a gestora estadual tem dado para 
as demais demandas da região. 

A agenda da vice-governa-
dora no Oeste iniciou na segun-
da-feira (8) e seguiu até a quar-
ta-feira (10), com passagem por 
vários municípios da região. 

vice-governadora esteve no gabinete do prefeito em Maravilha Entrega dos respiradores no hospital São José

Divulgação
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MuNICíPIOS

A Secretaria de Edu-
cação de Flor do Ser-
tão recebeu um veículo 
novo na última sema-
na, adquirido por meio 
de verba parlamentar no 
valor de R$ 100 mil do 
Deputado Estadual Ne-
odi Saretta (PT) e con-

trapartida do municí-
pio no valor de R$ 6 mil. 

O automóvel, Chevro-
let Spin 7 lugares, ficará 
à disposição do secretá-
rio, Leandro Neuhaus, e 
dos servidores da pasta, 
junto ao Centro Educa-
cional Padre Luis Muhl.

flOR dO SeRTãO

demanda

Secretaria de educação 
recebe novo veículo 

Cunha Porã conta 
com subestação 
de rodoviária

automóvel foi adquirido por meio de verba parlamentar e contrapartida do município 

Divulgação

Preocupados com o cres-
cente número de focos do 
mosquito Aedes aegypti e 
as reclamações de depósi-
to irregular de lixo, os pro-
fissionais do Setor de Tribu-
tação de Cunha Porã fazem 
um alerta aos proprietá-
rios de terrenos baldios si-
tuados no perímetro urbano 
para que providenciem a lim-
peza o mais breve possível.

De acordo com o fiscal de 
Tributos, Roger Freitag, é im-
portante lembrar que desde 
2018 está em vigor no muni-
cípio a Lei 2.772, que dispõe 
sobre a limpeza de terrenos 
particulares no município de 

Cunha Porã. A ação consis-
te na capinagem mecânica e/
ou manual, roçada, além de 
remoção de detritos, entu-
lhos e lixos que estejam de-
positados no terreno baldio.

Ainda conforme con-
texto da legislação, qual-
quer munícipe pode fazer 
uma reclamação por escri-
to, através de requerimen-
to ao Chefe do Poder Exe-
cutivo, sobre a existência de 
terrenos baldios que neces-
sitem de limpeza. Além dis-
so, a lei também estabelece 
a fiscalização com inspe-
ções, notificações, autuações 
e multa, assim como outros 

procedimentos administra-
tivos caso haja necessidade.

Conforme explica Freitag, 
no caso de descumprimen-
to da legislação, após autua-
do o proprietário do imóvel 
será notificado para proce-
der a limpeza do terreno bal-
dio no prazo de 10 dias sob 
pena de multa. “Após o pra-
zo legal, o município está au-
torizado a executar os servi-
ços através da Secretaria de 
Infraestrutura de forma di-
reta ou contratação de ser-
viços, sem aviso prévio ou 
qualquer direito de reclama-
ção por parte do proprietário, 
que deverá ressarcir aos co-

fres públicos as despesas efe-
tuadas”, acrescenta Freitag.

O fiscal de Tributos ain-
da reforça que após a con-
clusão do serviço presta-
do pelo município, o infrator 
será notificado para efetu-
ar o pagamento no prazo de 
30 dias. Débitos não pagos 
previstos em leis serão ins-
critos em dívida ativa e co-
brados administrativamen-
te ou judicialmente. Em caso 
de dúvidas os munícipes po-
dem entrar em contato com 
o Departamento de Tributa-
ção pelo telefone 3646 3307 
ou comparecer junto à Pre-
feitura de Cunha Porã.

CUnHa PORã
Setor de Tributação alerta proprietários 
sobre limpeza de terrenos baldios

CAMILLA CONSTANTIN

O empreendimento “Pes-
queiro do Paulista”, uma inicia-
tiva de Juares de Mora e famí-
lia, irá inaugurar em breve em 
Flor do Sertão, com data ainda 
a ser definida. O complexo de 
lazer fica localizado na Linha 
Marmeleiro, interior de Flor do 
Sertão, há aproximadamente 
800 metros da cidade.

Conforme os proprietá-
rios, a principal atração é o 
tanque de pesca esportiva, 
com três mil metros quadra-
dos. “O local também conta 
com opção de comercialização 
de peixes, mas alguns exem-
plares têm alto custo e visam 
apenas oportunizar a prática 
esportiva da pesca”, contam.

aTRaTiVO Complexo de lazer fica localizado na Linha Marmeleiro

Pesqueiro do Paulista irá inaugurar 
em breve em flor do Sertão

Local é ideal para curtir a natureza e apreciar o pôr do sol

O ambiente é rodeado de 
natureza, possui parquinho 
para as crianças, espaço com 
infraestrutura para acampar e 

praça de alimentação, com op-
ções de bebidas e porções. “O 
destaque é o bolinho de tilápia, 
a especialidade da casa”, afir-

mam. O objetivo é agregar no-
vos atrativos, para proporcio-
nar ainda mais comodidade a 
quem visitar o local.  

Divulgação

Após o encerramen-
to das atividades da ro-
doviária de Cunha Porã, 
o Governo Municipal, 
preocupado em buscar 
uma solução para a si-
tuação, anunciou nes-
ta semana o início dos 
atendimentos de uma su-
bestação, junto ao esta-
belecimento de Erica Ue-
bel (nas proximidades 
da antiga rodoviária).

O anúncio foi feito 
pelo vice-prefeito, Rafa-
el Augusto Böer, ressaltan-

do a satisfação em atender 
a comunidade em mais 
esta necessidade. Ele ex-
plica que a subestação vai 
atender demandas de ôni-
bus estadual e interesta-
dual. “Neste momento a 
subestação, que está aos 
cuidados da dona Erica, 
está comercializando pas-
sagens da Helios, empre-
sa conveniada e que or-
ganizou este ponto. Além 
das empresas Unisul, 
Ouro e Prata, Reunidas, 
Val Tur e Lopes Tur”, diz.

Divulgação

Lideranças ressaltam a importância de viabilizar a subestação para a comunidade 
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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

PReJUízOS Corpo de Bombeiros atendeu vários alagamentos em Maravilha e pelo menos quatro destelhamentos

Com chuva de pedras, temporal causa 
destelhamentos, queda de árvores e alagamentos

EDERSON ABI 

Um forte temporal, com 
granizo e vento, atingiu o muni-
cípio de Maravilha no início da 
tarde de terça-feira (9) e causou 
destelhamentos, alagamentos e 
queda de árvores. Várias ruas fi-
caram bloqueadas em razão da 
água, que invadiu lojas e causou 
prejuízos. Os pontos mais afeta-

dos foram as avenidas Sul Bra-
sil, Padre Antônio, Anita Gari-
baldi e Sete de Setembro, no 
centro. Outros municípios da 
região também foram atingi-
dos, mas sem grandes danos.

De acordo com o meteoro-
logista Piter Scheuer, o fenôme-
no foi uma célula isolada, uma 
tempestade de verão, que ra-
pidamente foi dissipada. Além 

disso, alguns municípios da 
mesma região não registraram 
a chuva. Segundo ele, em me-
nos de 30 minutos choveu 31 
milímetros em Maravilha. 

Conforme informações da 
Defesa Civil, a chuva forte com 
vento e granizo também resul-
tou numa queda brusca da tem-
peratura. Às 13h a temperatura 
era de 28ºC e às 15h de 17ºC.

Com volume impressionante de chuva em poucos minutos, veículos foram atingidos e comércios invadidos

Fotos: Divulgação

OS ESTRAGOS
Foram registrados deste-

lhamentos no Posto de Saúde 
do Bairro Bela Vista, na Ave-
nida Presidente Kennedy e na 
Avenida Padre Antônio, sendo 
efetuado distribuição de lonas 
e orientação aos moradores. 

Uma árvore caiu na Ave-
nida Maravilha, em frente ao 
Caic, na Rua Rodolfo Mene-
zes, com dano na fiação elé-
trica de baixa e alta tensão, 
sendo acionado a Celesc para 
manutenção da rede. Tam-

bém houve queda de árvo-
re na Avenida Anita Garibaldi 
e na Rua General Eurico, no 
Bairro Jardim.

Ainda, foi atendida uma 
ocorrência para abertura de 
um elevador em um edifício 
da cidade, na Avenida Eucli-
des da Cunha, que apresen-
tou problemas no primeiro 
pavimento. Não havia nin-
guém dentro no momento.

Morador do Bairro Bela vista 
registrou forte chuva de pedras 

que assustou o município

De acordo com o Corpo de Bombeiros de 
Cunha Porã, a chuva de granizo foi forte, 
mas não causou grandes prejuízos no 
município. apenas uma ocorrência de 
corte de árvore foi registrada. Já na BR-
158, houve uma queda de barreira nas 
proximidades do Gauchão. 
a Defesa Civil Municipal e o Corpo de 
Bombeiros, com apoio da Secretaria 
de Obras e Infraestrutura, atuaram 

conjuntamente para desobstrução da BR-
158, na Linha Olaria.
Conforme informações repassadas 
pelo coordenador municipal da 
Defesa Civil, Edson Mayer, no local 
houve desmoronamento e por 
aproximadamente três horas as equipes 
atuaram para providenciar a limpeza da 
via e liberar a passagem do trânsito com 
segurança. 

NA REGIÃO

fruteira da avenida Maravilha teve parte do telhado arrancado 
pelo vento forte

Uma árvore também caiu na avenida Maravilha, mas 
proximidades do Caic

Fotos: Celso Ledur/Rádio Líder

No Campo do CRM, vento forte derrubou abrigo do banco de 
reservas e causou outros prejuízos

força da água arrastou alguns carros e causou danos na avenida 
Padre antônio, próximo ao Dom

Na BR-158, em Cunha Porã, queda de barreira mobilizou equipes 
e bloqueou parcialmente a via

após transtornos, equipes de Maravilha realizaram a limpeza das 
ruas e o levantamento dos estragos
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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.

Rede Catarinense de 
Notícias - O que não deu 
para fazer no primeiro 
mandato que o senhor 
pensa para o segundo?

Ferreira Júnior - A ideia 
é dar continuidade a várias 
ações do primeiro man-
dato, de modernização, de 
homogeneidade na atuação 
do Tribunal de Contas, 
focar mais em resultados e 
procedimentos e nem tan-
to em processos. Eu chamo 
de procedimentos aquelas 
ações de fiscalização que 
possibilitam ao gestor 
a correção dos rumos 
necessários. Além disso, a 
ideia é promovermos uma 
reestruturação, criando a 
diretoria de inteligência 
e informações estratégi-
cas, com uso intensivo 
de tecnologia para fazer 
o cruzamento de uma 
grande base de dados não 
só de dentro do Tribunal 
de Contas mas de outros 
órgãos que nós temos 
parcerias e convênios. E o 
que nós não conseguimos 
fazer, que a pandemia 
atrapalhou, foi a realização 

de um concurso público 
para o cargo de auditor de 
controle externo. Hoje nós 
temos em torno de 40, 50 
vagas que nós conseguirí-
amos prover de imediato. 
A gente precisa oxigenar a 
nossa mão de obra.

RCN - Esse período da 
pandemia foi marcado 
por queda de arrecada-
ção e aumento de gastos. 
Como estão as contas do 
Estado e dos municípios?

Ferreira Júnior - Foi um 
ano desafiador. A arreca-
dação caiu num primeiro 
momento, mas temos 
uma economia pujante 
que nos traz uma série de 
vantagens em relação a 

outros estados. Quanto aos 
mínimos constitucionais, 
a saúde não vai ter dificul-
dade. Em educação talvez 
tenhamos alguma dificul-
dade. Por outro lado, com 
a queda de arrecadação 
em 2020 também diminui 
o valor absoluto exigido. 
Quando o Tribunal come-
çar a analisar as contas de 
2020 vamos analisar toda 
essa situação individual-
mente e com toda sensibili-
dade do plenário.

RCN - Alguns prefeitos 
demitiram pessoal para 
cumprir a lei de responsa-
bilidade fiscal justamente 
num momento que o 
poder público é muito 

exigido. O Tribunal reco-
nhece esse impasse?

Ferreira Júnior - É um 
paradoxo, né? Por um lado, 
o poder público tem que 
dar respostas mais rápidas, 
por outro lado tem que en-
frentar enxugamento. Mas 
a gente reconhece tam-
bém que existe uma certa 
gordura no setor público e 
que há um aspecto positivo 
porque um enxugamento 
era até necessário. Tem que 
ser analisada a realidade 
individual. E num cenário 
de retomada econômica, 
daqui a pouco será possível 
repor a mão de obra que 
esteja fazendo falta.

RCN - Várias compras 
emergenciais pelo Brasil 
- como dos respiradores 
de R$ 33 milhões - tive-
ram problemas. O que 
falta para o poder público 
comprar com mais segu-
rança e eficiência?

Ferreira Júnior- A 
alteração legislativa é 
fundamental. Isso já está 

sendo feito. Foi aprovada 
pelo Congresso uma mu-
dança na lei de licitações 
que é uma lei defasada e 
anacrônica. Não conside-
ra as práticas modernas 
de aquisições. Mas mais 
importante do que isso, é 
preciso mudar a cultura de 
contratações. A dispensa 
de licitação em situações 
emergenciais não dá o 
condão para o gestor com-
prar com qualquer pessoa 
que apareça, que não 
tem idoneidade, não tem 
envergadura financeira e 
econômica. O que tem que 
ser feito é uma mudança 
de mentalidade. Houve 
inúmeras irregularidades 
lamentáveis e é importante 
que gestão pública e con-
trole estejam bem atentos 
a fim de evitar essas situ-
ações. Com a adoção de 
práticas salutares a gente 
poderia avançar muito.

RCN - O governo Moi-
sés criou duas estruturas 
de fiscalização interna: a 

Controladoria Geral do 
Estado (CGE) e a Secre-
taria de Integridade e 
Governança (SIG). O pró-
prio TCE já recomendou 
a incorporação das es-
truturas. Como o senhor 
avalia essa iniciativa após 
dois anos de atuação?

Ferreira Júnior - Essa 
iniciativa é fundamen-
tal. Uma das pautas do 
Tribunal, que é um órgão 
de controle externo, é 
incentivar o controle 
interno. Essa pauta é tão 
fundamental para o Tribu-
nal que a criação da CGE 
foi objeto de recomenda-
ção da nossa instituição, 
e vem sendo reiterada, 
desde 2011. Felizmente no 
governo Moisés essa reco-
mendação foi observada. 
Talvez não se justifique as 
duas secretarias, mas ten-
do as suas competências 
todas abraçadas no mes-
mo órgão. O governo já foi 
notificado para apresentar 
os seus esclarecimentos. 

RCN - 613 | rcnonline.com.br

SC
redecatarinensedenoticias

"É preciso mudar a cultura das contratações"

DOUGLAS SANTOS/TCE/SC

Entrevista: presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, foi reeleito e reconduzido ao cargo

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

Superação 

FIESC, CIESC, 
SESI, SENAI e IEL 
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ROSINA PIAZENTINI SBRUZZI
faleceu no dia 7 de fevereiro, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 75 anos.  
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

VALDEMAR DALSOTTO
faleceu no dia 9 de fevereiro, no hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 78 anos.  Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no Cemitério Católico de Guaraciaba. 

ALCIDES LICHESKI
faleceu no dia 9 de fevereiro, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 67 anos.  
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária do 

Bairro São Gotardo e sepultado no cemitério 
do bairro.

ALUISIO GRAFF
faleceu no dia 9 de fevereiro, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 82 anos. 
Seu corpo foi sepultado no Cemitério da Linha 
Índio, em Guaraciaba. 

CHICK COREA
O músico Chick Corea 
morreu no dia 9 de 
fevereiro, aos 79 anos, 

vítima de câncer. Ganhador 
de 23 prêmios do Grammy e 

indicado mais de 60 vezes ao longo da carreira, 
ele se estabeleceu como um dos principais 
pianistas de jazz nos anos 1960.

CHRISTOPHER PLUMMER
O premiado ator 
Christopher Plummer 
morreu no dia 5 de 

fevereiro, aos 91 anos. Ele 
tem centenas de filmes em 

seu currículo, entre eles a Noviça Rebelde, 
Uma Mente Brilhante e Todo o Dinheiro do 
Mundo, filme pelo qual ganhou o Oscar de ator 
coadjuvante em 2012.

MARY WILSON
a cantora norte-americana 
Mary Wilson morreu no dia 
8 de fevereiro, aos 76 anos. 

Ela foi uma das fundadoras 
do grupo The Supremes, em 

1959. Mary tinha apenas 15 anos quando se 
lançou no The Supremes, um dos grupos mais 
populares na época, com 12 hits no topo das 
paradas em apenas cinco anos. após o fim da 
banda, em 1977, seguiu carreira solo e chegou 
a lançar um livro de memórias.

JOSÉ MARANHÃO
O senador José Maranhão 
(MDB-PB) morreu no dia 
8 de fevereiro, aos 87 

anos, vítima de covid-19. 
foi deputado estadual, 

deputado federal e governador. Era o senador 
mais velho da legislatura atual e presidente 
estadual do MDB.

LARRY FLYNT
O fundador da revista 
hustler e magnata da 
indústria pornográfica 

nos Estados Unidos, Larry 
flynt, morreu no dia 10 de 

fevereiro, aos 78 anos. ficou conhecido por 
suas diversas empresas pornográficas e por 
ter sido alvo de tentativa de assassinato em 
1978, que o deixou paralisado da cintura para 
baixo. Parte de batalhas jurídicas de flynt e o 
ataque do qual foi alvo são retratados no filme 
O Povo Contra Larry flynt, que recebeu duas 
indicações ao Oscar.

CLAUDINO SARTORI
faleceu no dia 5 de fevereiro, no hospital de 
Cunha Porã, aos 70 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de anchieta e sepultado no 
cemitério municipal.

ALCIDES AFONSO KLEIN
faleceu no dia 5 de fevereiro, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 69 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

ALCIDES PUNTEL
faleceu no dia 6 de fevereiro, no hospital de 
anchieta, aos 56 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária de anchieta e sepultado no 
cemitério municipal.

OBITuÁRIO

A Polícia Civil, através do 
Setor de Jogos e Diversões 
Públicas e Produtos Contro-
lados, da Delegacia de Polí-
cia de Maravilha, suspendeu 
no início desta semana, pelo 
prazo de 20 dias, a conces-
são de licenças diárias para 
eventos em Maravilha. A de-
cisão está baseada no ce-
nário preocupante do mu-
nicípio, em decorrência da 
propagação do coronavírus. 

A Delegacia ressaltou a 
ocupação de 100% dos lei-
tos de UTI no Hospital São 
José e números de casos ati-
vos aumentando no municí-
pio. “Aliado a isso, a avalia-
ção do risco potencial para 
Covid-19 é gravíssima. Des-
sa forma, não estão mais 
permitidos os eventos (mú-
sica ao vivo, DJ, shows etc) 

maRaVilHa Não estão mais permitidos os eventos em casas 
noturnas, boates, pubs e bares 

Polícia Civil suspende a concessão 
de licenças diárias para eventos

anúncio foi feita nesta semana pela Delegacia de Polícia Civil 

Arquivo/O Líder

em casas noturnas, boates, 
pubs, bares e afins, na cida-
de de Maravilha”, ressaltou a 
nota encaminhada pela Po-
lícia Civil. 

O descumprimento das 

restrições poderá gerar a in-
terdição do estabelecimento 
e eventual cometimento dos 
crimes de Desobediência 
e Violação de infração de 
medida sanitária preventi-

va. Da mesma forma, even-
tos privados, que resultem 
em grande aglomeração de 
pessoas, podem gerar san-
ções criminais aos organi-
zadores.

DIANA HEINz

Nesta semana foram en-
tregues os primeiros pacotes 
do formicida que é distribuí-
do gratuitamente aos produto-
res de Maravilha. A iniciativa 
é da Secretaria da Agricul-
tura e conforme o secretário 
da pasta, Pedro Gilberto Io-
ris, nesta remessa foram ad-
quiridos mais de 300 quilos 
do produto, totalizando cer-
ca de mil pacotes. “Para nós 

esta é uma forma de incenti-
var o produtor que muitas ve-
zes tem sua produção preju-
dicada pelas formigas”, diz.  

A prática já é tradicio-
nal no município e os pacotes 
podem ser retirados na Secre-
taria. “Acontece que às vezes 
um agricultor utiliza o produ-
to e o vizinho não, é quando 
as formigas acabam migrando. 
Por isso, há anos entregamos o 
formicida gratuitamente como 
forma de incentiva-los”, explica. 

Nesta etapa mais de 300 quilos foram adquiridos

benefíCiO
Secretaria da 
agricultura entrega 
formicida a agricultores 

Divulgação
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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

deSaTenÇãO na diReÇãO
Olá amigo leitor.
Venho observando com certa frequência uma quantia um tanto 

quanto significativa de condutores de veículos desatentos ao trânsito, e 
alguns acidentes sendo registrados por esse motivo.

Mas quais seriam as causas desse problema?
A tecnologia embarcada ajudou em muito a segurança no trânsito, 

porém trouxe algumas situações em que o condutor acaba perdendo a 
sua atenção enquanto faz a direção de seu veículo. Uma em especial é a 
utilização do Bluetooth do sistema de áudio do veículo, pareando geral-
mente com o celular, que está nas mãos do motorista, conectando ou tro-
cando de música enquanto dirige.

Ou seja, ao invés do condutor deixar o sistema pareado enquanto o 
veículo estava parado, prefere parear e buscar músicas enquanto dirige, 
e isso é um erro grave.

Sabemos que a utilização do telefone celular é percebida por outras 
formas, mas essa me chamou a atenção nas abordagens dos últimos dias.

Assim, amigo motorista, vale lembrar que um segundo de desaten-
ção pode ser fatal no trânsito e, por isso, caso queira utilizar o Bluetoo-
th do seu veículo, deixe o equipamento pareado antes de sair, ou entre-
gue para que outra pessoa dentro do veículo faça. Aproveite a nossa dica 
e faça do trânsito um lugar mais seguro.

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Militar pren-
deu um homem que manti-
nha uma mulher em cárce-
re privado na segunda-feira 
(6) no Bairro Morada do Sol, 
em Mondaí.  A mulher es-
tava assustada e com le-
sões quando a Polícia Mi-
litar chegou ao local. 

Segundo a víti-
ma, o companheiro pro-
vocou agressões físicas 
desde o sábado, quan-
do a tortura começou. 

Após o homem sair 
de casa na segunda-fei-
ra ela fugiu e acionou a po-
lícia, que prendeu o autor 

após rondas no município. 
A vítima foi conduzi-

da até o Hospital de Mondaí 
para atendimento médico 
e exames e, depois, foi en-
caminhada para o Hospital 
Regional de São Miguel do 
Oeste. Ela estava com gra-
ves lesões e fratura no pé. 

TORTURa

inUSiTadOindignaÇãO aleRTa

Homem que mantinha mulher 
em cárcere privado é preso

Homem embriagado é flagrado 
dirigindo fusca sem volante

município registra ato de 
vandalismo na academia de 
saúde na avenida maravilha

golpistas usam nome e foto de 
delegado de Polícia Civil em crimes

A Polícia Militar flagrou 
um homem dirigindo um fus-
ca sem o volante na noite do úl-
timo sábado (6) em São Mi-
guel do Oeste. O homem estava 
embriagado e o caso reper-
cutiu em Santa Catarina. 

De acordo com a PM, o 
carro estava transitando com 
os faróis apagados e o condu-
tor quase colidiu em uma mo-

tocicleta. Após abordagem, 
os policiais perceberam que 
o carro estava sem volante. 

O homem também dis-
se que não tinha CNH e re-
alizou o teste do bafôme-
tro, que confirmou a ingestão 
de bebida alcóolica. 

O motorista foi preso e le-
vado para a delegacia da Polí-
cia Civil de São Miguel do Oeste.

O nome do delegado 
de Polícia Civil de Pinhalzi-
nho, Jerônimo Marçal Ferrei-
ra, acompanhado de uma ima-
gem dele tem sido usado por 
estelionatários para tirar di-
nheiro de vítimas na região.

O delegado falou sobre o 
caso e fez um alerta nesta sema-
na. “Já faz algum tempo que te-
nho recebido denúncias, que 

chegam do país inteiro, de que 
golpistas estão se passando por 
mim (e por outros colegas dele-
gados), inclusive usando minha 
imagem, para conseguir dinhei-
ro de vítimas. Geralmente eles 
alegam que a vítima deve fazer 
um depósito para reparação de 
algum dano, prometendo assim 
o arquivamento de investiga-
ção contra o ofendido”, explicou.

Polícia Civil Polícia Civil

Delegado de Pinhalzinho já trabalhou em Maravilha e faz alerta na regiãoausência do volante chamou a atenção dos policiais após abordagem do embriagado

A Polícia Rodoviária Federal 
iniciou ontem (12) a Operação 
Carnaval 2021, que se estende 
até quarta-feira (17), e vai fiscali-
zar as rodovias federais no Extre-
mo Oeste. A ação será realizada 
por seis dias e promete intenso 
trabalho de patrulhamento. 

Apesar do cancelamento de 
eventos em razão da pandemia 
da Covid-19, ainda é esperado 
aumento considerável no fluxo 
das rodovias devido ao feriado. 
Por ser temporada de verão, as 
rodovias BRs-282, 470 e 280, que 
ligam o interior do estado ao lito-
ral, e a BR 101, principal acesso 
de turistas vindos do Rio Gran-
de do Sul e Paraná, devem rece-

CaRnaVal Apesar do cancelamento de eventos em razão da pandemia, 
ainda é esperado aumento considerável no fluxo de veículos

Polícia Rodoviária federal inicia operação de 
fiscalização nas rodovias no extremo Oeste

ber a maior parte do fluxo duran-
te o período. 

POlíCia na eSTRada
A operação vai intensificar a 

fiscalização, no sentido de edu-
car, prevenir, manter a norma-

lidade do fluxo de veículos e re-
duzir o número de acidentes e 
vítimas no trânsito. Em Santa Ca-
tarina, o efetivo da PRF terá o in-
cremento de policiais que serão 
convocados no período em que 
estariam de folga para atuar na 

fiscalização, inclusive de agentes 
que atuam na área administrati-
va, aumentando assim a presen-
ça policial ao longo das rodovias.

O foco será evitar as condu-
tas dos motoristas que aumen-
tam o risco de graves acidentes 
ou que agravam as lesões como 
ultrapassagens indevidas, diri-
gir sob efeito de álcool e falta de 
equipamentos de segurança.

Além disso, irão atuar na 
operação policiais especializa-
dos em educação para o trânsi-
to. Eles convidarão motoristas 
que já passaram pela fiscaliza-
ção para assistir palestras ou fil-
mes educativos curtos. O objeti-
vo é sensibilizar os condutores.

No Extremo Oeste, policiais vão intensificar ações nas bases em Maravilha e Guaraciaba

PRF

O município de Maravilha 
investiga um ato de vandalismo 
na academia de saúde na Praça 
Fioravante Trevisan, a Praça dos 
Motoristas, na Avenida Maravi-
lha. A depredação foi registrada 
na quinta-feira (11) e causou in-
dignação na população. A estru-
tura foi construída recentemen-
te e ainda não teve inauguração. 

De acordo com o município, 
o local é o corredor de acesso aos 
banheiros públicos, que inclusi-
ve foram uma solicitação da co-
munidade. Os banheiros ficam 
abertos para uso da população. 

Porém, o local foi van-
dalizado com barro no teto e 
nas paredes. A academia esta-
va trancada e os vândalos agi-
ram do lado de fora da estrutu-

ra e no corredor dos banheiros. 
A prefeitura fez boletim de 

ocorrência na Polícia Militar e 
auxilia no trabalho de identifi-
cação dos responsáveis. O mu-
nicípio também registrou no dia 
5 depredação de cercas no par-
que infantil do Centro Educa-
cional Infantil de Maravilha. 

Local foi vandalizado e prefeitura busca por 
responsáveis junto com a Polícia Militar

Ascom prefeitura
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 ONEIDE BEhLING
Na noite de segunda-feira (8), a Associação Ma-

ravilha Futsal (Amaf) deu início aos trabalhos de 
treinamentos para temporada 2021. Na oportuni-
dade teve transmissão ao vivo pelo canal ndatves-
portes no YouTube. Cerca de 18 atletas foram apre-
sentados, juntamente com a diretoria da Amaf e 
comissão técnica. 

Antes do treino com bola, no Ginásio Municipal 
Gelson Tadeu Mello Lara, os jogadores receberam as 
boas vindas do técnico Beni de Lima, do presiden-
te, Samir Da Silva e demais integrantes da diretoria. 

De acordo com Beni o time recebeu reforços de 
outras cidades de Santa Catarina e até mesmo de jo-
gadores de outros estados. 

Fotos: Ascom Amaf

fUTSal Na oportunidade, além da apresentação teve início dos treinos 

associação maravilha futsal 
apresenta equipe 

COmPliCOU
Colorado perdeu e se complicou. Agora vai decidir 

contra os cariocas, primeiramente o desesperado Vasco 
e depois o Flamengo no Maracanã. Pode ganhar? Tudo 
pode em futebol. Mas não fico no muro. Tendência é 
vitória do Flamengo, que tem melhor time. Tomara 
que eu estava errado. Título colorado ficou mais lon-
ge. Não vou criticar o Inter, pois o time tem uma ex-
celente pontuação. Mas alguns defeitos são evidentes, 
laterais fracos, Cuesta sem o Moledo ao lado baixa o 
rendimento, ataque dependente do Yuri Alberto. Patri-
ck e Edenilson são os melhores jogadores. Acho que as-
sim resumo tudo.

mOTiVO PaRa aCRediTaR 
Tem que acreditar que pode ganhar o Brasileirão 

porque, no momento mais difícil, com 12 pontos do lí-
der São Paulo, o Inter virou. Viraram porque tinha con-
fiança. Abel Braga falou isso na coletiva e para os joga-
dores no vestiário. Acrescentou que ninguém nunca se 
considerou campeão no vestiário. Jamais garantiram 
campeonato.

QUe HORa PaRa PeRdeR 
Foi uma péssima hora para perder. Não dava para ter 

dado mole. Mesmo assim, o Inter ainda é líder. A distân-
cia para o Flamengo é de apenas um ponto. As chances 
de ser campeão antecipado estão quase nulas e o jogo 
deste domingo contra o Vasco, às 16h, será uma decisão. 
Perdendo, vai praticamente se despedir do título. Ven-
cendo, vai sobreviver pelo menos até o jogo contra o Fla-
mengo. E é isso. Que derrota terrível para o Sport Recife, 
que veio no pior momento possível.

galO dO OeSTe
Concórdia segurava o resultado até aos 45 minutos 

do segundo tempo quando o Joinville fez o gol. De for-
ma dramática o JEC faturou o título da Copa Santa Cata-
rina 2020. Na partida de ida, o Galo do Oeste venceu por 
1 a 0 e por conta do regulamento, o campeão teria que 
ser conhecido na disputa por pênaltis. O Joinville acer-
tou todas as cobranças e o Concórdia perdeu uma. Ago-
ra a final da Recopa Catarinense será entre Chapecoen-
se X Joinville.

CHaPe PeRdeU O gOleiRO 
Alguns personagens importantes no triunfo da Sé-

rie B não vestirão mais a camiseta da Chapecoense. Alan 
Ruschel, Aylon e principalmente o goleiro João Ricar-
do não participaram do retorno das atividades. No elen-
co as opções para a camisa número 1 são: Igor Campos, 
João Paulo, Pavan e Vagner. Um bom time começa por 
um ótimo goleiro! Sendo assim, a direção vai precisar 
contratar um goleiro cascudo.

CinCO deSafiOS 
Grêmio se concentra nos próximos cinco desafios 

para atingir outros objetivos da temporada. Neste do-
mingo, o Grêmio enfrenta o São Paulo, às 20h30, na 
Arena, em confronto direto na tabela de classificação 
pela vaga direta à Libertadores, já que a equipe paulis-
ta está com 59 pontos, e o Grêmio 56. Depois duela com 
o Athletico-PR e finaliza o Brasileirão diante do Bragan-
tino. Aí, vai buscar o hexacampeonato da Copa do Bra-
sil contra o Palmeiras. As partidas estão marcadas para 
28/02, na Arena, e 07/03, no Allianz Parque.



> COVID-19

> EDuCAÇÃO

> TuDO PRONTO  

AGENDA NO OESTE Secretaria de Saúde 
começa a vacinação 
de idosos 

Prefeitura licita 
reforma para a creche 
Erica Maldaner

Alunos e professores 
se preparam para 
retorno das aulas 

No modelo drive-in, a  imunização teve início com 
idosos que tem mais de 90 anos

CEI vai receber melhorias em toda a estrutura e 
adequação de acessibilidade

Volta para as salas de aulas está prevista para a 
próxima quinta-feira (18)

em maravilha, vice-governadora garante 
respiradores para o Hospital São José 
e debate demandas do município PÁGINA 14

PÁGINA 19

PÁGINA 10 PÁGINA 14

Respiradores foram entregues já na quarta-feira (10), atendendo uma 
necessidade urgente da unidade hospitalar

Divulgação


