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Homem é preso por matar irmão 
no Bairro Floresta

Após pedido do Estado, UTI do Hospital São José é 
transformada em ala exclusiva para pacientes com Covid-19

Mãe dá à luz durante coma induzido por conta do 
coronavírus e descobre dias depois que filha nasceu

Suspeito teria ferido a vítima com faca após uma discussão entre os dois  

Com decreto estadual de fechamento para o fim de semana, região enfrenta 
grande demanda na saúde e alta nas mortes

História da maravilhense Danúbia Leida foi destaque na imprensa nacional nesta semana 
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redação contabilizou o valor do combustível de todos os postos do município 

Preço médio da gasolina comum chega a r$ 5,08 em Maravilha  
Cleiton Ferrasso/O Líder
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CaRa dE PasTEl...
Assim ficamos diante da promessa de retomada de obras, na 

última segunda-feira, dia 22 de fevereiro, na BR 163. Não apareceu 
ninguém, e na última quarta-feira, o superintendente de Santa Ca-
tarina, Ronaldo Carioni Barbosa, disse que “os trabalhos foram re-
tomados com a presença dos engenheiros”. Bem, além de ninguém 
ter visto os “engenheiros”, e efetivamente nada acontecer, temos in-
formação que as máquinas devem começar a operar lá por mar-
ço. Dá para acreditar? Mais uma vez, ficamos com “cara de pastel”...

CaOs na saÚdE
Entramos, na última segunda-feira, em uma das piores sema-

nas a nível de saúde em nossa região. O Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste, para onde vão a grande 
maioria dos casos de COVID da região, superlotou. Superlotou a 
ala COVID, superlotou os leitos de UTI para tratamento da pande-
mia. Resumo da conversa, várias vezes o avião dos bombeiros, do 
Governo do Estado, precisou transportar pacientes sabe-se lá para 
onde. Sim, porque não há previsão! Chapecó já vive o caos. Ago-
ra, na região, a situação é a mesma. A superlotação traz uma série 
de incertezas e, além da incerteza do prognóstico da doença, pai-
ra a incerteza de para onde o paciente será levado. Esta semana, 
inclusive, cinco novos leitos na UTI foram instalados, mas é mui-
to pouco frente aos inúmeros casos que enfrentamos. Não há nada 
concreto, pois outros centros médicos do estado vivem idêntica si-
tuação. Portanto, todos aqueles alertas e comentários que fizemos, 
devem agora ser tratados com mais seriedade ainda. Estamos ca-
ros leitores, em um colapso do sistema de saúde por motivos ób-
vios. A culpa, se bem que sequer seria momento para apontá-la, 
tem grande carga sobre a própria população, em um comporta-
mento completamente inadequado frente à pandemia. Pesso-
as sem máscaras, aglomerações, ajuntamentos em vias públicas e 
praças, levam as decisões restritivas que temos, e não adianta re-
clamar. O mau comportamento populacional tem sido decisivo 
para a situação que ora enfrentamos.

VaCina nãO sERá sOluÇãO. aO mEnOs POR EnQuanTO
Outro detalhe, aproveitando manchete do Correio do Povo, 

deste começo de semana, é que Porto Alegre registrou o maior 
número de casos desde setembro do ano passado. Resumo da 
conversa, até que haja uma vacinação em massa para a popula-
ção, as poucas doses que já foram utilizadas não estão fazendo 
nem cócegas na redução da pandemia. Tem muita gente pen-
sando que seria a salvação para a pandemia, e que logo reto-
maríamos a vida normal. Ledo engano. Infelizmente, temos 
que ser realistas (de novo...) e nos conscientizar que retoma-
da de atividades e finalmente, um controle total da pandemia, 
está muitíssimo distante. Uma realidade que não sei se vem este 
ano. Se é que para 2022. Em resumo, a velha frase segue valen-
do. Nada que está tão ruim não possa ficar ainda pior.

A deputada estadual Lu-
ciane Carminatti (PT) falou 
em entrevista ao Grupo Wh 
Comunicações sobre duas im-
portantes reuniões para o en-
frentamento à Covid-19 no 
Oeste de Santa Catarina, re-
presentando os deputados da 
Bancada do Oeste. De acor-
do com a deputada, o Comi-
tê Integrado de Operações de 
Enfrentamento Covid-19 da 
macrorregião Oeste destacou 
a situação calamitosa da fal-
ta de leitos clínicos e de UTI 
para os pacientes infectados 
pelo novo coronavírus. “Mes-
mo que abríssemos mais de 

dEbaTE
bancada do Oeste reforça medidas para 
enfrentar a Covid-19

Deputada estadual Luciane Carminatti (PT) falou sobre a situação calamitosa da falta 
de leitos

100 novos leitos hoje, ama-
nhã já teríamos pacientes na 

fila de espera. Faltam leitos de 
enfermaria e UTI, faltam pro-

fissionais capacitados para 
trabalhar nestas áreas e é fun-
damental a conscientização 
da população para frearmos o 
número de infectados”, ressalta.

Luciane também coorde-
nou uma reunião entre a secre-
taria estadual de Saúde, depu-
tados, prefeitos e gestores dos 
hospitais de Chapecó, Con-
córdia, Joaçaba, São Miguel do 
Oeste e Xanxerê. “A região oes-
te está em colapso. Com a falta 
de leitos muitas pessoas estão 
perdendo a vida. Precisamos 
de medidas mais restritivas e 
ações em conjunto dos mu-
nicípios da região”, salienta.

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Quando encontrar um emprego ideal, pegue-o 
independente do pagamento. Se você tem as 
qualidades necessárias, seu salário logo estará 
refletindo o seu valor para a companhia”.

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

CHEIRO DE NOVO

Cheiro de carro novo é prazeroso e traz até sensação de bem-estar ao dono – ne-
nhuma dúvida até aqui. Afinal, quem não gosta de estrear um carro novinho, re-
cém-saído da loja? O problema é que esse aroma pode não ser tão inocente assim.

Um estudo da Universidade da California Riverside sugere que existem substâncias tóxi-
cas e até cancerígenas ao ser humano que compõem o cheirinho que tanto agrada ao olfato.

A pesquisa, conduzida por Aalekhya Reddam e David C. Volz, investigou as origens 
dessa fragrância e isolou os componentes dos gases que inalamos toda vez que um car-
ro novo é usado, bem como o tempo de exposição a essas substâncias prejudiciais à saúde.

A conclusão encontrada no estudo foi de que os gases, principalmente benze-
no e formaldeído, são tóxicos quando inalados por mais de 20 minutos consecutivos.

250 MIL MORTES

Ao completar um ano desde o pri-
meiro caso no país, a pandemia está 
no ápice da segunda onda, com mé-
dia de mil mortos por dia. O impac-
to da vacinação, que atinge menos de 3% da popula-
ção, ainda não é sentido. A tendência é a vacinação ser 
mais rápida devido a grande produção do produto...

TCU: pagamentos irregulares do 
auxílio emergencial somaram 
R$ 54,66 bilhões em 2020

O Tribunal de Contas da União (TCU) estima 
que 7,3 milhões de pessoas podem ter recebido o au-
xílio emergencial de forma irregular e que outras 6,4 
milhões de mulheres podem ter sido contempla-
das com a cota em dobro sem merecê-la. Os paga-
mentos indevidos foram calculados em R$ 54,66 bi-
lhões - cerca de 18% dos R$ 293 bilhões efetivamente 
destinados ao programa no ano passado. O deta-
lhe: além de devolver os valores recebidos indevida-
mente, vão responder o ato ilícito judicialmente...

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NA MIRA

Pressionado pelos caminhoneiros para resolver o preço alto do die-
sel, o presidente Jair Bolsonaro formalizou na terça-feira (22) mais uma 
promessa ao setor. Por decreto, o presidente determinou aos postos de 
combustíveis que detalhem ao consumidor os valores estimados dos 
tributos que compõem o preço final dos combustíveis automotivos.

A obrigação passa a valer em 30 dias, conforme o ato, que está 
publicado no Diário Oficial da União. Bolsonaro afirma que o peso 
maior dos tributos sobre os combustíveis não é de sua responsa-
bilidade, mas sim dos governadores. No último sábado (20), o pre-
sidente disse que a formação de preço dos combustíveis no país é 
uma “caixa-preta”. Crítico à política de reajustes da Petrobras, Bol-
sonaro também disse que a gasolina e o diesel poderiam ser 15% 
mais baratos se os órgãos de fiscalização “estivessem funcionando”.

A BOLSA DE VALORES 
ASSUSTA INVESTIDORES

Para deixar claro, bolsa de valores não 
é loteria. É onde empresas buscam recur-
sos financeiros para ampliar seus negó-
cios, gerar empregos e riqueza para o país. 
A bolsa exerce papel importante, principal-
mente em economias maduras. Também 
é onde muitos investidores aplicam seu di-
nheiro. Tem quem busca lucro de curto pra-
zo, e tudo bem, movimenta o mercado. Mas 
há também muitos planos de previdên-
cia e fundos de investimento que aplicam 
em ações. Aliás, o investidor que compra 
papéis está apostando na empresa tam-
bém, acreditando que ela terá sucesso. Nes-
ta semana a bolsa deixou muitos investido-
res no desespero, pois a ação da Petrobras, 
a maior dentro do Ibovespa e a mais procu-
rada pelos pequenos aplicadores, teve que-
da superior a 20% somente em um dia (22).

PROVa dE Vida

Os aposentados e pensionistas do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social (INSS) que 
não fizeram a prova de vida entre março de 
2020 e abril deste ano não terão seus benefí-
cios bloqueados. O governo anunciou a ex-
tensão do prazo na terça-feira (23). A par-
tir de maio, volta a ser obrigatória, segundo 
o presidente do INSS, Leonardo Rolim.

Até então, uma portaria publica-
da em 20 de janeiro prorrogava a interrup-
ção do bloqueio de benefícios para as com-
petências de janeiro e fevereiro, ou seja, 
para pagamentos até o fim de março.

Com a prorrogação anunciada nesta terça, 
fica prorrogada a interrupção do bloqueio de be-
nefícios para as competências de março e abril, 
ou seja, para pagamentos até o fim de maio.

Os mais jovens, com menos 
comorbidades, são prioridade

Eram 22h30 quando o médico emergencista Feli-
pe Gonçalves, 39 anos, já extenuado com a rotina ca-
ótica da UPA Moacyr Scliar, fez um triste telefonema 
para a central de leitos. Como não há vagas para todo 
mundo, ele precisou informar a ordem dos pacien-
tes que teriam prioridade na transferência para UTIs.

– Nunca tinha feito isso. Sei que fize-
ram coisas assim fora do Brasil, mas não es-
perava chegar a esse ponto – lamenta o médi-
co, para depois revelar: – Os mais jovens, com 
menos comorbidades, são prioridade.

Esses, em tese, têm mais chance de so-
brevida do que os mais velhos. É a tris-
te realidade da saúde no Brasil...

maiS vaCiNaS ChEGaNDO

Um avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZene-
ca chegou ao Brasil no início da manhã de terça-feira (23). A aeronave pou-
sou no Aeroporto de Guarulhos e, após passar por trâmites alfandegários, 
seguiu para o Rio de Janeiro, onde as doses foram entregues à Fiocruz.

Na Fiocruz, as vacinas passaram por conferência de temperatura e inte-
gridade da carga e receberam etiquetas com informações em português.

O Instituto Butantan, em São Paulo, também comunicou que entregou 
outros 2,7 milhões de doses da CoronaVac nesta semana. Hoje, sábado, há 
previsão de entrega de mais dois lotes do IFA (ingrediente farmacêutico ati-
vo). Com isso, a expectativa é que a Fiocruz produza mais 2 milhões de doses.as mulHEREs dEVEm 

dEnunCiaR Os maCHÕEs
O governador Carlos Moisés editou o De-

creto nº 1.163/2021 regulamentando a Lei 
17.985/2020 que autoriza atendentes de far-
mácias e drogarias a receberem comunica-
do de violência doméstica e familiar contra a 
mulher. A medida é válida durante a vigên-
cia do estado de calamidade pública para en-
frentamento da covid-19 em Santa Catarina.

A normativa, publicada no Diário Oficial 
do Estado na segunda-feira, 22, estabelece que 
as denúncias recebidas pelos estabelecimentos 
devem ser encaminhadas imediatamente às 
autoridades competentes para serem adotadas 
medidas protetivas necessárias e cabíveis. As 
mulheres devem denunciar os machões, e com 
esse decreto facilitou em muito a vida delas...

COMÉRCIO FECHADO?
Aqui em Maravilha não se cogita o fecha-

mento do comércio local devido a pandemia. 
Também pudera...essa atitude não agrega em 
nada para a diminuição dos casos. O comér-
cio tem feito a sua parte com as prevenções que 
a saúde pública exige. O prefeito, Sandro, tem 
conclamado de todas as formas para que a po-
pulação se conscientize dos cuidados necessá-
rios para não haver mais casos dessa epidemia 
que se instalou no planeta. Tem sido conscien-
te em preservar os empregos e a economia não 
ser uma aliada do caos que estamos vivendo. 
Esse erro já foi cometido e não deve ser repeti-
do, pois não resolve nada e só prejudica a po-
pulação. É a nossa opinião, salvo melhor juízo.
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

lEgislaTiVO Sessão do Legislativo também aprovou dois requerimentos, 
duas moções e indicações

na Câmara de Vereadores, capitão 
do Corpo de bombeiros fala sobre 
necessidades da guarnição 
DIAnA HEInz

Ainda fechada para o públi-
co externo, a Câmara de Verea-
dores de Maravilha realizou nes-
ta segunda-feira (22) a 4ª sessão 
ordinária de 2021. O Legislati-
vo recebeu o capitão do Corpo 
de Bombeiros de Maravilha, Mi-
chael Magrini, que falou sobre 
a rede de atendimento da insti-
tuição. Segundo ele, o sistema, 
apesar de considerado bom, 
possui alguns problemas. Ele re-
cebeu questionamentos de to-
dos os vereadores sobre o traba-
lho realizado pela guarnição no 
município.

Entre as necessidades re-
latadas durante a sessão está o 
número de efetivos, considera-
do baixo e a alteração da rádio 
comunicação do sistema analó-
gico para o digital. Uma imposi-
ção da Anatel. Outra dificuldade 
é a redução de recursos por con-

ta da mudança na contribuição 
junto ao Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU). Só neste 
ano, a previsão é de R$ 200 mil 
a menos de repasse. “Esse va-
lor representa o total de investi-

O Corpo de Bombeiros atende maravilha, Santa 
Terezinha do Progresso, Tigrinhos, flor do Sertão, 

iraceminha e São miguel da Boa vista.

mentos que teríamos neste ano. 
A falta deste recurso fará mui-

ta diferença para minha equi-
pe”, disse.

Fotos: Divulgação

Na oportunidade o Legis-
lativo aprovou dois requeri-
mentos. Um deles, de autoria 
dos vereadores Natalino Pran-
te (PP) e Vinicius Ventura (PP) 
solicita a criação de comis-
são especial para melhoria do 
trânsito e do estacionamento 
no município.

Outro requerimento apro-
vado é dos Vereadores Ademir 
Unser (PP), Natalino Prante 
(PP), Orli Genir Berger (PP) e 
Vinicius Ventura (PP) e pede 
que sejam gravadas em ví-
deo e áudio as reuniões das 
seguintes Comissões: Comis-
são de Constituição, Legisla-
ção, Justiça e Redação Final; 
Comissão de Finanças, Orça-
mento, Tributação, Fiscaliza-

ção e Contas do Município; 
e Comissão de Educação, Ci-
ência, Comunicação, Cultura, 
Desporto, Saúde Pública e As-
sistência Social.

Uma indicação aprova-
da em turno único, de autoria 
da vereadora Eliana Simionato 
(PT), pede que o Poder Executi-
vo, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, realize estudos 
no sentido de disponibilizar do-
ses da vacina contra a Covid-19 
para os servidores da rede pú-
blica municipal de ensino.

A sessão aprovou ainda 
duas moções. Uma delas, de 
autoria do vereador Mozer de 
Oliveira (PL) homenageia os 
Clubes do Rotary de Maravi-
lha, diante da comemoração 

dos 116 anos de Rotary Inter-
nacional, que ocorre no dia 
23 de fevereiro. Outra moção 
aprovada, de autoria da vere-
adora Eliana Simionato (PT) 
pediu que a Câmara encami-
nhe uma cópia da Moção de 
Apelo ao Governador do Es-
tado de Santa Catarina, Car-
los Moisés, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa , De-
putado Mauro de Nadal ao Se-
cretário de Estado da Saúde, 

André Motta Ribeiro, aos De-
putados Federais e Senadores 
do Estado de Santa Catarina, 
e ao Ministério da Saúde, so-
licitando que os profissionais 
da educação sejam incluídos  
na 2ª etapa de vacinação do 
grupo prioritário para recebi-
mento da vacina da Covid-19, 
em andamento no país. Ou-
tras 10 indicações deram en-
trada na casa, além de dois re-
querimentos.

PRINcIPAIS DIfIcULDADES ENfRENTADAS 
PELA INSTITUIÇãO
- Baixo efetivo;
- Necessidade de troca da rádio comunicação do 
sistema analógico para o digital;
- redução de recursos por conta da mudança na 
contribuição junto ao imposto Predial e Territorial 
Urbano (iPTU). 

SESSÃO

Presidente da Casa entregou um livro sobre a história da Câmara de vereadores ao capitão michael magrini explicou o sistema de atendimento do quartel 

Próxima sessão está marcada para segunda-feira (1º) às 19h 

auTOaCEiTaÇãO – POR QuE é 
imPORTanTE E COmO alCanÇá-la

O que significa autoaceitação? Esse termo pode ser con-
fundido com amor-próprio e autoestima devido às suas se-
melhanças.

Apesar de estar conectado a ambos, aceitar a si mesmo 
é abraçar tudo o que você é. Pensamentos, emoções, falas, 
ações, traços de personalidades, qualidades e defeitos. 

Quem se aceita por completo, está em paz com esses ele-
mentos. Consequentemente, possui autoestima elevada e 
amor por si mesmo. A autoconfiança e a autoimagem tam-
bém estão diretamente ligadas ao nível de autoaceitação.

Seja claro, aceitar-se não é o mesmo que conformar-se. 
Na verdade, quando você aceita a sua condição de ser imper-
feito, deixa de temer os seus defeitos e as falhas cometidas no 
passado. Assim, é mais fácil repará-las.

O máximo que as pessoas conseguem fazer é ignorar os 
traços de personalidades que desgostam e os aspectos de 
suas vidas que não querem encarar. Dessa forma, criam uma 
ilusão sobre quem realmente são.

No entanto, a negação da realidade não lhes traz felicida-
de. Os conflitos internos e os incômodos emocionais perma-
necem presentes. Eles acabam se tornando mais difíceis de 
resolver devido às suas posturas negativistas.

Se você é incapaz de se aceitar como é, tem uma opinião ne-
gativa sobre si mesmo, assim como projeta essa sobre os outros.

Você pode fingir que está tudo bem para manter as apa-
rências para amigos e familiares. Enquanto isso, a sua saúde 
mental se deteriora com a mentira. Por consequência, surge 
a crise existencial, a depressão, o desinteresse pela vida, a an-
siedade e a sensação de vazio.

A autoaceitação, por outro lado, acarreta cenários opos-
tos: felicidade, autocuidado, amor-próprio, bem-estar emo-
cional, bom humor e saúde mental.

Quando você aceita inteiramente quem é, sem inibições, 
encontra conforto e satisfação onde quer que vá. A autocríti-
ca cega é substituída por um olhar brando sobre si mesmo. 
Assim, você consegue celebrar a sua realidade interior como 
um todo, incluindo tanto os pontos fortes quanto os fracos.

A autoaceitação automaticamente leva à execução de 
projetos pessoais, ao sucesso profissional, a relacionamentos 
sadios e um modo de vida tranquilo, livre de conflitos.

Todavia, aceitar-se por completo não quer dizer que você 
precise amar os aspectos de sua personalidade que conside-
ra falhos. A autoaceitação o ajuda a olhar para eles sem raiva 
e discriminação, facilitando a sua modificação. 

A ausência de autoaceitação possui diversas origens. 
Muitas vezes tem a sua raiz na infância, período crucial para 
o desenvolvimento dos seres humanos.

A criança cuja autoestima é constantemente atacada por 
seus cuidadores acredita haver algo errado com ela. Esse sen-
timento pode acompanhá-la por toda a vida, limitando as 
suas experiências e oportunidades.

A adolescência é outra fase propícia para conflitos com a 
aceitação da personalidade.

Pressões sociais para agir de uma determinada manei-
ra também pesam na adolescência e, consequentemente, na 
vida adulta.

Na tentativa de se encaixarem em um papel o qual não foi 
designado para elas, as pessoas se anulam. Deste modo, pas-
sam a vida sentindo falta de um elemento vital para as suas 
existências, mas não têm ideia do que seja.

No meu blog Psique & Amor continuo explicando como 
isto é possível, o que você pode fazer sozinho e como um bom 
psicólogo ajuda a conduzir e acelerar o processo de constru-
ção e alcance da sua própria autoaceitação.
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Neste mês a lei que garante a mulher o di-
reito de votar em eleições municipais, estadu-
ais e nacionais completou 89 anos. Desde aque-
le fevereiro de 1932, a mulher brasileira ganha 
cada vez mais espaço nos poderes Legislativo 
e Executivo. É importante destacar que isso só 
aconteceu por conta de muita luta de mulhe-
res que se envolveram não só com política, mas 
com igualdade de gênero. Atualmente a mulher 
representa mais da metade do eleitorado bra-
sileiro. Em Maravilha duas cadeiras da Câma-
ra são ocupadas por mulheres. Oito anos tive-
mos a cidade liderada por uma mulher. Com o 
passar do tempo, espero que esse espaço seja 
maior e que menos mulheres passem por cons-
trangimentos e desrespeito por conta do gêne-
ro, conforme observo diariamente acontecer.

diana Heinz, jornalista 

uTi sÓ PaRa CasOs dE COVid

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Maravilha foi transfor-
mada nesta semana em ala exclusiva para receber pacientes com Co-
vid-19. O local possui 10 leitos e estava operando com apenas uma 
vaga específica. A transformação é drástica e dramática, já que é 
um grande desafio para a equipe, que vai concentrar o encaminha-
mento de pacientes com a doença na região. Todo o cenário mos-
tra a gravidade de tudo isso. Vamos torcer pela redução dos índices.  

Ederson abi, jornalista

Demora no atendimento da Caixa 
Precisei do atendimento presencial da Caixa nesta semana e tive uma infeliz experi-

ência: a demora do atendimento. Esperei por 30 minutos e ainda não havia sido atendi-
do. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor prevê tempo máximo de espe-
ra de 15 minutos com tolerância de meia hora em dias de pagamento. No entanto, não 
era dia de pico. Conversei com o Procon do município sobre a situação e o órgão dis-
se que praticamente não pode fazer nada. Motivo: o banco alega que a demora é por cau-
sa da pandemia e o pagamento do auxílio emergencial, por isso pede um tempo maior 
de tolerância. Por conta disso, o Procon fica de “mãos atadas” sem poder agir como pre-
vê a lei aplicando notificação e, em reincidência, multa. Fica a questão: até quando? 

Cleiton C. ferrasso, jornalista

aGENDaS ChEiaS

“Listas de tarefas finitas são tão raras quanto 
os pássaros nas grandes cidades”. Li esta frase nes-
ta semana e lembrei de tantas vezes que vi ami-
gos com a agenda lotada de itens diários, sem um 
único horário livre, seja para um momento de la-
zer ou simplesmente para descansar. Muitas pes-
soas ainda pensam que parar por alguns minutos 
irá afetar a produtividade e o “sucesso” – quando, 
ao contrário, esses momentos proporcionam cria-
tividade, bem-estar e contribuem para a melho-
ra da vida pessoal e profissional. É satisfatório ris-
car cada tópico concluído, mas tão bom quanto 
é ver que depois de tudo feito ainda sobrou tem-
po livre para ver o pôr-do-sol, ler um livro, conver-
sar com quem ama, assistir um filme, passear com 
seu animal de estimação ou desfrutar de tantas mil 
possibilidades que a vida oferece para te fazer feliz. 

Camilla Constantin, jornalista

Fotos: Divulgação

Voto feminino
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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 

QualifiCaÇãO

Cursos oferecidos pela amarap começam 
na próxima semana
DIAnA HEInz

A Associação Maravilhen-
se de Artesãos e Artistas Plásti-
cos (Amarap) encerrou ontem 
(26) as matrículas para cursos de 
pintura em tecido, biscuit e fel-
tro para alunos iniciantes. Todas 
as qualificações não tem custo e 
terão carga horária de oito horas. 
A iniciativa tem o apoio do Go-
verno Municipal através do De-
partamento de Cultura. As aulas 
serão ministradas por profissio-
nais da área com o intuito de fo-
mentar a prática no município. 

Conforme a presiden-
te da Amarap, Araci Weber 
Pottratz, o projeto foi viabili-
zado pelo prêmio Mérito Cul-
tural de Maravilha. “Esta é uma 

Presidente da amarap, araci Weber Pottratz

Arquivo/O Líder

forma de incentivar as pesso-
as a prática e ao conhecimen-

to do artesanato. Nós da Ama-
rap, ficamos muito felizes em 

poder ofertar gratuitamente es-
sas três qualificações”, disse. 

O SER HUMAnO PODE EnRIQUECER 
O QUAnTO DESEJAR
Se os recursos da Terra tivessem quantidade definida e as rique-
zas fossem limitadas, certamente o aumento da riqueza de al-
guns implicaria diminuição da riqueza de outros. Porém, o rei-
no de Deus é infinito, e o mundo real, como 
manifestação do reino de Deus, não 
sofre limitação de recursos e rique-
zas. Visto que o ser huma-
no obtém a riqueza do In-
finito, nenhuma riqueza 
lhe será demasiada.

A partir de segunda-fei-
ra (1º) no endereço da an-
tiga Secretaria de Obras de 
Maravilha vai funcionar um 
ponto para entrega de mó-
veis velhos e usados. O rece-
bimento será todas as segun-
das-feiras e a ação está sob 
a responsabilidade do dire-
tor de meio ambiente e bem 
estar animal, Eder Moraes. 
A ação também tem a par-
ceria da Secretaria de Assis-
tência Social de Maravilha 
já que móveis em condição 
de uso que forem levados ao 
ecoponto, poderão ser dire-
cionados pela equipe para 
famílias que necessitem.

Mas a medida tem como 
objetivo principal evitar o 
descarte irregular de móveis 
em terrenos baldios, beiras 
de estrada e lavouras pelo in-
terior de Maravilha como fre-
quentemente acontece no 
município. Para usar o servi-
ço basta separar o móvel ve-
lho ou usado e levar até o 
local que terá atendimen-
to nas segundas-feiras. O te-
lefone para contato é 3664 
4030. A Prefeitura já pos-
sui um Ecoponto, localiza-
do junto à atual Secretaria de 
Obras na Estrada da Prima-
vera, onde podem ser leva-
dos eletrônicos em desuso.

dEsCaRTE

Prefeitura instala 
ecoponto para receber 
móveis velhos e usados

ECOnOmia Valor da gasolina vem sofrendo constantes alterações. Já foram quatro reajustes neste ano

Preço médio da gasolina comum chega a 
R$ 5,08 em maravilha 

Os postos terão que 
informar ao consumidor:
-valor médio regional 
no produtor ou no 
importador;
-Preço de referência para 
ICMS, imposto que é 
cobrado pelos estados;
-valor PiS/Cofins e 
da Contribuições de 
intervenção no Domínio 
Econômico (Cide).

ClEITOn C. FERRASSO

R$ 5,08. Esse é o preço 
médio do litro da gasolina co-
mum em Maravilha. Já a gaso-
lina aditivada custa, em mé-
dia, R$ 5,17. O balanço médio 
foi realizado pela reportagem 
do Grupo WH Comunicações 
nesta terça-feira (22). O preço 
médio não inclui os descontos 
nos dias de promoções ou ofe-
recido por aplicativos. Há es-
tabelecimento que o produto 
é vendido a R$ 4,99 até R$ 5,17 
para o tipo comum, podendo 
chegar até R$ 5,25 se o con-
sumidor optar pela qualida-

de aditivada. 
O preço da gasolina vem 

sofrendo constantes altera-
ções. Já foram quatro reajus-

tes somente neste ano. Alta 
de 34% no preço do litro nas 
refinarias. De acordo com o 
portal G1, a Petrobrás divul-

gou comunicado, no início 
do mês, para reafirmar que 
não houve alteração no ali-
nhamento dos seus preços de 
combustíveis em relação ao 
praticado no mercado inter-
nacional.

A estatal afirmou que 
esse alinhamento dos preços 
“é fundamental para garantir 
que o mercado brasileiro siga 
sendo suprido sem riscos de 
desabastecimento pelos di-
ferentes atores responsáveis 
pelo atendimento às diversas 
regiões brasileiras”.

No entanto, esse aumento 
não tem deixado contente os 

brasileiros, nem o presiden-
te da república. Na sema-
na passada, Jair Bolsonaro 
anunciou a troca de coman-
do da Petrobrás. A intenção 
de Bolsonaro é proporcionar 
mais transparência no preço 
e baixar também. 

POsTOs TERãO dE 
infORmaR COmPOsiÇãO 

dO PREÇO
E Bolsonaro já deu sua 

canetada. Nesta semana, ele 
publicou um decreto no diá-
rio Oficial da União para que 
os postos publiquem infor-
mações sobre a composição 

Preço médio da gasolina comum é r$ 5,08 e aditivada r$ 5,17

do preço do combustível. A 
medida passa a valer daqui a 
30 dias. 

Arquivo/O Líder
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DIAnA HEInz

Nesta semana um vídeo 
publicado pelo Hospital São 
José de Maravilha viralizou 
em Santa Catarina. As ima-
gens mostram o médico clí-
nico e plantonista do pronto 
socorro, Dr. Ivo Andrey San-
tin, tocando violão acompa-
nhado pela equipe de profis-
sionais da instituição. A ação 
foi realizada na ala Covid-19 
do Hospital e teve como ob-
jetivo proporcionar um mo-
mento de alegria, fé e emoção 
para os pacientes internados. 
“Isso é muito potente para o 
processo de hospitalização. A 
música faz com que as pesso-
as possam internalizar senti-
mentos positivos e também 
que se sintam mais integra-
das e acolhidas num momen-
to tão difícil que vivem em 

mais fEliCidadE Vídeo que mostra equipe cantando recebeu mais de 20 mil visualizações nas 
páginas do Grupo Wh Comunicações

ação do Hospital são José é destaque 
em nível estadual 

PaRTiCiPaÇãO 
Muitos pacientes participaram da cantoria e até 
se emocionam com a ação. foi o caso de Zelito 
Czarnobai, de 77 anos, morador de Chapecó. “foi 
muito emocionante. agradeço muito a equipe que 
tanto faz por nós. Deus irá recompensa-los por todo 
esse bem. Essa equipe é de pessoas maravilhosas 
que fazem por amor”, disse. 

meio essa pandemia”, disse a 
Psicóloga da unidade, Van-
derléia da Costa. 

Os vídeos da equipe can-
tando tiveram milhares de vi-
sualizações e saíram em ve-
ículos de imprensa por todo 
o Estado. Só nas páginas do 
Grupo Wh Comunicações fo-

ram mais de 20 mil visualiza-
ções. Segundo a Diretora Exe-
cutiva, Neiva Rossa Schaefer, 
é importante que neste con-
texto de pandemia existam 
tratamentos que não somen-
te tratem os efeitos físicos da 
Covid-19, mas também os 
emocionais. “Aqui no Hospi-

tal estamos sempre abertos 
para essas iniciativas e não 

medimos esforços para o bem 
estar do paciente”, declara. 

Fotos: Divulgação

Equipe acompanha pelo médico ivo andrey Santin cantou para pacientes

Tratamento emocional faz parte da internação

a música conta história, 
emociona e inspira, pensando 
nisso o grupo de humanização 

do Hospital São José leva a 
música na ala Covid-19”,

disse a equipe. 

Uma ouvinte da Rádio Lí-
der FM denunciou o caso de 
envenenamento de animal do-
méstico na Rua Iguaçu, Bair-
ro Bela Vista. A mulher procu-
rou a reportagem na manhã 
de segunda-feira (22) e dis-
se que o caso aconteceu du-
rante o fim de semana. Se-
gundo ela, duas cachorras de 
estimação foram envenena-
das. “Uma morreu, e outra es-

tamos tentando salvá-la. A 
que sobreviveu tem dificulda-
de para se alimentar”, disse. 

A mulher foi orientada a 
registrar um boletim de ocor-
rência na Polícia Civil. Cabe 
lembrar que maus-tratos a ani-
mais é crime e a pena é de de-
tenção de três meses a um ano, 
além de multa. A pena é au-
mentada de um sexto a um ter-
ço, se ocorre morte do animal. 

maus TRaTOs
moradora de maravilha 
denuncia envenenamento 
de animal doméstico 

nECEssidadE
fiEsC doa ventiladores pulmonares ao Oeste

A Federação das Indústrias 
de Santa Catarina (FIESC) doou 
oito ventiladores pulmonares à 
região. A entrega ocorreu nesta 
semana em São Miguel do Oes-
te, cidade cujo hospital regional 
possui 18 leitos de UTI e 16 leitos 
clínicos destinados ao tratamen-
to de Covid-19. O investimento 
da FIESC foi de R$ 321,5 mil, in-
cluindo o transporte aéreo. Os 
ventiladores são de procedên-
cia catarinense, foram fabrica-
dos em Mafra, pela GreyLogix, 
empresa que iniciou produção 
do equipamento em 2020, após 
receber apoio tecnológico dos 

O transporte dos aparelhos foi feito pelo aeroclube de Santa Catarina

Divulgação

Institutos Senai de Inovação.
Os equipamentos foram do-

ados à Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), que faz a distribui-
ção conforme a demanda de 
cada região. O suprimento no 
Extremo Oeste permite que estes 

e outros aparelhos do patrimô-
nio da SES possam ser destina-
dos às demais cidades, con-
forme a carência de cada uma. 
“Ventiladores pulmonares são 
cruciais nos casos grave da Co-
vid-19. Por isso, a elevação dos 

casos da doença fez com que a 
procura por esses equipamentos 
e de seus componentes cresces-
se substancialmente em todo o 
mundo”, afirma o presidente da 
FIESC, Mario Cezar de Aguiar. 

Neste quadro, o aumento da 
quantidade dos respiradores ar-
tificiais foi uma das estratégias 
da Federação no enfrentamen-
to da pandemia. A ação foi de-
senvolvida em várias frentes. 
Uma delas foi o conserto de apa-
relhos avariados e que estavam 
fora de uso nas UTIs, realiza-
da pelo Instituto Senai de Inova-
ção em Sistemas de Manufatura. 
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OEsTE Em COlaPsO Região enfrenta grande demanda em Hospitais e alta no número de mortes no 
considerado o pior momento da pandemia 

após pedido do Estado, uTi de maravilha é transformada 
em ala exclusiva para pacientes com Covid-19
DA REDAçãO 

Em ritmo de crescimento 
desde o início de fevereiro, San-
ta Catarina registrou nesta sema-
na a maior alta no total de casos 
ativos de covid-19, que estão em 
tratamento contra o vírus e são 
capazes de transmitir o corona-
vírus. O aumento de casos ativos 
tem pressionado o sistema públi-
co de saúde, que registrou mais 
uma semana de alta na ocupa-
ção das unidades de terapia in-
tensiva (UTI), principalmente na 
região Oeste e Extremo Oeste.

As 10 vagas de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) de Ma-
ravilha foram transformados em 
leitos para atendimento de pa-
cientes com Covid-19 após so-
licitação do governo de Santa 
Catarina. A alteração é realiza-
da após o colapso no sistema de 
saúde dos municípios da região 
em razão do aumento no índice 
de pessoas contaminadas e que 
necessitam de terapia intensiva. 

A mudança foi colocada em 
prática na noite de quarta-feira 
(24) e os pacientes em tratamen-
to foram encaminhados para a 
UTI do Hospital Regional de São 
Miguel do Oeste. Assim, todos os 
10 leitos de Maravilha serão para 
tratamento contra a Covid-19.

De acordo com o Hospital, 
os 10 leitos foram ocupados na 
quinta-feira (25) e ontem (26), 
já que cinco foram transferidos 
de imediato e cinco pacientes 
aguardavam por vaga em UTI. 
“Foi uma decisão muito difícil, 
desafiadora porque a deman-
da está na nossa emergência do 
hospital sendo que nossa rea-
lidade hoje já está no limite. Os 
pacientes que chegam para nós 

estão extremamente graves.”, in-
formou a equipe do Hospital em 
uma nota divulgada. 

mP nOTifiCadO 
Em razão a gravidade da situ-
ação diretora da unidade, Nei-

va Schaefer, enviou um ofício ao 
Ministério Público de Maravilha 
e a Secretaria Estadual de Saú-
de sobre a realidade do Hospi-

tal São José. Com 16 pacientes na 

enfermaria Covid e os 10 leites 
de UTI ocupados, ela confessou 

que o contato com o Ministé-
rio Público significa um “pedido 
de socorro”, pois o cenário futu-

ro é preocupante. A diretora afir-
mou que o hospital tentou com-
prar insumos e os fornecedores 
não têm mais produtos. Vários 
itens estão escassos e isso pode 
implantar um colapso no sis-
tema de saúde do município.

Todos os 10 leitos de maravilha serão para tratamento contra a Covid-19

Divulgação

Se continuar assim não teremos como dar conta de atender 
a todos os pacientes. Escolher a opção de quem vai ser 

intubado ou não já está acontecendo em hospitais da região 
e o Hospital São José de maravilha já está no seu limite de 
sua capacidade técnica e de equipamentos necessários,

a equipe da 
Secretaria de Saúde 
informou estar 
em contato com 
indústrias produtoras 
da vacina para a 
compra.

disse a Direção do Hospital São José

Quase 70% dos casos de coronavírus em 
maravilha são pessoas de 20 a 49 anos

Na quarta-feira (24) o prefei-
to de Maravilha, Sandro Dona-
ti, fez uma live com a secretária 
de saúde, Miriane Sartori, sobre 
os casos no município e desta-
cou o cumprimento das medidas 
do Decreto número 224/2021, 
que segue em vigor até o dia 8 de 
março. Miriane disse durante a 

live, que 69% dos contaminados 
em Maravilha na última sema-
na eram pessoas de 20 a 49 anos. 
Outro dado informado é que de 
108 testes positivados, mais de 
30% das pessoas viajaram ou ti-
veram contato com outros que 
viajaram e mais de 40% tiveram 
contatos com pessoas positivas. 

VaCinas: 

mudanÇa nO aTEndimEnTO 
Nesta semana a Sala de Triagem 
passou a atender até as 20h30 
para suprir a demanda de casos. 
Em razão da ampliação do ho-
rário, mais profissionais tiveram 
que ser realocados. Por isso, ape-
nas os postos Centro de Espe-
cialidades em Saúde e do Bairro 
Floresta estão em atendimen-
tos e os demais foram fechados.
- UBS Bairro Floresta: 7h30 
às 17h
- Centro Especializado em 
Saúde: 7h30 às 22h 
- Sala de Triagem: 7h30 
às 20h30

No início da semana Maravilha registrou 
mais duas mortes por complicações da Covid-19. 
Um homem de 65 anos que estava internado na 
UTI do Hospital Regional em Chapecó faleceu 
na manhã de segunda-feira (22) e uma mulher 
de 91 anos que estava internada em leito clínico 
no Hospital são José faleceu na noite de domingo 
(21). Com as mortes, subiu para 28 o número de 
vítimas fatais em razão da Covid-19 no município. 

Os casos ativos ultrapassaram a margem de 
180 pela primeira vez na quarta-feira (24). Até o 
fechamento desta edição, o número de exames 
positivados chegou a 2.373 e de ativos 162. Oito 
pessoas estão internadas e quase 119 estão em 
monitoramento.

estado decreta fechamento de atividades 
não essenciais durante o fim de semana

O Governo do Estado anunciou um novo decre-
to na noite de quinta-feira (25) suspendendo o funcio-
namento de serviços não essenciais das 23h de ontem 
(26) d até as 6h de segunda-feira (1º). A decisão é mais 
uma medida do Executivo estadual para reforçar o en-
frentamento ao coronavírus em um momento de agra-
vamento da situação sanitária em Santa Catarina. O 
texto, prevê ainda a reedição das medidas com fecha-
mento de atividades não essenciais no próximo fim de 
semana, entre as 23h de 5 de março e 6h de 8 de mar-
ço. Nesta semana diversos municípios como Xanxe-
rê, Xaxim, Chapecó e São Miguel do Oeste reforçaram 
seus decretos fechando diversos estabelecimentos e 
proibindo a circulação de pessoas em locais públicos.

Boletim epidemiológico diário passou a ser divulgado após às 20h30 em 
razão do atendimento ampliado na Sala de Triagem

Diana Heinz /O Líder

ATivOS CHeGAM A 180
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Não faz sentido contratar pessoas inteligentes 
e dizer-lhes o que fazer. Contratamos pessoas 
para que nos digam o que fazer.”

Steve Jobs
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Estiagem em SC reduziu 
produtividade do milho em 19,5%

Boletim da Epagri divulgado na semana passada mostra que a estiagem no segun-
do semestre de 2020 e o excesso de chuvas em janeiro de 2021 reduziram a produtivida-
de do milho em 19,5% no Estado. A situação é mais grave nas regiões de Chapecó e São 
Miguel do Oeste, onde a quebra na produção chegou a 43,2% e 52,8%, respectivamente. 

Vendas de diesel e 
gasolina superam 
níveis pré-pandemia 

As vendas de diesel da Petro-
bras cresceram 18,8% em janeiro ante 
o mesmo período de 2020, enquan-
to as de gasolina avançaram 8,5%, in-
dicando uma superação dos níveis re-
gistrados antes da pandemia do novo 
coronavírus, afirmou na quinta-feira 
(25) o diretor executivo de Comercia-
lização e Logística da empresa, André 
Barreto Chiarini.  O diretor destacou 
as vendas de diesel S10, com menor 
baixo de enxofre, que subiram 37,5% 
no mesmo período. “Sobre a deman-
da de combustíveis no mercado brasi-
leiro, já superamos certamente os ní-
veis pré-covid”, afirmou Chiarini, ao 
participar de videoconferência de re-
sultados do quarto trimestre de 2020. 

Governo espera arrecadar R$ 25 
bilhões com venda da Eletrobras 

O governo federal espera arrecadar R$ 25 bilhões 
com a privatização da Eletrobras, estatal com foco em 
geração e transmissão de energia, e espera que a ope-
ração em que a União deixará de ser a acionista majo-
ritária da empresa seja concluída até dezembro des-
te ano. O valor é maior que os R$ 16,2 bilhões iniciais 
com os quais o governo contava porque a Medida Pro-
visória enviada ao Congresso na terça-feira incluiu a 
possibilidade de renovação antecipada da hidrelétri-
ca de Tucuruí, um dos principais ativos da subsidiá-
ria Eletronorte. A usina tem 4.000 megawatts médios 
de garantia física e sua concessão vence em 2024, mais 
da metade dos 7.500l MW médios das outras usinas da 
Eletrobras que também terão os contratos alterados.

Setor de tecnologia de SC 
encerrou 2020 com saldo 
positivo de empregos

O setor de tecnologia de Santa Catarina encer-
rou 2020 com saldo positivo nos empregos, segun-
do dados do Caged levantados pelo Observatório 
da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate). 
De janeiro a dezembro foram gerados 2.493 no-
vos postos de trabalho. O maior volume foi regis-
trado no mês de junho, com 1.465 vagas, quan-
do o setor se recuperou de uma queda registrada 
em abril, que teve um saldo negativo de 1.099. En-
tre as atividades econômicas, as que registraram 
maior volume de contratações em 2020 foram as 
de suporte técnico em TI e desenvolvimento e li-
cenciamento de programas de computador.

roubo de contas foi o 
principal crime financeiro 
on-line de 2020
Os roubos de contas financeiras pela internet 
cresceram durante o ano de 2020, segundo um 
relatório da empresa de cibersegurança russa 
Kaspersky. O salto para esse tipo de ataque foi 
de 20% em relação a 2019 e representou mais da 
metade (54%) das transações fraudulentas ao redor 
do mundo. a companhia apontou que o crescimento 
do uso de ferramentas digitais durante a pandemia, 
como o internet banking e o comércio eletrônico, 
impulsionou o interesse dos criminosos e abriu 
mais brechas para golpes. Grande parte desses 
ataques acontecem com o uso de engenharia social, 
quando um criminoso convence a vítima a passar 
informações. Os esquemas mais comuns para tomar 
as contas financeiras são os de “salvadores” e de 
“investidores”, segundo a Kaspersky. Os “salvadores” 
fingem ser especialistas em segurança e ligam para 
clientes de bancos como se fossem funcionários 
que estão oferecendo ajuda. Eles avisam sobre 
cobranças ou pagamentos suspeitos e pedem para 
que a vítima confirme dados de sua identidade 
e até mesmo o token de acesso à conta (muitas 
vezes disponível em um aplicativo do banco). Em 
outros cenários, eles podem solicitar que a vítima 
instale um aplicativo de acesso remoto, como se 
isso fosse necessário para solucionar o problema. 
Já os “investidores” fingem ser funcionários de uma 
empresa de investimentos ou consultores do banco e 
pedem dados que dão acesso às contas bancárias. 

Endividamento 
cresce enquanto 
inadimplência cai 
em Santa Catarina

Em Santa Catarina, o sal-
do de operações de crédito me-
dido pelo BC cresceu 18,2% ao 
longo do ano passado. O per-
centual representa o aumen-
to da massa de financiamentos 
ativos no Sistema Financeiro 
Nacional de R$ 177,1 bilhões, 
em dezembro de 2019, para 
R$ 209,5 bilhões, em dezem-
bro último. O aumento é mais 
importante quando avaliadas 
apenas as pessoas jurídicas. 
Neste segmento, o crescimen-
to é de 24,2% em um ano, pas-
sando de R$ 83,2 bilhões para 
R$ 103,3 bilhões. Já para pesso-
as físicas, o percentual de va-
riação ficou em 12,9% em 12 
meses, alcançando R$ 106,1 bi-
lhões no final de 2020, ante 
R$ 93,9 bilhões do ano passa-
do. O recorde também foi re-
gistrado na taxa de inadim-
plência. O Estado fechou o ano 
com a taxa em 1,28%, a me-
nor dos últimos dez anos. Um 
ano antes, o indicador mar-
cava 1,79%. Tanto a taxa para 
pessoas jurídicas (1,01% para 
0,66%) quanto para pessoas fí-
sicas (2,47% para 1,88%) re-
gistrou queda em 12 meses.

Fotos: Divulgação



,  maraviLHa 27 DE fEvErEirO DE 202110

O governador Carlos 
Moisés anunciou o aumen-
to na fiscalização e recursos 
para, em parceria com ges-
tores municipais, conter o 
avanço da Covid-19 em San-
ta Catarina. Em reunião com 
prefeitos, representantes de 
Poderes e o secretário de Es-
tado da Saúde, André Motta 
Ribeiro, o governador con-
firmou que o Estado dispõe 
de R$ 600 milhões para ati-
vação de leitos de UTI na 
rede privada, R$ 300 milhões 
para aquisição de vacinas e 
que um efetivo de 500 poli-
ciais militares atuará, exclu-
sivamente, na fiscalização de 
atividades que estejam des-
cumprindo os protocolos 
sanitários de prevenção ao 
novo coronavírus. 

O chefe do Executivo es-
tadual destaca o aumento da 
fiscalização como estratégia 
fundamental de combate à 
Covid-19. “Estamos direcio-
nando esta força operacio-
nal de 500 policiais militares 
para intensificar a fiscaliza-

inVEsTimEnTO Efetivo de 500 policiais militares atuará, 
exclusivamente, na fiscalização de atividades

Estado anuncia quase R$ 1 bilhão 
em recursos para 
enfrentamento à Covid-19

medidas estão sendo debatidas com gestores municipais
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ção. É uma ação importan-
te para que a gente tenha, de 
fato, um movimento de im-
pacto que ajude a frear o con-
tágio”, frisa Carlos Moisés. 

Segundo o governador, o 
foco é coibir atividades que 
não estejam cumprindo as 
regras. Os 500 policiais esta-
vam atuando na temporada 
de verão 2020/2021 e fazem 

parte dos mil aprovados no 
concurso de 2019. Durante 
a reunião, foram discutidos 
novos protocolos de enfren-
tamento à Covid-19. As me-
didas estão sendo debatidas 
com gestores municipais e, 
posteriormente, serão publi-
cadas em decreto.

Autoridades e partici-
pantes da reunião defendem 

a atuação conjunta entre po-
deres nas esferas estadu-
al e municipal para conter o 
avanço da doença em San-
ta Catarina. O aumento da 
fiscalização para combater 
aglomerações e festas clan-
destinas foi citado como uma 
das frentes de atuação mais 
importantes no atual cenário 
da pandemia no estado. 

Cdl/aE
assembleia Extraordinária de associado é realizada em formato híbrido

A CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha realizou 
na terça-feira (23) uma assem-
bleia extraordinária de associa-
do em formato híbrido, online 
e presencial, em seu auditó-
rio. Dando boas vindas de for-
ma online, a presidente, Elia-
na Reiter Estefano, agradeceu 
a presença de todos que estive-
ram na assembleia, bem como 
convidou para os associados e 
comunidade em geral acessa-
rem o site das entidades www.
aemaravilha.com.br e conferi-
rem a novidade que está dispo-
nível: a ouvidoria - um espaço 
criado para ouvir nossos asso-
ciados e também as demandas 
dos maravilhenses para a me-
lhoria da classe empresarial.

O vice-presidente Pau-
lo César Hübner, a diretora-se-
cretária Simone Nair Tonello 

e a secretária-executiva Rena-
ta Teresa Mattia, explanaram 
os assuntos da pauta. O pri-
meiro ponto foram as altera-
ções estatutárias da Associa-
ção Empresarial de Maravilha.

PRinCiPais alTERaÇÕEs: 
- Inclusão no capítulo II, 

artigo 9º dos associados, seus 
direitos e deveres: as mensali-
dades serão reajustadas anu-
almente, com referência o mês 
de janeiro, pelo índice IGPM 
(Índice Geral de Preços Mé-
dios), sendo que em caso de 
variação negativa, permane-
cerá o valor da mensalida-
de fixada anteriormente. 

- Modificação seção I da 
Assembleia Geral, artigo 16: 
as assembleia geral será Ordi-
nária e/ou Extraordinária, po-
dendo ser realizada de for-

foram realizadas diversas alterações estatutárias da associação Empresarial de maravilha
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ma presencial, virtual e/ou 
híbrida conforme necessida-
de que o momento requer.

- Modificação seção III da 
Diretoria, artigo 30: a Diretoria 
é um órgão de administração 
da Associação e compõem-se 

de: um diretor de SPC, Serasa e 
Boa vista, alteração para um di-
retor de soluções empresariais

- Inclusão seção III da di-
retoria, artigo 30: a Diretoria é 
um órgão de administração da 
Associação e compõem-se de 

um diretor Jurídico que com-
pete na atribuição de partici-
par das reuniões de Diretoria, 
Conselho e outras necessá-
rias, dando o devido o apoio ao 
presidente, no que diz respei-
to a sua pasta. Atuar como su-

porte de decisão nas questões 
relacionadas aos interesses e 
necessidades da CDL e  Asso-
ciação Empresarial de Mara-
vilha, principalmente no que 
diz respeito a mudanças na le-
gislação, o que reflete o bem 
comum da comunidade em-
presarial em todas as esferas. 
Participar do Grupo de Estudos 
Jurídicos da FACISC, manten-
do a Diretoria informada quan-
to aos assuntos discutidos. 

- Inclusão no capítu-
lo II, artigo 10º dos associa-
dos, seus direitos e deveres: as 
mensalidades serão reajusta-
das anualmente, com referên-
cia o mês de janeiro, pelo ín-
dice IGPM (Índice Geral de 
Preços Médios), sendo que em 
caso de variação negativa, per-
manecerá o valor da mensa-
lidade fixada anteriormente. 

DA REDAçãO

Recentemente, milhões 
de dados pessoais foram vaza-
dos no Brasil e estão disponíveis 
na internet para serem usados 
por criminosos a qualquer mo-
mento. A investigação busca sa-
ber exatamente o que e de onde 
vazaram esses dados. A fim de 
proporcionar maior seguran-
ça, a rádio Líder recebeu a advo-
gada Priscila Picinini, na quin-
ta-feira (25). Ela é especialista 
em direito digital, com capaci-
tação em proteção de dados e, 
ainda, certificação profissional 
em Compliance Anticorrupção.

Priscila falou sobre cuida-
dos ao abrir contas em sites. 
“Uma das dicas é manter um 
bom sistema antivírus no com-
putador. Além disso, verificar se 
o site é aquele que você procu-
ra e ver se ele possui o certifica-
do de segurança digital”, orienta.

Em relação ao comporta-
mento no celular, a especia-
lista alerta que bancos não li-
gam pedindo dados pessoais. 
“Ao receber ligação para con-
firmar os dados, não passe. Os 
bancos não fazem isso por li-
gação. Não clique em links du-
vidosos. Desconfie de mensa-
gens de WhatsApp dizendo que 
você ganhou um prêmio. Não 
clique no link. Ligue na empre-
sa para confirmar se realmen-

sEguRanÇa
Especialista em direito digital 
fala sobre proteção de dados

dadOs VaZadOs 
Um novo vazamento de 
dados na internet pode ter 
exposto mais de 100 milhões 
de contas de celular neste 
mês de fevereiro, segundo 
o dfndr lab, da empresa 
de cibersegurança PSafe. 
Entre as informações 
vazadas estão o número de 
celular do presidente Jair 
Bolsonaro e da apresentadora 
fátima Bernardes. ao todo, 
102.828.814 contas foram 
vazadas e, a princípio, 
acredita-se que pertencem a 
usuários das operadoras Claro 
e vivo. as duas empresas 
afirmaram, em nota ao 
Neofeed, que desconhecem 
falhas no sistema e 
vazamento de informações de 
clientes das operadoras.

advogada Priscila Picinini esteve no 
atualidades, da Líder fm

te ganhou. Além disso, troque as 
senhas periodicamente”, alerta.

Ederson Abi /O Líder
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por DR. GEOVANI DELEVATI

mEDICINA E sAÚDE

Uma em cada três famílias adiaram a 
vacinação dos filhos durante a pandemia

A realidade imposta pelo novo coronavírus e o distanciamento social alteraram drasticamente a rotina de toda a 
sociedade. Enquanto o mundo aguarda para que toda a população receba a vacina, o Brasil enfrenta, ainda, ou-

tro desafio: reverter a queda da cobertura vacinal que, no último ano, passou pela pior adesão da série histórica.

Apesar do Programa Na-
cional de Imunização (PNI) 
brasileiro ser uma referência 
mundial, a alta taxa de co-
bertura que sempre foi sua 
característica vem regredin-
do nos últimos anos. Segun-
do dados do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(Unicef ), no Brasil, na Bolí-
via, no Haiti e na Venezuela, 
a cobertura vacinal caiu em 
pelo menos 14 pontos per-
centuais desde 2010.

Mas, em um período no 
qual se fala tanto sobre o as-
sunto, como as famílias bra-
sileiras estão lidando com 
o panorama atual? O quan-
to a pandemia influenciou 
o atraso na vacinação das 
crianças? Em busca de res-
postas, o IBOPE Inteligência, 
a pedido da Pfizer, realizou a 
pesquisa “Impacto da pan-
demia nos lares brasileiros: 
como as famílias estão lidan-
do com a nova realidade”.

O levantamento foi reali-
zado em outubro a partir de 
1.000 entrevistas online com 
mães e pais de todas as re-
giões do país e faz parte da 
campanha #MaisQueUmPal-
pite, iniciativa da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP) 
e da Pfizer. De forma leve e 
bem-humorada, a campa-
nha combate as fake news 
sobre a saúde das crianças 
com informações de quali-
dade e conscientiza as fa-
mílias sobre a importância 
da prevenção de doenças 
infectocontagiosas durante 
a infância.

CObERTuRa VaCinal – 
A queda na cobertura vaci-
nal durante a pandemia não 
é uma exclusividade brasi-
leira: o fenômeno é mun-
dial. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) classifi-
cou como alarmante o declí-

nio do número de crianças e 
adolescentes vacinados em 
todo o mundo e alertou para 
o risco de que sejam perdi-
das as conquistas de prote-
ção vacinal desta parcela da 
população.

No Brasil, o levantamen-
to realizado pelo Ibope reve-
lou que 29% dos pais adia-
ram a vacinação dos filhos 
após o surgimento da pan-
demia. Destes, 9% planejam 
levar os filhos para vacinar 
somente quando a pande-
mia acabar. As regiões Norte 
e Centro Oeste destacam-se 
pela média: 40% das famílias 
atrasaram a imunização. A 
pesquisa, que ouviu pais das 
classes A, B e C, aponta que 
os atrasos ocorreram em to-
dos os estratos sociais.

Presidente do Departa-
mento de Imunizações da 
SBP, dr. Renato Kfouri, lem-
bra que o atraso na vacina-
ção das crianças pode de-
sencadear cenários ainda 
mais preocupantes. “As in-
formações coletadas pela 
pesquisa indicam que é ne-
cessário realizar um extenso 
trabalho de conscientização 
da população a respeito da 
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necessidade de manter atua-
lizada a carteirinha de vaci-
nação das crianças, especial-
mente durante a pandemia 
do novo coronavírus”.

COnsulTas dE ROTi-
na – As consultas de rotina 
também ficaram em segun-
do plano. Entre as famílias 
entrevistadas, 44% deixaram 
de realizar o acompanha-
mento dos filhos com o pe-
diatra e o valor chega a 50% 
entre os pais de crianças de 3 
a 5 anos. Por outro lado, 15% 
das famílias viram a teleme-
dicina como uma alternativa 
para não ficar sem acompa-
nhamento médico durante a 
pandemia.

“Embora muito se fale 
sobre imunização neste mo-
mento, é importante que 
a população esteja sempre 
atenta para as vacinas reque-
ridas na carteirinha. Apesar 
de simples, esse ato é capaz 
de salvar vidas. Quando não 
prevenidas, diversas enfermi-
dades podem, juntas, levar a 
quadros de saúde graves e de 
difícil identificação”, afirma 
a diretora médica da Pfizer 
Brasil, Márjori Dulcine.

dEsinfORmaÇãO – Se as 
lacunas na orientação quan-
to à importância da vaci-
nação neste momento con-
fundem os pais, as dúvidas 
aumentam em relação à ado-
ção de medidas preventivas 
de doenças que podem faci-
litar um possível diagnóstico 
de contágio pela covid-19.

Questionados se a vaci-
nação contra gripe e doen-
ças pneumocócicas ajudam 
no diagnóstico da covid-19, 
pois permitem descartar 
estas doenças, 29% disse-
ram que não sabem e 31% 
dos pais acreditam, equivo-
cadamente, que a informa-

ção é falsa. Além disso, 47% 
não souberam responder se 
existem vacinas para preve-
nir pneumonias bacterianas 
e outros 11% classificaram a 
informação como mito.

A pneumonia é uma do-
ença respiratória provoca-
da por bactérias, vírus ou 
fungos. Três a cada 10 casos 
diagnosticados estão asso-
ciados à bactéria pneumo-
coco. A OMS estima que as 
mortes por doenças pneu-

mocócicas causem por ano 
mais de 800 mil mortes de 
menores de 5 anos, superan-
do em até 8 vezes os 110 mil 
óbitos causados anualmente 
por sarampo na mesma fai-
xa etária, em âmbito mun-
dial, de acordo com levanta-
mento realizado em 2017. O 
Brasil está entre os 15 países 
com maior incidência de in-
fecções pelo pneumococo.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Pediatria
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auTOCOnHECimEnTO

O difícil período da
menopausa

DIAnA HEInz

Nos últimos tempos tem 
crescido o movimento de mu-
lheres que fazem as pazes com 
a natureza feminina, atra-
vés do autoconhecimento so-
bre ciclos e da compreensão 
das mudanças que ocorrem 
ao longo do mês. Conforme a 
doutora em psicologia, Débo-
ra Bock, com o resgate da ideia 
do feminino sagrado, algumas 
já conseguem até reverenciar 
sua lua. 

“Esse termo remonta à an-
cestralidade, mas só enten-
di em sua totalidade e prática 
quando estive na Amazônia. 

Lá, as índias, em seu momen-
to de lua (menstruação) se re-
colhiam em um lugar que cha-
mavam de Casa da Lua, pois 
controlavam o período do seu 
ciclo de acordo com a fase da 
lua. Em alguns lugares é tam-
bém chamado de Tenda Ver-
melha. Para essas mulheres 
esse é um momento sagra-
do, em que têm a oportunida-
de de liberar tudo o que acon-
teceu em seu último ciclo, se 
purificar e se renovar, o que 
lhes dava um certo respeito e 
uma aura de magia”, afirma. 

Débora explica que mu-
lheres mais velhas que não 
“colhiam mais sua lua”, eram 

vistas como grandes conse-
lheiras, detentoras do saber e 
da experiência e por isso res-
peitadas e reverenciadas.

Diferente de como vive-
ram os povos indígenas, na 
sociedade atual a mulher é 
cobrada pela beleza, juventu-
de e agilidade. Por esse moti-
vo, o climatério e a menopau-
sa passam a ser um tormento 
para a maioria das mulheres, 
marcado pela perda da capa-
cidade reprodutiva, questio-
namentos sobre o papel social 
e por uma série de sintomas 
extremamente incômodos, al-
terações significativas no cor-
po e na mente.

Principais 
sintomas da 
menopausa:
alteração no sono 
e apetite, labilidade 
emocional, queda de 
libido, melancolia e 
queda da autoestima. 



,  maraviLHa 27 DE fEvErEirO DE 2021 13

Pergunta: Como ajudar mulheres 
que ingressam nessa nova fase da 
vida?

resposta: Dentro da área médi-
ca, sempre busco ouvir atentamente nos-
sas pacientes e especialmente me dedico 
para exatamente entendê-las de “de dentro 
pra fora”, de maneira plena. Por isso acre-
dito que esse trabalho a quatro mãos com 
a Dra Débora pode ajudar muitas mulhe-
res a encontrar sua melhor versão. As quei-
xas de que com a chegada do climatério e 
menopausa – fase da vida da mulher que os 
hormônios começam naturalmente a redu-
zir – é como se a vida não tivesse mais cor 
e a vitalidade estivesse se esvaindo. Muitas 
vezes com lagrimas nos olhos elas verda-
deiramente desabafam: “Doutor não pos-
so mais com isso, minha libido está lá no 
chão, estou o tempo toda cansada, os ca-
lorões me deixam desesperada, estou ga-
nhando peso, ando desanimada e irritada 
com tudo e todos, minha celulite não para 
de aumentar. Me ajude por favor!”. E algu-
mas ainda relatam que não aceitam a che-
gada ao fim de toda aquela linda vitalida-
de, que lhes disseram para se conformarem 
que daqui para frente vai ser assim, “morro 
abaixo” até o final da vida. 

É neste momento que começo a ajudar. 
A vida não termina por volta dos 50 anos, 

muito pelo contrário, vamos fazer uma 
avaliação do seu perfil de risco, através de 
exames da sua orquestra hormonal e da-
qui para frente, se o risco benefício nos 
permitir, faremos uma reposição hormo-
nal personalizada para cada uma que vai 
lhes manter empoderadas no aspecto físi-
co, social, mental e emocional por muitos 
anos ainda. 

Passando por um longo e aparente-
mente interminável processo de reconhe-
cimento, uma luta por identidade, as mu-
lheres enfim estão comprometidas em 
simplesmente ser, no sentido mais ple-
no dessa palavra. As que ainda não estão é 
porque não descobriram ou se dão o direito 
de não descobrir as maravilhas do empode-
ramento. A palavra, embora cansada, ain-
da cai bem para ilustrar a magnitude de pe-
quenas grandes atitudes na vida do público 
feminino. Ginecologia endócrina, na mi-
nha opinião, tem a ver com o sentir e enten-
der os porquês da fisiologia feminina, des-
de a dor de cabeça quando elas não estão a 
fim de sexo com seus parceiros, até a lubri-
ficação que sai da vagina quando elas estão 
exatamente no modo oposto, naturalmente 
receptivas. É intuitivo e, por vezes, incon-
trolável. E se boa parte das reações delas 
são ligadas com o emocional, não há como 
desligar a área da medicina, desse viés. 

falTa dE 
infORmaÇãO
Para Débora, existe uma 
falta de escuta para 
as queixas comuns 
a esse período. Ela 
percebeu através do 
trabalho de atendimento 
psicológico, que há 
uma enorme falta 
de informação, 
de interação com 
outras mulheres que 
estão passando pela 
mesma fase e de falar 
abertamente sobre o 
que ocorre, desde a falta 
de libido, até a síndrome 
do ninho vazio, que 
acontece geralmente 
nesse período.  a doutora em psicologia clínica, Débora Bock acredita que é possível passar pela 

menopausa de forma mais tranquila

explica a doutora em 
psicologia. 

explica o endocrinologista.
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Muitas abafam os 
sintomas, ao invés 

de focar no que seria 
uma oportunidade 
para ressignificar a 
feminilidade, entrar 

em contato com essa 
fase de revisão de 

vida, harmonizando 
corpo e mente,

a mulher é sim um ser complexo, e isso 
não tem nada a ver com o seu nível de 

sensibilidade ou personalidade,

NOvA 
fASe

O climatério e meno-
pausa são fases especiais 
da vida das mulheres e ne-
cessitam dedicação total 
e de um aconselhamento 
multiprofissional. O Jornal 

O Líder conversou com o 
Dr. Odirlei Brandt, médi-
co pós-graduado em en-
docrinologia, com cur-
sos de aperfeiçoamento 
em Harvard. O profissio-

nal atua em Pinhalzinho 
e possui diversas pacien-
tes em comum com Débo-
ra Bock. Ele respondeu al-
gumas perguntas sobre o 
período. 

Dr. Odirlei Brandt, médico pós-graduado em endocrinologia, com cursos de aperfeiçoamento em Harvard
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ClEITOn C. FERRASSO

Com o retorno das au-
las presenciais, os cuidados 
para evitar o contágio do co-
ronavírus aumentaram. Man-
ter o distanciamento entre 
os colegas, usar a máscara 
e álcool em gel são exigên-
cias neste período de en-
frentamento à pandemia 
da Covid-19. Em Maravi-
lha, os alunos da pré-escola 
do Centro Educacional Síl-
via Ebertz compreenderam 
bem a situação. 

 “No portão da escola 
nós aferimos a temperatu-
ra dos alunos e em seguida 
eles mesmos se direcionam 
até o álcool em gel para hi-
gienizar as mãos, depois se-
guem até a sala de aula res-
peitando o distanciamento 
entre um e outro. Lá dentro, 
eles respeitam o distancia-
mento e mantenham a más-

dEsafiO Em Maravilha, os alunos são distribuídos em duas turmas: A e B. Enquanto os alunos de uma turma 
frequentam a escola, outra fica em casa fazendo atividades remotamente

Professora da pré-escola relata 
retorno presencial das aulas 

cara no rosto”, explica a pro-
fessora Márcia Campana. 

Os alunos têm em mé-
dia quatro anos de idade e 
aprenderam rápida a lição. 
“Expliquei na sala de aula 
sobre o comportamento so-
cial e eles respeitam muito”, 
ressalta Márcia. Comparti-
lhar objetos pessoais ago-
ra é coisa do passado. Cada 

aluno tem sua caixa de brin-
quedos para garantir a saú-
de de todos. 

Em Maravilha, os alunos 
são distribuídos em duas 
turmas: A e B. Enquanto os 
alunos de uma turma fre-
quentam a escola, outra fica 
em casa fazendo ativida-
des remotamente. A medida 
visa diminuir a aglomeração 

de pessoas e, assim, evitar o 
contágio da Covid-19. 

Em relação à confian-
ça no retorno das ativida-

des presenciais, a professo-
ra disse que a frequência de 
alunos é boa. “Os pais con-
fiam na segurança previs-

ta no protocolo de preven-
ção da Covid e estão trazendo 
os alunos à escola”, comenta 
Márcia.

Uso de máscara é obrigatório na sala de aula

alunos da pré-escola aprenderam logo sobre os cuidados

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

digiTal

assembleias do sicredi serão realizadas em novo formato
O ponto alto da vida de 

uma cooperativa é o seu ci-
clo assemblear, pois é o 
momento em que o asso-
ciado participa das deci-
sões do empreendimento, 
acompanhando a presta-
ção de contas do exercício 
anterior, decidindo o desti-
no dos resultados gerados, 
dialogando sobre temas es-
tratégicos e conhecendo o 
planejamento para o futu-
ro. Com este intuito, a Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG 
prepara suas assembleias, 
que neste ano serão em 
novo formato (digital), bus-
cando proporcionar condi-
ções facilitadas de partici-
pação de mais associados.

As assembleias serão 
promovidas em momen-
tos digitais e regionaliza-
dos – no dia 9 de março para 
os associados de Minas Ge-
rais, dia 16 de março para os 
de Santa Catarina e no dia 

23 de março aos associados 
do Rio Grande do Sul, to-
das com início às 19h30. Os 
associados poderão acom-
panhar de onde estiverem, 
através de site específico 
acessível por meio de com-
putador ou celular. 

Após a transmissão di-
gital dos eventos, os asso-
ciados (incluindo aqueles 
que não puderem partici-
par ao vivo) terão 10 dias 
para acessar o conteúdo e 
manifestar seu voto. Nas 
agências, os colaboradores 
estarão à disposição para 
apoiar os associados neste 
processo.

Segundo a presiden-
te, Angelita Marisa Cadoná, 
este formato inovador não 
perde em nada pelo modelo 
presencial, pois o associa-
do terá mais oportunidades 
de participação para aju-
dar na definição dos rumos 
do seu empreendimento. 

“Queremos o envolvimen-
to do maior número possí-
vel de pessoas pela impor-
tância do momento e para 
mantermos a forma parti-
cipativa e transparente que 
sempre prezamos. O suces-

so de uma cooperativa está 
no nível de acompanha-
mento e comprometimen-
to que o associado tem para 
com ela, sempre valorizan-
do esta proposta de um co-
operativismo diferenciado, 

em que todos crescem e se 
desenvolvem”, salienta.

Para mais informações, 
os associados são convida-
dos a visitar as suas agências 
ou acompanhar pelas mí-
dias sociais da cooperativa.

40 ANOS
O ciclo assemblear 
será concluído no dia 
17 de abril, às 10h, 
também de forma 
digital, com a presença 
dos coordenadores 
de núcleo, que são os 
representantes dos 
associados. De acordo 
com a presidente, será 
um momento muito 
especial, porque no 
dia 18 a cooperativa 
completará 40 anos 
de história. “São 
quatro décadas 
de uma trajetória 
de muito sucesso, 
evolução, crescimento 
e transformação 
das realidades dos 
municípios onde 
estamos inseridos”, 
conclui angelita.

Presidente da cooperativa, angelita marisa Cadoná

 Divulgação/ Sicredi
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O Governo do Estado rece-
beu nesta semana mais um lote 
de vacinas contra o coronavírus. 
A remessa de 59,5 mil doses da 
Oxford-AstraZeneca chegou no 
aeroporto, em Florianópolis, por 
volta das 9h30 e foi transporta-
da à Central Estadual de Rede 
de Frio, em São José. Na noi-
te do mesmo dia chegaram ain-
da 48.200 doses da vacina Coro-
navac, produzida pelo Instituto 
Butantan. Com mais esse lote de 
vacinas, Estado dá continuidade 
à aplicação de doses em idosos 

aniVERsáRiO Trabalhos são desenvolvidos em Maravilha há mais de duas décadas

Rotary internacional completa 
116 anos de fundação
CAMIllA COnSTAnTIn

Na terça-feira (23) o Rotary 
Internacional, uma rede mun-
dial de voluntários que realizam 
projetos sociais na comunidade, 
comemorou 116 anos. A iniciati-
va surgiu para que profissionais 
de diferentes setores pudessem 
trocar ideias e fazer amizades 
duradouras, atendendo às ne-
cessidades de suas comunida-
des e do mundo todo.

A missão é servir ao pró-
ximo, difundir a integridade e 
promover a boa vontade, paz 
e compreensão mundial por 
meio da consolidação de boas 
relações entre líderes profissio-
nais, empresariais e comunitá-
rios. Os trabalhos são desenvol-
vidos com o intuito de promover 
a paz, combater doenças, forne-
cer água limpa e saneamento, 
cuidar da saúde de mães e filhos, 
apoiar a educação e favorecer o 
desenvolvimento econômico.

Em Maravilha, o Rotary 
Club irá completar 27 anos no 
dia 15 de setembro. Atualmen-
te são 37 membros no quadro 
associativo, tendo como presi-
dente da gestão 2020/2021 Iva-
neo Folletto.

Seus sócios se reúnem para 
tratar de assuntos que compre-
endem os mais diversos temas, 
com destaque especial para as 
causas comunitárias. “Todos uni-
dos em um só ideal. O ideal de 
servir ao próximo através do lema 
rotário Dar de Si antes de Pensar 
em Si”, destacam.

registro foi feito em 2019, no aniversário de 25 anos do rotary Club de maravilha, em que ex-presidentes receberam troféu de agradecimento

Arquivo/O Líder

aÇÕEs 
Diversos projetos são desenvolvidos em maravilha, 
entre eles: Campanha Hepatite Zero; Parceria e 
apoio à Polícia militar na formação de jovens do 
Proerd; Projeto Profissional Destaque; Projeto 
manta de amor e Crescendo Juntos (cada criança 
que nasce no hospital pelo sistema SUS recebe 
uma manta do amor e uma planta. além disso, 
o rotary mantém um quarto da maternidade); 
Banco Ortopédico - empréstimos de equipamentos 
hospitalares como cadeiras de rodas, cadeiras de 
banho, muletas, andadores, botas imobilizadoras e 
outros. recentemente foram disponibilizados cinco 
elevadores hidráulicos automatizados; Entrevero de 
Pinhão; Jantar das massas e maravilha de Natal. 
Em função da pandemia, algumas ações não foram 
realizadas em 2020. a erradicação da pólio constitui uma das iniciativas mais longas e importantes da trajetória do rotary

VaCina
Estado recebe mais 107,7 mil doses da vacina Oxford-astraZeneca

acima de 85 anos, além dos de-
mais grupos prioritários que já 
estavam sendo vacinados: traba-
lhadores da saúde, idosos e pes-
soas com deficiência institucio-

nalizados e população indígena.
“Anunciamos nesta sema-

na o reforço da fiscalização, R$ 
1 bilhão para medidas de en-
frentamento à pandemia e ago-

ra temos a chegada de mais um 
lote de vacinas. Com todas es-
sas ações e o apoio de todos 
os catarinenses, vamos conse-
guir conter o avanço da do-
ença no estado”, reforça o go-
vernador Carlos Moisés.

EsTadO RECEbEu mais 
dE 405 mil dOsEs

Até o momento, Santa Ca-
tarina recebeu do Ministé-
rio da Saúde (MS) um total de 
405.840 doses de vacina con-
tra Covid-19 em cinco remes-

Divulgação

18/01 - 144.040 doses Butantan/Coronavac 
24/01 - 47.500 doses Oxford/astrazeneca - Distribuída (D1: 
25/01)
25/01 - 21.600 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 
02/02 e D2: 19/02)
07/02 - 85.000 doses Butantan/Coronavac - Distribuída – 
metade: 42.500 (D1: 08/02)
24/02 - 59.500 doses Oxford/astrazeneca
24/02 - 48.200 doses Coronavac

Confira as remessas que chegaram ao estado:

sas. Agora, o novo lote é pre-
parado para ser distribuído 
às 17 unidades descentraliza-

das de Vigilância Epidemio-
lógica (UDVES) das Regionais 
de Saúde de Santa Catarina.
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mODA & EsTILO

Vitrine
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BANCO 53

CS
GOIABEIRA

INCORRER
TIRIRICA
OCELOOB
OOEMULE

LUSTREHS
ORDIC
INICIADO
TIPOCO
EXATOSW

ENOAATA
TNTGIRL
AKUWAIT

Ocorrên-
cia inves-

tigada
pelo CRM

Bandeira
arco-(?):
símbolo

LGBTQIA+

Hilary
Swank,
atriz dos

EUA
Diz-se do
integrante
de seita

esotérica

Protago-
nista do

Escândalo 
Watergate

Parcela
do sócio,
em um
negócio

De (?) 
até Z: 

do início
ao fim

(?) justa: 
constran-
gimento
(pop.)

(?) Disney,
criador do
Mickey e
do Donald

Total-
mente

precisos

Air Force
(?), avião 
presiden-
cial (EUA)

Designa-
ção

popular 
da saúva

Emirado
fronteiriço
ao Iraque

Coletado

Motivo ornamental
típico da antiga ar-

quitetura
islâmica

O antigo
leite in-

dustriali-
zado mais
pobre em
gordura

Siga o 
exemplo de

Intestino
animal

Misto de
papel com
pano do
qual são

feitos
porta-CDs
e aventais
médicos

Caldeira elétrica para
o aqueci-
mento de

água

Estado da
Região
Norte

Desavergonhados;
impudentes

Expressão sinônima
de "Ou tudo ou nada"

Luminária
de teto

Órgão da
visão dos 
artrópo-

des

Irritado
(pop.)

Ficar
sujeito a

Árvore 
do fruto
furtado

por Chico 
Bento (HQ)

Sucesso 
dos Beatles

Unidas,
em "ONU"

Watt
(símbolo)

Gíria
gaúcha

3/ata — one. 4/girl. 5/emule — ocelo. 6/boiler — kuwait. 8/arabesco — iniciado — tiririca.

EsPaÇO gOuRmET

CHuRROs dE bOlO

ingredientes 
- 1 ovo
- 50 gramas de creme de leite de 
caixinha
- 250 gramas ou 1 xícara de chá e 
meia de mistura pronta para bolo 
de baunilha
- Açúcar e canela em pó a gosto

modo de Preparo 
1. Em uma tigela, coloque 1 ovo, 50 
gramas de creme de leite em caixinha 
e misture bem. Vá incorporando aos 
poucos 250 gramas de mistura pronta 
para bolo de baunilha e transfira para 
um saco de confeitar com bico pitanga 
fino. Reserve.
2. Aqueça uma panela com óleo em 
fogo médio e vá apertando o saco de 
confeiteiro para a massa ir caindo dire-

to no óleo e corte com uma tesoura no 
tamanho que preferir.
3. Frite até dourar, retire os churros da 
panela com uma escumadeira e colo-
que em um prato com papel absorven-
te. Deixe esfriar, passe em uma mistu-
ra de açúcar e canela a gosto. Sirva em 
seguida.
4. OBSERVAÇÃO: A massa, depois de 
pronta, precisa ser frita imediatamente 
para que o fermento não comece a agir.

com nós: por ser dividida na frente, as 
possibilidades com nós são muitas. 
Pode-se dar nó apenas em um lado 
frontal ou juntando os dois lados. ao 
juntar os dois lados em um nó, você 
ainda pode escolher entre fechar os 
botões ou deixá-los totalmente abertos 
usando um top por baixo. 
Passando uma ponta pelo 
espaçamento entre botões: esse truque 
é bem fácil, basta você deixar alguns 
botões mais perto da barra abertos, 
pegar a ponta de um lado frontal e 
passar por aquele espaço que fica entre 
um botão e outro.
com uma das partes frontais por 
dentro da calça: esse é um dos truques 
mais conhecidos e usados, basta 
pegar a parte frontal que tem os botões 
costurados (não as casinhas), colocar 
por dentro da calça e ir arrumando para 
gradualmente essa parte ir saindo da 
calça.
com os botões abertos para deixar um 
decote ombro a ombro: deixe dois ou 
três botões abertos na parte próxima da 
gola, fazendo com que o decote fique 
bem aberto e puxe para baixo de forma 
que seus ombros fiquem de fora. 
Camisas são atemporais e versáteis, 
pouquíssimas são as ocasiões onde elas 
podem ser consideradas inadequadas. 
Além disso, transmitem seriedade e 
estilo, e se forem repaginadas como 
nos truques das fotos, você ainda pode 
acrescentar “personalidade” nesse 
combo de adjetivos. 

UMa caMISa E muitOS truquES
No final do século XIX 

algumas peças e caracte-
rísticas que pertenciam so-
mente ao guarda-roupas 
masculino começaram a ser 

adotadas pelas mulheres. 
Uma das primeiras foi a tra-
dicional camisa de botões. 
Desde então, ela se tornou 
um clássico também para 

nós, mulheres. Mas ultima-
mente o que tem feito su-
cesso entre as fashionistas é 
criar novas formas de usar a 
camisa:
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

Comportamentos e atitudes que antes 
eram considerados normais, hoje são sinôni-
mos de falta de educação e desrespeito com o 
outro. Criadas com a proposta de estabelecer 
normas de comportamento que permitissem 
uma convivência harmoniosa entre grupos so-
ciais, as regras de etiqueta evoluíram ao longo 
dos séculos e nunca se mostraram tão neces-
sárias no mundo contemporâneo como neste 
momento em que estamos atravessando.

Desde que a pandemia de covid-19 se es-
palhou pelo planeta no início do ano de 2020 
fomos obrigados a rever padrões e atitudes 
que até então faziam parte de nossa etiqueta 
social. Por uma questão de saúde coletiva, no-
vas práticas foram adotadas e outras precisa-
ram ser banidas, mesmo que temporariamen-
te, do nosso cotidiano em nome do bem-estar 
coletivo.

Não usar máscara, não manter o 
distanciamento social e não usar álcool em 
gel para higiene das mãos em espaços de 
convivência coletiva, por exemplo, significam 
profundo desrespeito com o outro.

É fato que muitas pessoas ainda encaram 
etiqueta social como algo incômodo e sem 
sentido, às vezes são tão avessas que não 
sabem sequer como e onde usá-las, mas 
não é bem assim. As normas foram criadas 
para facilitar e não para complicar a vida de 
ninguém.

Essas novas regras valem tanto para os 

contatos presenciais como virtuais. Afinal, 
gentileza e educação devem andar lado a lado 
e estar presentes em qualquer ambiente. Via-
gens de avião, restaurantes, lojas, salões e ele-
vadores fazem parte de uma extensa lista de 
situações que foram revistas e que precisa-
mos estar atentos para evitar constrangimen-
tos para nós e para os outros.

Um bom exemplo do que estamos tratan-
do nesse artigo se dá até mesmo no convívio 
com amigos e familiares. Beijos e abraços que 
sempre foram demonstrações de afeto para 
com o outro, agora podem ser interpretados 
de outra forma dependendo da situação.

Ao cumprimentar um amigo, evite se 
aproximar demais, ou abraçá-lo sem que haja 
alguma sinalização positiva. Talvez você nem 
se dê conta, mas pode criar uma situação 
embaraçosa se insistir em dar um abraço ou 
cumprimentá-lo com beijos.

Muitas pessoas viveram situações doloro-
sas, com perdas no núcleo familiar, e podem 
sentir medo de manter contato mais próxi-
mo por temerem se contaminar. Isso não tem 
nada a ver com o sentimento que elas têm por 
você, mas de uma situação totalmente atípica 
pela qual todos nós estamos passando.

Acredito que algumas das regras sociais 
que foram adotadas em função da pande-
mia vão permanecer. É que muitas delas vie-
ram para somar e para nos dar mais seguran-
ça e proteção. Excelente final de semana a todos!

Fonte: Rachel Jordan

aLGUMaS REGRaS DE ETIQUETa QUE SÃO ESSENcIaIS EM TEMPOS DE PaNDEMIa

Sabrina Bracher/Getty Images 

abaixo algumas dicas de como se comportar so-
cialmente diante de algumas situações coletivas, se-
jam sociais ou profissionais.
ELEVADORES – em prédios residenciais, a regra 
é que apenas pessoas do mesmo núcleo familiar 
ocupem o elevador por vez. Se uma pessoa já 
estiver no elevador, se possível, permita que ela 
suba sozinha. Em prédios comerciais, mantenha 
a calma quando a porta do elevador se abrir, 
aguarde, espere as pessoas saírem. Se o elevador 
já estiver com a lotação permitida pelas novas 
regras, não tente entrar por considerar que o 
elevador ainda está vazio. Higienize as mãos se 
tocar nos botões de comando.
AVIÕES – evite se aglomerar antes de entrar no 
avião. respeite o distanciamento de um metro 
na fila de embarque. as companhias aéreas 
estabeleceram novas regras dentro das aeronaves. 
respeite, aguarde sua vez de depositar a bagagem 
e de ocupar seu lugar. ao desembarcar cumpra 
as orientações da tripulação e só saia do seu 
assento quando sua fileira for chamada para o 
desembarque.
RESTAURANTES – o comportamento mais 
adequado à mesa é só retirar a máscara quando 
estiver bebendo ou comendo. Tenha sempre um 
saquinho plástico ou de papel para guardar a 
máscara enquanto faz a sua refeição. Guarde-a na 
bolsa e evite deixá-la em cima da mesa.
SALAS DE ESPERA – chegue na hora marcada 

para a sua consulta ou para outros compromissos, 
dessa forma você não atrasa o horário do próximo 
a ser atendido fazendo com que a pessoa 
fique exposta durante muito tempo num local 
pequeno e pouco arejado. a regra vale também 
para os profissionais. Sejam pontuais em seus 
atendimentos. É um sinal de respeito e cuidado 
com a saúde do outro.
REUNIÕES E AULAS ONLINE – muitas pessoas 
têm mantido a câmera desligada durante reuniões 
de trabalho e aulas online. a não ser em situações 
excepcionais, esse comportamento pode ser visto 
como falta de educação e respeito com o outro. 
manter a câmera ligada é sinônimo de atenção e 
de empatia, demonstra seu grau de interesse. você 
não precisa estar super arrumado, mas manter 
uma boa aparência é essencial.
MENSAGENS – Primeiramente, evite enviar 
mensagens em horários inadequados. as pessoas 
estão sobrecarregadas, acumulando funções. 
Procure respeitar o horário comercial, mas se for 
necessário o contato em horários avançados, seja 
educado ao iniciar e finalizar a mensagem. mesmo 
numa mensagem de amigos, não exagere, respeite 
o outro. as pessoas andam se esquecendo que 
mesmo no ambiente virtual as regras de boa 
educação continuam valendo.
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

CuidadOs COm 
Os JulgamEnTOs 

A história da Medusa é uma das mais conhecidas 
da mitologia grega. Na lenda, a terrível górgona com 
cabelos de serpente e olhar petrificador acaba sendo 
decapitada pelo herói Perseu e passa a ser utilizada 
como arma de guerra. 

O fato é que ela sempre foi vista como um monstro, 
mas a verdadeira história esconde muita dor e sofri-
mento. E eu convido você leitor a conhecê-la. 

Antes de se transformar em monstro, Medusa vivia 
com suas irmãs no templo de Atena, deusa da guerra e 
da sabedoria. Segundo o poeta grego Hesíodo, que es-
creveu entre 750 e 650 a.C., ela era uma linda mulher 
com traços elegantes e um cabelo invejável. 

Filha das divindades marinhas Fórcis e Ceto e irmã 
de Esteno e Euríale, Medusa era a única mortal da fa-
mília, e respeitava os ensinamentos de Atena se man-
tendo virgem e casta para continuar a exercer o sa-
cerdócio. Entretanto, a sua beleza atraía homens de 
muitas cidades, que iam ao templo, não para levar ofe-
rendas, mas para observá-la — o que acabava enfure-
cendo a deusa.

Um desses homens era o deus Poseidon, e ele ti-
nha consciência de que as sacerdotisas de Atena de-
veriam ser puras, mas isso não o impedia de cortejar a 
bela Medusa, que se esquivava constantemente. Can-
sado das negativas e dominado pela paixão, o deus dos 
mares decidiu violar a sacerdotisa dentro do templo e 
em frente à estátua de Atenas que, furiosa, optou por 
castigá-la — afinal, Poseidon estava apenas seguindo 
sua natureza de homem, e a culpada era aquela que o 
seduziu com seus encantos.

Pela violação de seu templo, Atena transformou 
Medusa num terrível monstro. Seus cabelos viraram 
serpentes, seu corpo criou escamas e os dentes foram 
transformados em presas de javali. E o pior: a maldi-
ção determinava que todos os que olhassem para ela 
virariam pedra, o que condenou Medusa a uma terrí-
vel solidão.

Expulsas do templo, as três irmãs se refugiaram em 
uma caverna no extremo oriente da Grécia, até que os 
guerreiros passaram a visitar o local para confrontá-la 
e tomar sua cabeça como arma. 

Um deles foi Perseu, jovem semideus obrigado 
pelo rei da ilha Cícade a decapitar o monstro — caso 
não o fizesse, sua mãe seria violada pelo rei. Pedin-
do auxílio aos deuses, o jovem recebeu presentes que 
o auxiliaram na empreitada, como um elmo que o tor-
nava invisível e uma bela espada. Com esses auxílios, 
Medusa, que já havia sido violentada e amaldiçoada, 
foi decapitada.

Quando o herói Perseu derrotou Medusa, uma gota 
de seu sangue entrou em contato com a água e ou-
viu-se um grande trovão. Surgiu, então, uma espuma 
branca sobre a água e um belo cavalo branco com asas 
emergiu — era Pégasus, filho da relação entre Posei-
don e Medusa. Sim, a violação da deusa no templo ti-
nha gerado uma gravidez. 

E aí, você sabia da verdadeira história da Medu-
sa? A monstruosa mulher era na verdade uma vítima. E 
quantas “vítimas” nós já julgamos? A reflexão é: sem-
pre ouça os dois lados. 

DIAnA HEInz

O Sistema Nacional do Em-
prego (Sine) de Maravilha está 
com mais de 220 vagas de em-
prego disponíveis em diversas 
áreas de atuação. Os interessa-
dos devem levar currículo com 
foto e carteira de trabalho na sala 
do Sine, ao lado do Centro Espe-
cializado em Saúde. Só área de 
produção na Aurora Alimentos, 
são 180 vagas. Outras 10 para o 
mesmo setor estão disponíveis 
em Tigrinhos. 

A área de atuação das opor-
tunidades inclui além da pro-
dução, eletricista, auxiliar de 
expedição, vendas, mecânico, pe-
dreiro, montador, soldador, servi-
ços gerais, técnico em enferma-
gem, pintor, balconista de oficina, 
técnico de informática e frentista. 

EsTágiO 
Estudantes do Ensino Mé-

dio, ou de cursos superiores na 
área da educação podem se ins-
crever nas vagas de estágio dis-
ponibilizadas pela prefeitura de 
Maravilha. O município divul-

OPORTunidadE Município também disponibiliza vagas de estágio 
remunerado para maiores de 16 anos  

sine de maravilha tem mais de 
220 vagas de emprego

aLTa NaS VaGaS 
O crescente número de vagas disponíveis em 
Sines da região é uma realidade de anos. Em 
2020 o Sistema tinha quase 2 mil vagas no 
primeiro semestre. a maioria delas estava 
localizada na região Oeste. Santa Catarina 
teve o melhor resultado do país na geração de 
empregos formais no ano passado. 

vagas incluem diversas áreas de atuação, do comércio a indústria e prestação de serviços

Diana Heinz /O Líder

gou nesta semana que os estagiá-
rios irão trabalhar em escolas mu-
nicipais do município. As vagas 
contemplam maiores de 16 anos. 
Interessados podem entregar o 
currículo no setor de Recursos Hu-
manos da prefeitura de segunda a 
sexta-feira em horário comercial. 
O estágio é remunerado e oportu-
niza estudantes e acadêmicos.

Está disponível na Celesc a 
opção de pagamento parcela-
do das faturas de energia elétrica 
em atraso, por cartão de crédito. 
A medida traz mais conforto aos 
clientes, pois amplia suas opções 
para pagamento e dá mais agi-
lidade ao atendimento presen-
cial, já que a negociação pode 
ser feita em aproximadamen-
te 80 lojas de atendimento e Uni-
dades da Celesc, em todas as re-
giões do estado.  “A Celesc tem 
uma finalidade social e pública 
de importância para a comuni-
dade, por isso, ações como essa, 
que apoiam os consumidores 
e ajudam a reduzir a inadim-
plência, são muito importan-
tes e representam um grande 
passo na qualidade no rela-
cionamento entre eles e a em-
presa. Antes desse recurso, o 
cliente somente poderia ne-

nOVidadE
Celesc permite parcelamento de faturas 
em atraso no cartão de crédito

gociar o parcelamento da fa-
tura mediante uma entrada de 
33% do valor do débito e efe-
tuar o pagamento em casas 
lotéricas ou agências bancá-
rias”, explica o gerente do De-
partamento Econômico-finan-
ceiro, Fernando Yamakawa.

COmO funCiOna
O parcelamento via car-

tão de crédito está autoriza-
do apenas para as faturas de 
energia elétrica inadimplen-
tes (com pagamentos em atra-
so), por CPF do solicitan-
te ou unidade consumidora 

(UC), que deverá estar ativa 
(ligada ou com a energia cor-
tada por falta de pagamen-
to, não podendo estar, atu-
almente, sem vínculo com a 
Celesc). Ou seja, aos clientes 
com as contas em dia não será 
permitido parcelar a fatura.

iniciativa permite que o cliente faça a negociação e o pagamento sem que haja necessidade de uma entrada de 33% do valor da 
fatura em aberto

Arquivo/O Líder
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Vitrine

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

Altair, completar mais um ano de 
vida, é uma nova oportunidade de 
corrigir os erros e se manter nos 
acertos. Que você possa apreciar 
cada momento desta nova fase. 
feliz aniversário. 

Ivandro, ao completar mais um ano de 
vida, que Deus continue te abençoando 
e protegendo. 

Josiani, que a sua vida seja repleta de 
emoções, alegrias e conquistas. feliz 
Aniversário!

Bruna, Parabéns pelo aniversário e por ser 
tão especial! você merece ser feliz todos os 
dias da sua vida. felicidades! 

Fernando, parabens por mais um ano 
de vida. Que seus sonhos e desejos se 
realizem! 

Marcos, parabéns por mais este ano de vida! 
Muito sucesso e felicidades!

Rita, parabéns por mais um ano de 
vida! Que nunca lhe falte alegria, saúde 
e muito, muito amor. feliz aniversário!

marci, e mais um ano chegou 
e com ele muitas experiências. 
Que destas experiências os 
aprendizados sejam enormes e 
duradouros. feliz aniversário! 
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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

ClEITOn C. FERRASSO

Manter a segurança dos 
usuários do transporte esco-
lar e garantir a aplicação das 
normas sanitárias em rela-
ção ao combate da Covid-19. 
Esse é o trabalho de Cátia 

Agostini, responsável pelo 
transporte escolar em Mara-
vilha. Ela acompanha as 23 
linhas que o ônibus faz na ci-
dade e interior. 

“Oriento os alunos para 
que ao entrarem no ônibus 
permaneçam sentados e usem 

o cinto de segurança. Além 
disso, passar o álcool em gel 
na entrada e manter a másca-
ra também. Em relação à con-
dução do veículo, o motorista 
é orientado a dirigir com mui-
ta atenção a fim de evitar pos-
síveis acidentes”, explica. 

Cátia destaca ainda que, 
agora com a pandemia, to-
dos os ônibus são higieniza-
dos com álcool em gel após o 
uso. Além disso, a capacidade 
total está reduzida para 50% e 
os alunos devem manter o dis-
tanciamento entre os bancos. 

TRansPORTE sEguRO Esse é o trabalho de Cátia Agostini, 
responsável pelo transporte escolar em Maravilha. Ela acompanha 
as 23 linhas que o ônibus faz na cidade e interior

uso do transporte escolar é 
fiscalizado em maravilha

motorista higieniza ônibus após o uso Cátia agostini realiza a fiscalização do transporte escolar

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Representantes da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) 
apresentaram o relatório de 
prestação de contas do terceiro 
quadrimestre de 2020, em Au-
diência Pública da Comissão de 
Saúde da Assembleia Legisla-
tiva de Santa Catarina (Alesc). 
Durante a reunião, o secretá-
rio adjunto de Estado da Saú-
de, Alexandre Lencina Fagun-
des, explicou sobre as ações 
adotadas para conter o avan-
ço da pandemia. O superinten-
dente de Vigilância em Saúde, 
Eduardo Macário, abordou a si-
tuação da vacinação no Estado. 

Macário revelou que a SES 
pedirá ao governador que faça 
contato com a Pfizer para com-
prar vacinas da empresa caso 
o imunizante não seja incluí-
do no Programa Nacional de 
Imunização (PNI). “Há enten-
dimento técnico de que a res-
ponsabilidade do PNI é do go-
verno federal, mas temos que 
ter planos B, C e D para garan-
tir a imunização. Espero que a 
Umião cumpra seu papel, mas 
o governador Carlos Moisés 
anunciou R$ 300 milhões para 

fisCaliZaÇãO
saúde catarinense presta contas 
em audiência pública na alesc

Objetivo do Legislativo é unir esforços para definir estratégias

Divulgação

compra de vacinas”, afirmou.
Fagundes lembrou que o 

Estado tem empenhado esfor-
ços para oferecer toda a assis-
tência à população em meio 
ao avanço da pandemia de Co-
vid-19. Como resultado, nos úl-
timos dias, o Executivo estadu-
al, por meio da SES, pactuou a 
ampliação de 110 novos leitos 
de terapia intensiva em diver-
sas regiões catarinenses e abriu 
165 novos leitos clínicos de re-
taguarda Covid-19 no Oeste.

Ao final da reunião, a Alesc 
decidiu criar um grupo de tra-
balho para intensificar a partici-
pação do Parlamento nas ações 

 Na última semana, 
o secretário visitou 
unidades hospitalares 
e municípios, entre eles 
Chapecó, São miguel do 
Oeste, Jaraguá do Sul e 
Blumenau, para verificar 
as demandas regionais. 

de combate ao coronavírus. O 
objetivo do Legislativo é unir es-
forços para definir estratégias 
em um ano de enfrentamento 
à pandemia. O grupo será coor-
denado pela deputada Ada de 
Luca (MDB), que protocolou o 
requerimento sugerindo a ação.

Para minimizar as per-
das em diversos segmen-
tos da economia catarinen-
se em 2020, o Governo de 
Santa Catarina encaminhou 
à Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc), on-
tem (26) o Projeto de Lei 
(PL) de uma nova edição 
do Programa Catarinen-
se de Recuperação Fiscal 
de 2021 (Prefis-SC/2021). 
“Essa é mais uma medida 
de enfrentamento à pan-
demia da Covid-19 foca-
da na recuperação econô-
mica dos contribuintes de 
Santa Catarina, uma opor-
tunidade para aqueles que 
não conseguiram honrar 
seus compromissos no úl-
timo ano, de quitar débi-
tos junto ao Estado. Por 
isso, pedimos celeridade 
da aprovação”, disse o go-
vernador Carlos Moisés. 

O Prefis-SC/2021 visa 

promover a regulariza-
ção de débitos, com re-
dução de multas e juros, 
dos Impostos sobre Ope-
rações Relativas à Circula-
ção de Mercadorias e so-
bre Prestações de Serviços 
de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS); 
Transmissão Causa Mor-
tis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos (ITCMD); 
e Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA). 

O PL prevê que pode-
rão ser objetos do progra-
ma os créditos tributários 
relativos ao ICMS, consti-
tuídos ou não, inscritos ou 
não em dívida ativa, inclu-
sive os ajuizados, ocorri-
dos entre 1º de março de 
2020 e 30 de setembro de 
2020. Neste caso, os des-
contos sobre as multas e ju-
ros variam de 25% até 90%. 

ECOnOmia
alesc recebe projeto 
para recuperação fiscal
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O valor pago aos agri-
cultores que produzem fei-
jão e soja segue em alta 
neste primeiro bimestre. 
Por outro lado, questões re-
lacionas ao custo de pro-
dução de aves e suínos e 
adversidades da safra do 
milho preocupam os pro-
dutores neste momento. O 
Centro de Socioeconomia 
e Planejamento Agrícola 
(Epagri/Cepa) fez uma aná-
lise das principais cadeias 
produtivas do meio agríco-
la catarinense.

No caso das aves, a Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) cal-
culou uma elevação de 43,2% 
no custo de produção de fran-
gos nos últimos 12 meses. Só 
os custos com nutrição subi-
ram 38,9% no período. O ce-
nário preocupa o setor e in-

aumEnTO Cenário preocupa o setor e influencia o planejamento de muitas empresas

Custo de produção de aves subiu mais 
de 40% na região 

fluencia o planejamento de 
muitas empresas. As exporta-
ções seguem em queda. Em 
janeiro, Santa Catarina ex-
portou 60,42 mil toneladas de 
carne de frango (in natura e 
industrializada), índice 27,8% 
menor em relação a dezem-
bro e de 22,4% na comparação 

com o mesmo mês de 2020. 
As receitas foram de US$99,60 
milhões, queda de 24,5% em 

relação ao mês anterior e de 
25,9% na comparação com ja-
neiro de 2020.

Os custos de produ-
ção também são a principal 
preocupação dos produto-
res de suíno, que já viram a 
demanda do mercado inter-
no cair pela crise econômi-
ca. De acordo com a Embra-
pa Suínos e Aves, o Índice 
de Custos de Produção de 
Suínos (ICPSuíno) teve va-
riação positiva de 46% 
nos últimos 12 meses, im-
pulsionado pela elevação 
dos custos com nutrição 
(41,3%). Santa Catarina ex-
portou 30,24 mil toneladas 
de carne suína (in natura, 
industrializada e miúdos) 
em janeiro, queda de 31,3% 
em relação ao mês anterior 
e de 21,5% na comparação 
com janeiro de 2020. As re-
ceitas foram de US$70,73 
milhões, -32,8% em relação 
ao mês anterior e -22,9% 
na comparação com janei-
ro de 2020.

Na comparação com fevereiro 
de 2020, o preço do boi gordo 
subiu 59,5% no Oeste

gadO 
Na comparação com 
fevereiro de 2020, o preço 
do boi gordo subiu 59,5% 
no Oeste e 39,8% no Sul 
do Estado. Esse cenário 
é decorrente da baixa 
disponibilidade de animais 
prontos para abate, dos 
elevados volumes de 
exportação de carne 
bovina pelo Brasil e do 
aumento nos custos de 
produção.
O início do ano está sendo 
marcado por importantes 
quedas nos preços dos 
derivados lácteos e nos 
preços recebidos pelos 
produtores de leite. O 
principal motivo é a queda 
da demanda interna, que 
em 2020 foi bastante 
impulsionada pelo 
isolamento social e pelo 
auxílio emergencial.

Custos com nutrição subiram 38,9% no período

Diana Heinz /O Líder
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Muitos pacientes da 
ala Covid-19 do Hospital 
São José sofrem com a fal-
ta de produtos de higiene. 
Isso ocorre em razão de di-
ficuldades financeiras, es-
quecimento, por residi-
rem em outros municípios 
ou ainda por conta de fa-
miliares estarem em isola-
mento. A equipe do Hospi-
tal observou a necessidade 
e entrou em contato com o 

dOaÇãO
lions Clube maravilha Oeste doa kits de higiene 

Lions Clube Maravilha Oeste. 
O presidente da entida-

de, Elio Shaefer atendeu a so-
licitação. O Clube adquiriu 
kits com escovas de dente, 
creme dental, pente, sham-
poo, fraldas descartáveis para 

adultos e sabonetes. Os pro-
dutos foram entregues acom-
panhados de estojos com o 
emblema do Lions. “A soli-
dariedade é capaz de trans-
formar a nossa população. 
Seja praticando atos de bon-

dade, tendo empatia ou do-
ando seu tempo, o importan-
te é fazer o bem sem olhar 
a quem. Obrigada ao Lions 
Clube Maravilha Oeste, pela 
doação dos kits de higiene”, 
disse a equipe do Hospital. 

Paciente Dileta rodrigues que recebeu 
o kit é moradora de faxinal dos Guedes 
e está internada na ala Covid-19

Entidade fez a doação por conta de um pedido da equipe hospitalar 

Fotos: Divulgação

O serviço de desassore-
amento foi realizado no La-
jeado Ibirapuitã, afluente 
do Rio Iracema, em Maravi-
lha. Conforme a equipe de 
Transportes e Obras da Pre-
feitura, a ação é preventiva, 
já que quando chove o ní-
vel da água aumenta muito 

no local. O objetivo é evitar 
que o rio sofra um proces-
so de transbordamento, cau-
sando possíveis transtor-
nos. O trabalho foi realizado 
pela extensão do rio ontem 
(26). Outros pontos da ci-
dade devem receber a equi-
pe para a mesma ação. 

PREVEnÇãO

Equipe de Transportes 
e Obras realiza trabalho 
de desassoreamento

Serviço de desassoreamento foi realizado no Lajeado ibirapuitã

Celso Ledur/Wh Comunicações
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mUNIcíPIOS

mElHORias
Ruas de flor do sertão recebem asfalto

A administração de 
Flor do Sertão execu-
tou pavimentação asfál-
tica em mais três trechos 
de ruas do centro da cida-
de. Os serviços foram re-
alizados nas ruas Vitória, 
São Ricardo e São José.

Segundo o prefeito, Sid-
nei Willinghöfer, a pavi-
mentação asfáltica é uma 
das estratégias da adminis-
tração para melhorar ain-
da mais a estética da cida-

Divulgação

Rua Vitória, ao lado do Centro Educacional

de. “Assim como a confecção 
de passeio público, a me-

lhoria da praça municipal e 
as reformas de prédios pú-

blicos, o asfaltamento das 
ruas melhora significati-
vamente o aspecto estéti-
co da cidade, além, é claro, 
de garantir melhoria na tra-
fegabilidade”, reconhece.

O investimento é de 
aproximadamente R$ 240 
mil, sendo que R$ 150 mil 
são oriundos de emen-
da parlamentar do Deputa-
do Estadual Fabiano da Luz 
(PT) e o restante do valor é 
contrapartida do município. 

Em maRaVilHa Serralheiros se orgulham da ampliação do negócio 
ao longo dos anos

Pai ensina profissão e filhos 
assumem empresa

A vida de Josias José dos San-
tos nunca foi fácil. Oriundo de fa-
mília humilde e sem acesso aos 
estudos, desde muito cedo traba-
lhou na lavoura, na propriedade 
da família em Cruzeiro do Oes-
te, interior do Paraná. Mais tarde, 
conseguiu um emprego em uma 
empresa que fabricava estrutura 
em aço, onde aprendeu a ser ser-
ralheiro. 

Há cerca de 25 anos, surgiu 
oportunidade de trabalhar no 
mesmo ramo em Maravilha e se 
mudou para a cidade com a fa-
mília. Atuou como funcionário 
junto com o seu filho Sérgio e há 
13 anos surgiu a possibilidade de 
adquirirem a Metal-Aço. Mesmo 
sem condições financeiras e sem 
conhecimentos de gestão, enca-
raram o desafio.

“Só tínhamos a mão de obra, 
o resto nada. Pagávamos aluguel, 
não tínhamos dinheiro para 
comprar os materiais e nem para 
pagar a fábrica, mas não esmore-
cemos. Fomos em busca de aju-
da financeira e aos poucos, com 
a coragem do Sérgio e apoio da 
esposa dele, a Vanderleia, fomos 
seguindo, trabalhando bastante 
e evoluindo. Mais tarde veio para 
a empresa o meu outro filho, o 
Edilson, que também nos ajuda 
muito”, conta o pai.

De acordo com Sérgio, para 
apoiar em todo este processo, 
sua esposa, que já atuava no 
negócio, decidiu cursar Admi-
nistração e hoje cuida de toda 
a parte administrativa. “Tam-
bém fomos em busca de apoio 
do Sebrae que nos repassou 

Divulgação

Josias José dos Santos com o filho Sérgio, a nora vanderleia e o neto Nicolas

muitas orientações, o que nos 
auxiliou bastante. Além disso, o 
retorno do meu irmão foi essen-
cial, porque ele é nosso braço di-
reito”, frisa. 

A matéria prima-prima prin-
cipal da indústria sempre foi o 
aço, com a fabricação de portões, 
grades, cercas, janelas e portas, 
mas buscando ampliar o foco, a 
família está migrando para a li-
nha de designer em serralheria, 
atendendo marcenarias, escritó-
rios de arquitetura e clientes que 
projetam interiores.

Com a idade avançada de Jo-
sias e o trabalho intenso durante 
toda a vida, os irmãos sugeriram 
que o pai reduza a carga horária 
na empresa e descanse mais. “O 
pai é a nossa inspiração, é um ho-
mem simples que nos serve de 
exemplo pela honestidade, tra-
balho intenso e seriedade. Nosso 
sentimento é de alegria e gratidão 
por tudo o que ele nos ensinou e 

ensina até hoje”, salienta.
Com o pai mais ausente, Sér-

gio e Vanderleia estão à frente 
dos negócios, contribuindo com 
o crescimento da empresa. “Es-
tamos muito felizes por tudo o 
que conquistamos e queremos, 
dentro das nossas possibilida-
des, continuar evoluindo. O meu 
desejo é que o meu filho, Nico-
las, possa também fazer a nossa 
sucessão, pois com apenas sete 
anos ele sonha em trabalhar co-
nosco”, diz.

aPOiO dO siCREdi
Com o intuito de ajudar no 

desenvolvimento do negócio, o 
Sicredi sempre foi parceiro. “Des-
de o começo da empresa, nos as-
sociamos na cooperativa, que foi 
a primeira instituição financeira 
que trabalhamos. Eles confiaram 
em nós, no nosso potencial e 
nos ofereceram recursos para fa-
zermos a empresa crescer. A par-

ceria se estende há anos, porque 
mantemos uma relação de ami-
zade e confiança com os colabo-
radores. Tudo isso gerou o con-
vite de eu ser coordenador de 
núcleo, que está sendo uma ex-
periência muito boa, pois é uma 
oportunidade de expormos nos-
sas ideias à direção, de ouvirmos 
os associados e poder falar as 
oportunidades que a instituição 
oferece”, ressalta Sérgio.

A satisfação da parceria é re-
ciproca, na opinião do colabo-
rador Rodrigo Ranzi. “Conheço 
a família há muitos anos e ad-
miro a força de vontade que 
eles têm de superarem os pro-
blemas e crescerem juntos. Por 
isso, acreditamos muito no po-
tencial deles e sempre estare-
mos à disposição para darmos 
o suporte que necessitam. Para 
mim é um orgulho grande ter 
feito parte desta trajetória de 
sucesso”, finaliza Ranzi. 

Os dados são da Sala de 
Situação, que confirmou 
na terça-feira (23) o au-
mento de focos do mosqui-
to Aedes aegypti em Cunha 
Porã, subindo para 47. 

De acordo com a coor-
denadora da Sala de Situa-
ção e agente de Endemias 
da Secretaria de Saúde de 
Cunha Porã, Angela Rie-
ger Kölln, os números cres-
centes de focos do mos-
quito preocupam, pois o 
município é considerado 
infestado e a probabilida-
de de uma epidemia é mui-
to grande. Além disso, o 
município e também a re-
gião vivem um momen-

to difícil em decorrência 
da pandemia por corona-
vírus, o que torna a situa-
ção ainda mais complexa 
para o Sistema de Saúde.

Por isso, Angela refor-
ça as medidas diárias que 
as pessoas precisam man-
ter para o combate ao mos-
quito, especialmente com 
relação à limpeza de lo-
cais que possam estar acu-
mulando água. Também é 
importante que as pesso-
as façam uso diário de re-
pelente e, em caso de sin-
tomas como febre alta e 
dor atrás dos olhos ou mus-
cular intensa, procurar 
por atendimento clínico.

CunHa PORã

RETORnO adiadO

número de focos 
do mosquito aedes 
aegypti voltam a subir 

unoesc prossegue com 
aulas remotas e reagenda o 
retorno das aulas presenciais

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de 
Santa Catarina, Sr. Airton Antonio Reinehr, no uso de suas 
atribuições, TORnA PÚBlICO, que se encontra aberto Pro-
cesso Seletivo, destinado ao preenchimento de vagas e for-
mação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do 
Município, o qual reger-se-á pelas instruções do Edital n.° 
001/2021. Dos cargos: Agente Comunitário de Saúde – CR* - 
40 horas; Fonoaudióloga – CR* - 10 horas; Professor I – Edu-
cação Infantil – CR* - 20 horas; Professor II – Séries Iniciais 
– CR* - 20 horas; Professor III - Artes – CR* - 10 horas; Pro-
fessor III – Educação Física – 01 vaga + CR* - 10, 20, 30 ou 40 
horas. *Cadastro de Reserva. Das Inscrições: As inscrições 
serão realizadas de 26 de fevereiro a 12 de março de 2021 
exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico 
www.alternativeconcursos.com.br. Das provas: As provas 
serão aplicadas no dia 04 de abril de 2021. O Edital e maio-
res informações poderão ser obtidos no Município de Bom 
Jesus do Oeste (SC), no site www.bomjesusdooeste.sc.gov.br 
bem como no site da empresa contratada www.alternative-
concursos.com.br. Bom Jesus do Oeste (SC), 25 de fevereiro 
de 2021. Airton Antonio Reinehr. Prefeito Municipal.

A Unoesc, consideran-
do as condições sanitárias 
regionais em relação ao au-
mento dos casos de Co-
vid-19, tendo em vista a es-
tagnação do sistema de 
saúde e no intuito de cola-
borar para o não agravamen-
to desta situação, comunica 
que para os cursos de Gra-
duação presenciais, as au-
las teóricas permanecerão 

de forma remota, com retor-
no programado a partir de 
29 de março. Inicialmente, 
as aulas teóricas presenciais 
estavam programadas para 
retornarem na segunda-fei-
ra (1º).  As aulas práticas de 
laboratórios e estágios per-
manecem de forma presen-
cial, organizadas de acordo 
com cada curso, especial-
mente os da área de saúde. 
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inédiTO Danúbia Leida, 38 anos, conheceu a filha, Maria Luíza, por vídeochamada. Caso aconteceu 
em outubro, mas ganhou repercussão nesta semana após ela divulgar um vídeo agradecendo 
aos profissionais da saúde, família, amigos e comunidade

moradora de maravilha dá à luz durante coma por 
causa da Covid-19 e só conhece a filha dias depois
ClEITOn C. FERRASSO

Danúbia Leida, 38 anos, co-
nheceu a filha recém-nascida 
duas semanas após o parto e so-
mente por vídeochamada. Isso 
porque ela estava sedada na UTI 
devido às complicações causa-
das pela Covid-19. A paciente fi-
cou 20 dias, aproximadamente, 
internada. O caso aconteceu em 
outubro do ano passado, mas ga-
nhou repercussão nesta semana 
após ela divulgar um vídeo nas 
redes sociais agradecendo pelo 
atendimento dos profissionais 
da saúde. 

“Recordo-me de vozes das 
profissionais da saúde, mas tudo 
parecia um sonho e era mui-
to confuso. Lembro de que elas 
seguram minha mão e diziam: 
‘Danúbia fica tranquila. A Maria 
nasceu e está bem’. Só fui enten-
der realmente o que aconteceu 
quando vi minha filha por vídeo 
chamada. Ela estava com o pai 
dela – meu marido -, minha ou-
tra filha e minha sogra”, relembra. 

Maria Luíza nasceu na ma-
drugada do dia 7 de outubro no 
hospital Regional do Oeste, em 
Chapecó, por meio de interven-
ção cirúrgica. Tudo ocorreu en-
quanto Danúbia estava sedada. 
O encontro presencial entre mãe 
e filha ocorreu quando Danúbia 
saiu do hospital, após o dia 20 de 
outubro.  

“É um sentimento maravi-
lhoso e indescritível poder co-
nhecer minha filha. Mas estava 
muito debilitada quando che-
guei a casa. Não tinha força para 
segurar um talher. Por isso, eu ti-
nha certo medo de pegar minha 
filha no colo. Mas, com o passar 
dos dias, fui me recuperando e 
hoje estamos bem”, conta. 

Quando Danúbia acordou 
do coma e não sentiu mais a bar-
riga de gestante, ficou confu-
sa. “O que será que aconteceu? 
Não estava totalmente lúcida”, 
lembra. A maravilhense estava 
no final da gestação, mas con-
fessa que o nascimento da filha 
não foi como imaginava, entre-
tanto foi necessário diante da si-
tuação. “Confesso que fiquei um 
pouco frustrada por não me lem-

brar do nascimento, porém isso 
aconteceu depois de eu sair do 
hospital e o efeito dos medica-
mentos passarem. A cesariana 
foi necessária por causa do meu 
estado de saúde”, lembra. 

COROnaVíRus 
A advogada trabalha num 

escritório em Maravilha com 
uma sócia e, durante a pan-
demia, chegou a fazer o exa-
me, mas deu negativo. Já o da 
sócia deu positivo. Por traba-
lharem juntas, as duas ficaram 
isoladas. No entanto, os sin-
tomas da doença apareceram 
em Danúbia poucos dias de fi-
nalizar o isolamento. 

“Dois a três dias antes de 
sair do isolamento percebi fal-

ta de ar muito grande. Fiz um 
raio-x e fui encaminhada dire-
to para Chapecó devido à gra-
vidade. Lá de casa, meu mari-
do e minha filha (a primeira) 
também contraíram a Co-
vid-19. Os sintomas foram dor 
na cabeça e dor no corpo, po-
rém não precisaram de aten-
dimento hospitalar”, relata. 

Agora todos estão recu-
perados e bem. O sentimento 
que ela tem é de gratidão pe-
los profissionais da saúde de 
Maravilha, Chapecó e comu-
nidade local pelo apoio. A re-
percussão da notícia foi tão 
grande que Danúbia foi con-
vidada a participar de um pro-
grama de TV em rede nacio-
nal, segunda-feira (1º).

família conseguiu celebrar o Natal com saúde em maravilha

Danúbia ficou internada 20 dias, aproximadamente, e só conheceu a filha após sair do hospital

Paciente venceu a Covid-19 em outubro do ano passado

Fotos: Arquivo pessoal

JORNAIS
UNIDOS PELA
VACINA.

tambem

SC
www.adjorisc.com.br

Os jornais brasileiros sempre estiveram  
no combate ao coronavírus. Apurando, checando e 
divulgando informação de qualidade sobre a pandemia 
e as melhores formas de enfrentá-la. Agora, os jornais 
se juntam ao movimento Unidos pela Vacina, que visa a 
apoiar a vacinação de todos os brasileiros até setembro. 
Somente pela vacinação em massa poderemos 
todos voltar a uma vida normal e retomar o pleno 
funcionamento da economia.
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2012
Ano Efetivo

2015
2014
2013

2017

2020
2019
2018

10.393

9.757
10.283
10.784

11.510

11.218
11.850
11.438

Fazenda estadual projeta investir 
R$ 45 bilhões em 15 anos

Em reunião com 
empresários na semana 
passada, o secretário de 
Estado da Fazenda, Paulo 
Eli (foto), afirmou que o 
governo vai utilizar todo 
o crescimento da receita 
acima da inflação para in-
vestimentos, priorizando a 
infraestrutura. Nas contas 
do secretário, é possível 
atingir R$ 45 bilhões em 
15 anos. A estratégia da 
pasta é segurar ao máximo 
as despesas e fomentar a 
arrecadação com cresci-

mento econômico. Neste 
sentido, janeiro foi um 
exemplo: a arrecadação do 
Estado no período teve au-
mento de 15,1% enquanto 
o índice IPCA nacional 
marcou 0,25%.

Santa Catarina iniciou 
2021 com 9.896 policiais 
militares, segundo dados 
da própria Polícia Militar 
(PMSC) divulgados nesta 
semana. O número é o se-
gundo menor desde 2004 
- primeiro ano em que o 
efetivo foi contabilizado 
sem os bombeiros mili-
tares -, quando o Estado 
tinha 11,6 mil agentes. O 
máximo atingido de lá 
para cá ocorreu em 2007, 
quando o efetivo ultrapas-
sou a marca de 12 mil. 

 Os dados da tabela ao 
lado, que levam em conta 
o efetivo em 1º de janeiro 
de cada ano, mostram 
a redução do quadro ao 
longo da última década, 
principalmente por causa 
do número de profissionais 
que entraram na reserva 
- a aposentadoria militar. 
No ano passado, segundo 
a PMSC mais de 600 dei-

xaram o efetivo e mais 600 
podem sair em 2021. Um 
dos motivos da aceleração 
dos pedidos de ingresso na 
reserva é a mudança nas 
regras de proteção social 
do setor aprovadas em 
2019, em meio à reforma 
da Previdência. O texto en-
dureceu os pré-requisitos, 
o que motivou agentes a 
anteciparem o pedido.

Segundo o comandante-
-geral da PMSC, coronel 
Dionei Tonet, o governo 
do Estado está empenhado 
em recompor o efetivo 

e nomeou em feverei-
ro 500 novos policiais, 
que já iniciaram o curso 
preparatório (foto). Esse 
número, que é o limite da 
capacidade de formação da 

PMSC, deve ser repetido 
pelos próximos cinco anos 
para enfrentar a redução 
do quadro. "Há uma crítica 
que se faz à falta de plane-
jamento ao longo dos anos. 
Tivemos uma inclusão 
grande na década de 80 e 
90 e não houve inclusões 
regulares ao longo do 
tempo. Isso fez com que 
tivéssemos um movimento 
muito forte de policiais 
entrando na reserva nos 
últimos três anos", afir-
mou. Hoje, há um déficit 
de 1,1 mil policiais nas 
ruas, já que o ideal, diz, são 
11 mil agentes. A necessi-
dade de efetivo diminuiu 
ao longo do tempo com 
a inclusão de tecnologia, 
principalmente pelo tempo 
economizado em ocorrên-
cias. Segundo Tonet, cada 
registro demorava cerca 
de 2h30 no passado. Hoje, 
leva 30 minutos. 

RCN - 615 | rcnonline.com.br
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Certificação 
em nuvem  
 A fim de garantir 
segurança e agilidade 
no ambiente virtual, a 
Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de 
SC (FCDL/SC) oferece 
um sistema de certificação 
digital em nuvem para os 
empresários catarinenses. 
A ferramenta chamada 
de Bird ID pode ser 
acessada a partir das CDLs 
locais. "O Bird ID garante 
total segurança para as 
transações virtuais, cada 
vez mais frequentes na 
rotina de um empresário, 
mesmo nas pequenas 
empresas", destaca o 
presidente da entidade, 
Ivan Roberto Tauffer. FIESC - ASSESSORIA DE IMPRENSA -  

NOTÍCIAS 
FIESC

Fundo liderado pela FIESC doa  
R$ 1,2 mi para enfrentar Covid-19

pulmonares, 9 mil testes de Covid-19, medica-
mentos para intubação, máscaras face shields, 
álcool em gel, além de apoio à transferência de 
ventiladores e de projetos empresariais focados 
no enfrentamento da pandemia. Os ventila-
dores foram doados para hospitais da Grande 
Florianópolis,  Rio do Sul, Jaraguá do Sul, Itajaí, 
Chapecó, Campo Belo do Sul,  Mafra e Criciúma.

O presidente da FIESC, Mario Cezar de 
Aguiar, formalizou em fevereiro a doação de 
30 câmaras de resfriamento para vacinas e 5 
mil oxímetros ao sistema público de saúde do 
estado, por intermédio do Fundo Empresa-
rial para Reação Articulada de Santa Catarina 
Contra o Coronavírus (FERA/SC). Os equipa-
mentos serão utilizados no enfrentamento 
da pandemia da Covid-19. Os recursos foram 
arrecadados por meio de doações de empre-
sas e pessoas físicas. O investimento total na 
aquisição das câmaras foi de R$ 510 mil, já dos 
oxímetros foi de R$ 715 mil.

Além disso, no ano passado foram inves-
tidos outros R$ 1,25 milhão, também arreca-
dados pelo FERA, na doação de ventiladores 

Presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar, entregou documento ao 
governador Carlos Moisés oficializando a doação.

Foto: Filipe Scotti

PIX GRATUITOAA
   O Sicoob anunciou que 
manterá gratuitos todos os 
pagamentos via sistema 
PIX pelos próximos três 
meses. A medida vale até, 
pelo menos, 16 de maio. 
"Enquanto alguns players 
do mercado decidiram 
cobrar tarifas por 

transações para PJ [pessoas 
jurídicas], nós seguimos 
com a intenção de 
popularizar a ferramenta 
aos nossos cooperados", 
disse o diretor executivo 
Comercial e de Canais do 
Sicoob, Francisco Reposse 
Junior. 

Santa Catarina tem déficit 
de 1,1 mil policiais militares
Segundo comandante da PM, formação de novos agentes seguirá a todo o vapor até 2025

2016

2021 9.896

10.549

FONTE: PMSC

Gás que Avança 
Gás Natural como Novos Modais para abastecer SC

A diversificação de supridores pode aumentar 
a competitividade do produto

gás natural avança em sc

Chamadas públicas buscam 
novos fornecedores 

Com a ampliação da oferta do Gás 
Natural e a consequente elevação 
nos níveis de consumo, torna-se 
imprescindível diversificar os 
suprimentos por meio da 
abertura do mercado de 
suprimento do insumo no Brasil.

Entre as alternativas possibilita-
das por essa abertura está o GNL 
(Gás Natural Liquefeito), vindo 
por países vizinhos ou pela Baía 
Babitonga, em São Francisco do 
Sul. 

No médio prazo, a ampliação da 
concorrência pode levar a oferta 
de preços mais competitivos, 
beneficiando os usuários e a 
produção da indústria catarin-
ense.

Para chegar em Santa Catarina o 
suprimento via GNL não requer o 
transporte por gasodutos, como o 
GASBOL que transporta o Gás 
Natural proveniente da Bolívia até 
o Brasil. Ele pode ser transporta-
do por via marítima ou terrestre 
por rodovias.

A SCGÁS divulgará, em breve, o 
resultado de sua  Chamada 
Pública para contratar suprimento 
adicional de gás natural. A 
previsão é que o contrato inicie no 
segundo semestre deste ano e que 
o gás venha por logística terrestre, 
proveniente de países vizinhos. 

Ainda no primeiro semestre de 
2021, a SCGÁS lançará uma 
Chamada Pública Coordenada, em 
parceria com as distribuidoras do 
Sul e a GasBrasiliano do Norte de 
São Paulo, de olho no abasteci-
mento futuro. 

Com recorde de ligações de clientes 
em 2020, o Gás Natural chegou a 65 
cidades no início de 2021. Até 2025, 

a SCGÁS projeta levar o insumo 
para cerca de 15 novos municípios 

catarinenses.

Companhia de Gás de Santa Catarina   SCGÁS   gemac@scgas.com.br   
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 ONEIDE BEhLING

ClEITOn FERRASSO

A Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente alerta os agri-
cultores sobre a renovação do 
bloco de produtor e prestação 
de contas. “O agricultor não re-
ceberá o benefício do bônus fis-
cal no valor de 1,7% para pro-
dução de até R$ 100 mil. Além 
disso, ele também não consegue 
emitir notas de compra e venda”, 
alerta o secretário da pasta Pe-
dro Gilberto Ioris. 

O município realiza o pa-
gamento desse bônus todo mês 
aos agricultores que estão em 
dia com a prestação de contas. O 
secretário disse ainda, em entre-
vista à reportagem, que o prazo 
para a renovação já expirou. “O 
período para o agricultor prestar 
contas do bloco já esgotou, mas 

PROduTOREs Município realiza o pagamento do bônus mensalmente 
aos agricultores que estão em dia com a prestação de conta

“sem renovação do bloco não 
há pagamento do bônus”, alerta 
secretário de agricultura 

Benefício é de 1,7% para produção de até r$ 100 mil

ele pode vir até a secretaria e fa-
zer a renovação”, reforça Ioris. Os 

agricultores que precisam reno-
var o bloco devem comparecer 

na secretaria em horário comer-
cial, de segunda a sexta-feira.

Cleiton Ferrasso/O Líder

DIAnA HEInz

A comunidade da Li-
nha Barro Preto iniciou nes-
ta semana a produção de bo-
lachas que serão entregues 
nos próximos dias aos profis-
sionais de saúde de Maravi-
lha que trabalham na linha de 
frente do combate ao corona-
vírus. O objetivo da ação, con-
forme a integrante do grupo, 
Marclei Grando, é incentivar 
e homenagear os trabalhado-
res. “Sabemos do maravilhoso 
atendimento que essas pesso-

as fazem com a população de 
Maravilha. Sempre empenha-
dos independente da situação. 
A nossa eterna gratidão por 
salvarem nossas vidas”, disse. 

As bolachas foram produ-
zidas pelos integrantes da co-
munidade com ingredientes 
doados por mercados e pes-
soas da cidade. As crianças 
da catequese da Linha Bar-
ro Preto fizeram cartões que 
foram anexados nos paco-
tes de bolacha. Nesta sema-
na a primeira parte da produ-
ção foi entregue ao Hospital 

RECOnHECimEnTO
Comunidade da linha barro Preto entrega 
bolachas a profissionais da saúde

São José. Profissionais do Cen-
tro Especializado em Saú-

de e Sala de Triagem também 
devem receber os pacotes.

Fotos: Divulgação

Crianças da catequese da Linha Barro Preto fizeram cartões que foram anexados 
nos pacotes

Profissionais do Centro Especializado em Saúde e Sala de Triagem também devem 
receber os pacotes

disse a equipe do Hospital São José. 

agradecemos a comunidade da Linha Barro Preto pela 
gentileza e delicadeza desse gesto, que adoçou o dia do 

nossa equipe que trabalha na linha de frente contra a 
Covid-19. as frases eram lindas e cheias de amor. Gratidão 
da equipe pelo carinho de cada membro da comunidade,

dEiXOu EsCaPaR
O Inter perdeu o Brasileirão. Muita luta, pouca qualidade. 

Nada justifica não ter vencido o Corinthians, sem falar na der-
rota para o Sport Recife. Perdeu o campeonato porque não teve 
a competência de vencer em casa. Enquanto o São Paulo fez o 
mais difícil. Só dependia do Inter. Verdade, a arbitragem preju-
dicou, não tem como negar, mas a perda é, também, por con-
ta do Inter. Não vamos esconder. A dor dos colorados é terrível. 
Torcedor queria muito esse título. Afinal de contas são 42 anos. 
Mais uma vez o colorado não consegue o objetivo.

CaRRinHO dE mãO 
Com o encerramento do Brasileirão estava agendado para 

este domingo em Maravilha o pagamento da aposta entre gre-
mistas e colorados. Mas devido a pandemia e o atual cenário 
da nossa região, os organizadores da Aposta do Carrinho de 
Mão decidiram transferir por tempo indeterminado a brinca-
deira. Conforme a situação se normalizar uma nova data será 
divulgada. Decisão correta! Vamos evitar aglomerações.

VOZ
Recuperado do coronavírus nossa luta agora é recupe-

rar a voz. Nosso principal instrumento de trabalho ficou 
profundamente abalado com o vírus. Situação semelhan-
te estão passando os narradores esportivos Pedro Ernes-
to Denardin do Rio Grande do Sul e Cleiton César de Santa 
Catarina. O narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Guaíba, 
também está entre os milhares de infectados que venceram 
o novo coronavírus, recuperou a voz e voltou a narrar os jo-
gos. Enquanto a vacina não chega, vamos nos cuidar. Que 
venha a vacina.

Em sanTa CaTaRina 
Joinville garantiu o título da Recopa Catarinense. Após 

empate no tempo normal, em 1 a 1, o JEC conquistou a com-
petição nas penalidades máximas. Esta competição reuniu 
na decisão a Chapecoense, campeã do Catarinense 2020, e o 
Joinville, vencedor da Copa Santa Catarina. A bola segue ro-
lando para o Campeonato Catarinense da Série A. Doze clu-
bes estão na disputa pelo título da competição estadual. Na 
verdade, deveria paralisar o campeonato. Segundo jogo da 
Chape que seria domingo diante do Avaí está acertadamen-
te cancelado em função da pandemia. Na estreia a Chape-
coense derrotou o Concórdia por 2 a 0. Sem clima nenhum 
para futebol em Santa Catarina no momento.

COPa dO bRasil 
A decisão começa neste domingo (28), às 16h, na Arena. 

Se o Grêmio for campeão, o Imortal iguala o Cruzeiro como 
maior vencedor da competição com seis títulos. Caso o Pal-
meiras conquiste a taça, será a quarta vez que o Verdão se 
consagra campeão da Copa do Brasil. A segunda partida entre 
Grêmio e Palmeiras será disputada às 18h, no dia 7 de março 
(domingo), em São Paulo.
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NIANA MACHADO
A atriz Niana 
machado, conhecida 
como a Bá, de Pé 
na Cova, morreu no 

dia 21 de fevereiro, 
aos 82 anos. Niana era 

técnica de enfermagem e começou a 
carreira na Tv após participação em 
Toma Lá, Dá Cá e, assim, fortaleceu 
uma parceria de sucesso com miguel 
falabella.

MARCELO MORAES
O fotógrafo e artista 
Marcelo Moraes, 
conhecido como 
1993agosto, morreu 

no dia 23 de fevereiro, 
aos 27 anos, vítima 

de afogamento. reconhecido pela força 
expressiva de suas imagens, moraes 
desenvolveu carreira multifacetada ao 
ganhar projeção pela proximidade com 
nomes do rap nacional.

LUIZ VALENTIM 
MORELLO
O ex-presidente da 
Chapecoense Luiz 
Valentim Morello 

morreu no dia 23 de 
fevereiro, aos 75 anos, vítima de 

covid-19. Ele presidiu o verdão do Oeste em 
1984 e atuou também como secretário de 
esportes de Chapecó. morello tinha mais de 
40 anos dedicados ao esporte.

JOSÉ AGOSTINHO 
BECKER
O pai dos goleiros 
alisson, do Liverpool, e 
Muriel, do Fluminense, 

José agostinho 
Becker, foi encontrado morto 

no dia 24 de fevereiro, aos 57 anos, vítima 
de afogamento em uma barragem no 
município de Lavras do Sul, a 320 km de 
Porto alegre. Goleiro no futebol amador, 
Becker influenciou os filhos a seguir a 
profissão.

OBITUÁRIO

Nesta semana os vere-
adores Ademir Unser (PP), 
Gilmar Francisco Casta-
nha (MDB), Natalino Pran-
te (PP) e Sérgio Bourscheid 
(PL), integrantes da comis-
são especial em prol da 
captação, tratamento e dis-
tribuição de água e sanea-
mento básico e o vereador 
Vinicius Ventura (PP), re-
alizaram uma visita técni-
ca para direcionar os traba-
lhos da comissão.

O encontro teve como 
objetivo averiguar os traba-
lhos realizados para a cap-
tação de água na Prainha 

do Rio Jundiá. Segundo 
eles, no local foi observa-
do que de toda a tubulação 
exigida, cerca de 6.500m, 
apenas 1.700m, aproxima-
damente, foram efetiva-
mente colocados. Outra 
conclusão da comissão é 
que parte da tubulação está 
depositada ao longo da la-
teral da rua.

Na ocasião, os vereado-
res também constataram 
que a captação de água na 
Prainha acontecerá direta-
mente de um poço natural 
do Rio Jundiá, chamando 
atenção à falta de energia 

no futuro local da capta-
ção. Os vereadores aguar-
dam o retorno da Casan, 
em razão do ofício envia-
do solicitando a visita, para 
também averiguar a subes-
tação de captação de água, 
que deve acontecer nos 
próximos dias. “A comissão 
especial segue com os tra-
balhos para averiguar e fis-
calizar o que já vem sen-
do feito e sugerir medidas 
mais efetivas para solucio-
nar com o problema de fal-
ta de água no município de 
Maravilha”, disseram os ve-
readores. 

lEgislaTiVO Vereadores pretendem visitar subestação de captação de água nos próximos dias

Comissão especial em prol da captação, tratamento e 
distribuição de água e saneamento básico realiza visita

Encontro foi realizado na Prainha do rio Jundiá para fiscalização das obras no local

Divulgação

ARMELINDA BIRKHEUVEUR
faleceu no 17 de fevereiro, em sua 
residência, aos 81 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católica de romelândia e sepultado 
no cemitério municipal.

LUCIA DALABRIDA DE MELLO
Faleceu no 19 de fevereiro, no Hospital Casa 
vitta, aos 93 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa mortuária de Guaraciaba e sepultado 
no cemitério municipal.

ARMINDO ARETZ
faleceu no 19 de fevereiro, em Linha 
indiozinho, aos 36 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

EVA JAEGER WENDRUSCULO
faleceu no dia 21 de fevereiro, no Hospital 
São José de maravilha, aos 91 anos. 
Seu corpo foi sepultado no cemitério de 
maravilha.

JOÃO FREITAS
faleceu no dia 21 de fevereiro, aos 90 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
municipal de maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de maravilha. 

ROBERTO JOSÉ BOFF
faleceu no dia 22 de fevereiro, no Hospital 
regional de Chapecó, aos 65 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária Municipal de 
maravilha e sepultado no cemitério municipal 
de maravilha.

WALDEMIRO BARP
faleceu no dia 22 de fevereiro, no Hospital 
São miguel, aos 84 anos. Seu corpo foi velado 

na Capela Mortuária do Bairro Santa Rita e 
sepultado no cemitério do Bairro Santa rita. 

AURI ZANOLLA
faleceu no dia 22 de fevereiro, aos 48 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
de Flor do Sertão e sepultado no cemitério 
municipal de flor do Sertão.  

IVONE HANSEN
faleceu no dia 23 de fevereiro, no Hospital 
de Cunha Porã, aos 80 anos. Seu corpo foi 
sepultado no cemitério católico de Cunha 
Porã. 

IRMA NORMA ENGEL
faleceu no dia 24 de fevereiro, no Hospital 
Caridade em Panambi, aos 78 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária 
municipal de maravilha e sepultado no 
cemitério de maravilha. 

MARCIA ELISA CATTIANO
faleceu no dia 24 de fevereiro, no Hospital 
de Cunha Porã, aos 58 anos. Seu corpo 
foi sepultado no cemitério católico de 
Guaraciaba. 

EVANDRO RODRIGUES DA SILVA
faleceu no 24 de fevereiro, no Hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 28 
anos. Seu corpo foi velado na Capela da 
igreja do Bairro Xavantes, em anchieta, e 
sepultado no cemitério municipal.

ATALIBIO KECHNER
faleceu no dia 25 de fevereiro, em sua 
residência, aos 69 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela mortuária de maravilha 
e sepultado no cemitério de maravilha.
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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

mau EsTadO dE COnsERVaÇãO

Algumas tragédias ocorridas na condução de veículo au-
tomotor certamente poderiam ter sido evitadas se os condu-
tores e proprietários tivessem a preocupação de assegurar-se 
de que seu veículo está em perfeitas condições.

Amigo leitor! Antes de colocar seu veículo em circulação, 
atente-se em verificar a existência e as boas condições de fun-
cionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como as 
condições mecânicas de seu veículo. A inspeção periódica, prin-
cipalmente do sistema de freios, é uma rotina muito importante e 
que poderá fazer toda a diferença em casos de emergência.

Registra-se que muitos veículos trafegam pelas vias urbanas 
e rurais em mau estado de conservação, comprometendo a se-
gurança viária e aumentado os riscos de acidentes de trânsito. 

Nas operações de trânsito um dos principais problemas fla-
grados são os pneus desgastados, estando abaixo do indicador 
de desgaste presente na banda de rodagem de todos os pneus 
(conhecido como TWI) ou até mesmo lisos. Em dia de chuva, 
vários são os acidentes de trânsito em que os pneus lisos e des-
gastados abaixo do limite legal são fatores preponderantes para 
o acontecimento do infortúnio, em razão do aumento da pro-
babilidade de aquaplanagem. Além disso, muitos ainda deixam 
de observar a condição adversa de tempo e impingem velocida-
de não compatível com a situação e com o local onde trafegam.

Além disso, situação corriqueira é de estar o para-brisa 
dianteiro do veículo trincado, oferecendo dificuldade na visibi-
lidade na condução. Muito embora não estar elencado dentro 
dos equipamentos obrigatórios da resolução nº 14 do Conselho 
Nacional de Trânsito, não há dúvidas de que ele é um importan-
te componente do veículo, já que dificulta que objetos eventual-
mente lançados atinjam os ocupantes, ou que estes sejam ejeta-
dos para fora do veículo em caso de acidentes. 

Outras ocorrências percebidas são partes do veículo des-
prendendo-se do veículo, principalmente a lataria e o para-cho-
que. Não obstante, a chance desses dispositivos acarretarem um 
problema no trânsito são enormes, já que podem desprender e 
atingir outros usuários da via, ou até mesmo atrapalhar o fun-
cionamento do veículo, vindo a raspar nos pneus, bem como 
outras infinidades de possibilidades.

Desse modo, caso for flagrada a condução do veículo em 
mau estado de conservação, o proprietário estará desrespeitan-
do o artigo 230, inciso XVIII do CTB, infração de natureza gra-
ve, cuja penalidade é de multa no valor de R$ 195,23, com me-
dida administrativa de retenção do veículo para regularização.

Portanto, fica a dica: “antes de colocar seu veículo em via 
pública para trafegar, assegure-se de que o mesmo esteja em 
boas condições de conservação, possuindo condições de segu-
rança própria e para os demais usuários da via”.

 Tenham todos uma boa semana!

O setor de segurança pública 
registrou um assassinato na noi-
te de quinta-feira (25) após oito 
anos sem a ocorrência desse tipo 
de crime em Maravilha. Um ho-
mem, cadeirante, foi assassina-
do a facada no Bairro Floresta. O 
autor é irmão da vítima e foi pre-
so logo depois pela Polícia Militar 
e encaminhado para interrogató-
rio na delegacia da Polícia Civil. 

A prisão e a ação foram em 
conjunto entre a Polícia Mili-
tar de Maravilha, as guarnições 
de Cunha Porã, Iraceminha e 
São Miguel da Boa Vista, além 
da agência de inteligência e a 
guarnição do PPT de São Mi-
guel do Oeste.

mOTiVO fÚTil
De acordo com a delegada 

da Polícia Civil, responsável pela 
investigação, Joelma Alberton, a 
vítima era cadeirante, com am-
putação das duas pernas após 
uma doença, e não teve oportu-
nidade para defesa. 

Os dois moravam juntos há 
quatro meses e discutiram du-
rante a janta. Conforme a delega-
da, o motivo da briga foi a forma 
como um deles estava servindo o 

alimento durante o jantar.
Agora, a Polícia Civil vai 

identificar e ouvir testemunhas 
antes de finalizar o inquérito de 
investigação, junto com os lau-
dos do IGP. 

Joelma afirmou que vai in-
diciar o homem por homicí-
dio qualificado, já que foi moti-
vo fútil e cruel, sem chance para 
defesa.

ViOlÊnCia De acordo com a polícia, homicídio é o primeiro registrado 
no município após oito anos 

Homem mata irmão cadeirante após 
discussão durante janta no bairro floresta

A Polícia Civil indiciou um homem de 28 anos 
por estelionato e apropriação indébita em Maravi-
lha. De acordo com a polícia, o funcionário de um 
estabelecimento comercial se apropriou de valo-
res pagos por clientes. O homem não repassou o 
montante para a empresa onde trabalha. 

Além de se apropriar dos valores em dinheiro, 
o indiciado induziu vários clientes a fazer transfe-
rências bancárias para contas de terceiros.

Após a investigação policial, o suspeito foi in-
diciado por 17 crimes de apropriação indébita e 
quatro de estelionato.

inVEsTigaÇãOPRisÕEs

susTO

TRagédia

Polícia Civil indicia 
homem por estelionato 
e apropriação indébita

megaoperação do gaeco cumpre 
mandados contra grupo criminoso

motorista fica ferido após carro cair dentro do Rio iracema

Homem morre afogado no Rio sargento 
em flor do sertão

Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate às Organiza-
ções Criminosas (Gaeco) re-
alizou uma grande operação 
para desarticular uma quadri-
lha de São Paulo que preten-
dia expandir as ações para o 
Extremo Oeste de Santa Ca-
tarina, em cidades como São 
Miguel do Oeste, campo Erê, 
Dionísio Cerqueira e Chapecó.

Mais de 400 policiais par-
ticiparam da ação para o cum-

primento de 284 manda-
dos, 142 de prisões e 142 
de busca e apreensão. 
Uma das prisões foi rea-

lizada no município de 
Campo Erê. Outras sete 
pessoas foram presas em 
São Miguel do Oeste.

Uma sala especial foi montada para o trabalho de gerenciamento 
no município de São miguel do Oeste

Gaeco

Um homem, de 48 anos, 
morreu afogado após ten-
tar atravessar o Rio Sargen-
to segunda-feira (22) no inte-
rior de Flor do Sertão. O corpo 
do homem foi retirado da água 
no dia seguinte pelo Corpo 
de Bombeiros e estava a qua-
tro metros de profundidade. 

De acordo com a Polícia Mi-

litar e Corpo de Bombeiros, o ho-
mem estava trabalhando com 
colegas às margens do rio, na co-
locação de cerca. Ele tem históri-
co de convulsões e decidiu ir para 
casa sozinho, atravessando o rio 
nadando. Os colegas localizaram 
as botas do colega no rio logo de-
pois, mas acreditaram que ele te-
ria perdido durante a travessia. 

No dia seguinte, o homem 
não apareceu para trabalhar e a 
esposa afirmou que ele não ha-
via dormido em casa. Assim, 
os colegas iniciaram a busca. 

A Polícia Militar acionou o 
Corpo de Bombeiros após o re-
lato dos colegas e o corpo foi lo-
calizado a quatro metros de pro-
fundidade no Rio Sargento. 

Um carro com placas de 
Modelo saiu da pista e caiu no 
Rio Iracema, na tarde de quar-
ta-feira (24), em Maravilha. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o motorista, de 52 
anos, estava com ferimentos e 
dor na coluna. Quando a guar-
nição chegou ao local ele já es-
tava fora do veículo conscien-
te e orientado. Após contenção 

do sangramento, o homem foi 
conduzido ao Hospital São José 
para atendimento médico. 

Em conversa com a equipe de 
socorro, o homem disse que o freio 
parou de funcionar quando ele es-
tava nas proximidades do cemité-
rio, perdeu o controle e caiu no rio. 

A Polícia Militar também es-
teve no local para fazer levanta-
mento e o boletim de ocorrência. 

Carro foi parara no meio do rio após ficar sem freio nas proximidades do Cemitério 
Jardim da Paz

Corpo de Bombeiros



> AUTOcONHEcImENTO 

> RETORNO SEGURO 

> RELATO 

> ANIVERSÁRIO O difícil período da 
menopausa

Professora da pré-
escola relata retorno 
presencial das aulas 
em maravilha Na câmara de Vereadores, capitão do corpo de Bombeiros fala 

sobre necessidades da guarnição

Profissionais falam sobre natureza feminina e a 
influência da sociedade no climatério e na menopausa

Enquanto os alunos de uma turma frequentam 
a escola, outra fica em casa fazendo atividades 
remotamente Sessão do Legislativo também aprovou dois requerimentos, duas moções e indicações

Rotary internacional completa 
116 anos de fundação

PÁGINAS 12 e 13

PÁGINA 14 PÁGINA 4

PÁGINA 15Trabalhos são desenvolvidos em Maravilha há mais de duas décadas

Arquivo/O Líder

Divulgação


