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a PROfiSSãO daS PROfiSSÕeS
O ano letivo de 2021 está prestes a começar. Confesso que espe-

rava um retorno mais de “normalidade” do que estamos tendo. Pen-
sei, a princípio, que 2021 teria uma retomada efetiva das aulas pre-
senciais. Não será assim. Já se acena com grande parte do ano letivo 
– independente da vacinação – com aulas híbridas, modelo onde um 
grupo de alunos tem aula presencial em uma semana, e fica em casa 
na outra, quando o outro grupo tem sua chance de aula presencial. 
Neste caso, para mim há comprometimento no ano educacional que 
estamos prestes a começar. Por um motivo bem simples. Sem profes-
sor, principalmente em ensino fundamental e médio, não é a mesma 
coisa!  O aluno precisa sim de um professor do lado, ensinando, auxi-
liando, transmitindo conhecimento. Pela internet, ou qualquer outra 
ferramenta existente, sabemos que não é a mesma coisa. A “mágica” 
do professor em sala de aula é inatingível. Por isso que escrevi acima 
“a profissão das profissões”. Mesmo sem receber o devido valor, inclu-
sive pecuniário, a importância do professor é notória e insubstituível. 
Não é à toa que no Japão, o único profissional que merece a reverên-
cia do Imperador, é exatamente o professor. As demais classes ou ca-
tegorias se curvam diante do rei. Para o professor, é o rei que se curva. 
Assim deve ser sempre, em todos os lugares. 

PReSidenTe Tem mORal
Às vezes ele atropela. Às vezes, fala bobagem. Mas no início da 

semana, foi inegável a “moral” do presidente ao pedir que os cami-
nhoneiros não deflagrassem movimento grevista. Tivemos poucas 
manifestações (diferente de “paralisações”) e o trânsito fluiu normal-
mente nas estradas brasileiras. Além do que a última segunda culmi-
nou com uma vitória pessoal do presidente na eleição da presidên-
cia do Senado (inclusive com o Rodrigo Pacheco, do DEM, apoiado 
pelo próprio PT) e a maior vitória com a eleição de Arthur Lira na Câ-
mara dos Deputados. Inegável que o presidente tem lá seus grandes 
méritos, independente de, às vezes, dizer bobagens. Por sorte mais 
DIZ bobagens e menos FAZ bobagens. É o que temos tido até agora. 

O Que VOCÊ QueR na (da) Vida?
Para fechar o bate papo de hoje e filosofar um pouco, é impor-

tante que saibamos o que queremos de nossa vida, e o que quere-
mos dos outros em nossas vidas. Você nunca pode fazer para alguém 
o que você não quer que façam para você. Se você vai tratar alguém 
de alguma forma, deve fazê-lo da forma que você gostaria que a pes-
soa lhe fizesse! A vida é uma constante troca. Um constante ato de 
plantar, de semear, e consequentemente de colher. Se você vai tratar 
de alguma forma uma criança, filho ou filha de alguém conhecido 
ou não, deve fazê-lo da mesma forma que você gostaria que esta pes-
soa tratasse os seus. Ah, mas eu tratei bem e ele não me tratou bem? 
O problema não é seu. Você fez a sua parte. E quem não lhe respon-
deu à altura, está em débito com você. É melhor termos créditos do 
que débitos em nossa existência. Mas tudo irá se medir exatamente 
pela forma como agirmos – ou como plantarmos nossos sentimen-
tos. A vida é uma constante troca. A maior certeza é que geralmente 
recebemos exatamente aquilo que entregamos. Qual teria sido nossa 
entrega nesta semana? Reflitamos....

Diana Heinz

O mês de janeiro termina com anomalias po-
sitivas de chuva em todas as regiões de Santa Ca-
tarina e quebra de recordes de precipitação em 
alguns municípios. Anomalia é a diferença do 
que choveu em relação à média climatológica do 
mês. Conforme o mapa que indica as precipita-
ções da Epagri, na maior parte do Extremo Oes-
te choveu entre 100 e 150 milímetros a mais do 
que a média para janeiro. Cada município da re-
gião recebeu em média 350 milímetros de chuva. 

As anomalias ficaram acima de 100 mi-
límetros em boa parte do interior do Esta-
do e também no Litoral Sul. Na primeira quin-
zena de janeiro, foi registrada pouca chuva em 
Santa Catarina, com totais inferiores a 75 milí-
metros em grande parte do interior. As maio-
res anomalias de chuva, acima de 300 milíme-
tros, ocorreram em Florianópolis e entre Joinville 
e Garuva, onde os totais do mês ficaram aci-
ma de 500 milímetros e até acima de 600, como 
em Schroeder e na Grande Florianópolis.

CHuVa
municípios registram recorde de chuva em janeiro

Mapa da Epagri mostra quantidade de chuva no Estado em janeiro 

Conforme o meteorologista do Grupo 
Wh Comunicações, Piter Scheurer, a chu-
va foi ocasionada pela presença de fren-
tes frias que trouxeram instabilidade a 

Santa Catarina, incluindo o Extremo Oes-
te. Segundo ele, a partir da segunda quin-
zena de fevereiro até meados de maio ha-
verá um período de seca na região. 

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Não se deixe enganar. Se alguma coisa 
parece boa demais para ser verdade, 
provavelmente é isso mesmo...”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Coordenadoria regional de 
Educação de maravilha explica o 
plano de retomada das aulas

O governo do Estado de Santa Catarina divulgou o 
plano de retomada das aulas presenciais nas escolas es-
taduais. De acordo com o cronograma, os alunos de-
vem voltar às salas de aula dia 18 de fevereiro. No en-
tanto, os pais precisam escolher um dos três modelos 
propostos pelo Estado. Todas as escolas foram orien-
tadas também a garantir a segurança dos usuários de-
vido à pandemia. O coordenador Regional de Educa-
ção de Maravilha, Erno Schwerz, explicou os modelos 
de educação à reportagem do Grupo WH Comunica-
ções, que podem ser acessadas no site WH3.com.br.

até a próxima edição...

UMA BELA OBRA

O edifício que o grupo Oliveira está construindo, entre tan-
tas outras obras, sem dúvida alguma é um cartão postal para 
Maravilha. Nos referimos ao GRAN MORALLE, na Rua Prefeito 
Albino C. Cella, ao lado do Super Auriverde. Em estilo contempo-
râneo, tem 20 pavimentos e diferenciais únicos, aliados a locali-
zação estratégica e visão privilegiada por todos os ângulos. Está 
em fase de acabamentos e pintura, tudo isso aliado à serieda-
de e conceito da empresa Oliveira. Negócio seguro e inteligente!

Deputado Mauro de Nadal é eleito 
presidente da Alesc

 
O deputado Mauro de Nadal (MDB) foi eleito na tarde de segunda-fei-

ra (1º) presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Fo-
ram 38 votos a favor dele e duas ausências. Nadal foi o único candidato.

O novo presidente vai comandar a Casa no biênio 2021-2023. Após ser 
eleito, ele discursou presencialmente na assembleia por quase 15 minutos.

“Iremos primar pela boa gestão, fazendo o melhor e gastando menos. 
Aplicando bem os recursos e fazendo a coisa certa. Tenho por meta diminuir 
a burocracia. Para o Extremo Oeste é motivo de orgulho ter um dos seus filhos 
na presidência do Poder Legislativo do Estado”. Parabéns deputado Mauro...

Divulgação

Cleiton Ferrasso/O Líder

EQUIPE DE GOVERNO

O prefeito, Sandro Donati, e o vice, Jonas, estão forman-
do a sua equipe de trabalho. Além de estarem com gente ao 
seu lado de extrema confiança, trazem para a administra-
ção municipal pessoas de alto conhecimento e vasta ex-
periência, o que nos dá a certeza de uma grande  gestão.

EQUIPE DE GOVERNO II

O empresário Gelson Rossetto foi confirmado na manhã 
de terça-feira (2) como secretário de Indústria, Comércio e Tu-
rismo de Maravilha. Ele atua na pasta, alternando entre perío-
dos, desde 2014 e é nome de confiança do prefeito Sandro Dona-
ti.  Ainda, na terça-feira, o município confirmou a permanência 
de Rosi Reichert Heineck no Departamento de Cultura e de Edi-
nar Zardo na Secretaria de Esportes.  Nesta semana, Eder Mora-
es foi anunciado no setor de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, 
e Cleber Pertussatti no Departamento de Trânsito. Também foi 
confirmado o retorno de Beto Ioris na Secretaria de Agricultura.

25 MIL REAIS NO LIXO

Fato inusitado aconteceu em Florianópolis, onde 
uma pessoa por engano colocou no lixo uma saco-
la de plástico preta com R$ 25 mil. Logo em seguida se 
deu conta e o lixo já havia sido recolhido pelos garis da 
prefeitura. Ele não se deu por perdido e foi atrás do ca-
minhão que havia recolhido o lixo, pediu ao motoris-
ta que parasse e contou o fato. Os garis prontamente, 
com o caminhão no meio da rua, começaram a procu-
rar dentro da carga e para alegria de todos o saco com 
o dinheiro foi encontrado e entregue ao seu dono, que 
aos prantos agradeceu, afirmando que aquele dinhei-
ro eram todas as suas economias. Final feliz para todos!

CÂmaRa muniCiPal de maRaVilHa

Iniciou o ano legislativo em Maravilha, com a pri-
meira sessão ordinária realizada na última quinta-fei-
ra (4), onde novos vereadores fazem sua estreia na po-
lítica. Desejamos muito sucesso e uma ótima gestão a 
todos. O crescimento do município depende dos ve-
readores, principalmente quando estes visam somen-
te o bem comum da comunidade. É o que se espera...

16 DE FEVEREIRO É FERIADO EM MARAVILHA

O prefeito de Maravilha, Sandro Donati, cancelou o ponto 
facultativo de Carnaval nos dias 15 (segunda-feira) e 17 (quarta-
feira). Todos as secretarias e departamentos públicos vão 
trabalhar normalmente.  Já a terça-feira, dia 16, é feriado municipal 
estabelecido por lei e seguirá como determina a legislação.

GOVeRnO BOLSOnaRO CaDa Vez MaiS FORTaLeCiDO

Com apoio da esquerda, em algum grau, especialmente no Senado 
- embora também houvesse oposicionistas encantados com o Presiden-
te da Câmara Federal - a velha Arena, com dois dos seus derivados, o PP e 
o DEM, continuará a dar as cartas na democracia brasileira. Para alguns, o 
governo Bolsonaro começa agora. Para quem achava o presidente enfra-
quecido, ele mostrou a sua musculatura. Bolsonaro cada vez mais forte...

SEM CARNAVAL
Com as necessárias restri-

ções definidas pelos órgãos sani-
tários, em razão da pandemia do 
coronavírus, os festejos típicos do Car-
naval não ocorrerão. Dessa forma, estados e 
municípios tem sinalizado quanto à não declaração de ponto facultati-
vo em suas instâncias, mantendo os dias 15, 16 e 17 (pela manhã) como 
dias normais de trabalho. Assim também será no município de Flor do 
Sertão, onde o prefeito, Sidnei José Willinghöfer, definiu que os servido-
res dos órgãos públicos municipais atuarão normalmente nesses dias...

Registro feito em dezembro de 2020
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PsIquE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

COnSÓRCiO
Conder libera a primeira licença 
ambiental em maravilha

O prefeito Sandro Do-
nati entregou na manhã de 
segunda-feira (1º) a pri-
meira licença ambiental 
emitida pelo Conder, con-
sórcio que Maravilha ade-
riu para a análise de todos 
os processos de licencia-
mento de empreendimen-
tos urbanos e rurais até ní-
vel 3. Após 13 dias de início 
do processo do licencia-
mento, o empreendedor 
obteve a licença ambien-
tal exigida pela legislação.

O prefeito Sandro Do-
nati lembrou que uma me-
dida para agilizar os licen-
ciamentos ambientais era 
um compromisso do muni-
cípio já que o Instituto do 
Meio Ambiente (IMA) não 

Entrega da primeira licença foi nesta semana  

Divulgação

consegue atender toda a de-
manda e muitos processos 
demoravam demais para se-

rem analisados. O prefei-
to chamou a atenção para o 
caráter legalizado do Con-

der, capacidade técnica 
e o rigoroso cumprimen-
to da legislação que cada 
atividade econômica exi-
ge para obter as licenças.

A entrega foi realizada 
no auditório da Prefeitura 
de Maravilha com a presen-
ça de integrantes do Con-
selho do Meio Ambiente e 
técnicos do setor. A licença 
ambiental prévia foi emitida 
para a edificação de um con-
domínio comercial, residên-
cia e de serviços que será 
construído em Maravilha. O 
proprietário do empreendi-
mento, Eliseu Inácio Schei-
bler agradeceu a equipe pelo 
trabalho e destacou a agili-
dade na análise, na vistoria e 
na obtenção do documento. 

SeSSãO ORdináRia Câmara de Vereadores também aprovou um 
Projeto de Lei, duas moções e um requerimento

Primeira sessão da 16ª legislatura 
aprova sete indicações
Diana Heinz

A primeira sessão ordi-
nária de 2021 reuniu a 16ª le-
gislatura da Câmara de Ve-
readores de Maravilha nesta 
quinta-feira (4). O primeiro 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) do ano que foi apro-
vado com unanimidade alte-
ra o vencimento do cargo de 
Agente Comunitário de Saú-
de (ASC). O PLC é de autoria 
do Poder Executivo. A Câma-
ra aprovou ainda um reque-
rimento para criar uma co-
missão especial em prol da 
captação, tratamento e distri-
buição de água e saneamento 
básico em Maravilha.

A primeira moção aprova-
da é de congratulação e aplau-
sos aos profissionais da linha 
de frente de combate ao Co-
vid-19, parabenizando pelos 
relevantes serviços prestados 
a nossa comunidade diante 
desta pandemia. Outra mo-
ção aprovada solicita o empe-
nho das autoridades para que 
seja estudada a possibilidade 
de autorizar aos municípios a 
abertura de estradas de chão, 

ao longo das rodovias federais 
de Santa Catarina. O objetivo 
é utilizar no trânsito de trato-
res e máquinas agrícolas, com 
autonomia para o municí-
pio, inclusive nas áreas indus-
triais, com a autorização da 
abertura das perimetrais onde 
estas ainda não existam, utili-
zando a margem de domínio 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) que é de setenta me-
tros ao longo das rodovias. A 
sessão ordinária aprovou ain-
da sete indicações.

Fotos: Diana Heinz /O Líder

Sessão ordinária foi realizada na quinta-feira (4) 

Presidente Marclei Grando entregou uma homenagem do legislativo ao 
ex-presidente da Casa, Natalino Prante

aPegaR-Se aO SOfRimenTO

Há pessoas que reclamam sem parar de seus sofrimentos, sem-
pre estão prontas para desfiar o rosário das lamúrias. Dá até medo 
de dizer bom dia ou boa tarde para pessoas assim, pois elas come-
çam a falar sem parar de suas adversidades e não deixam seus in-
terlocutores irem embora facilmente. É preciso habilidade de nin-
ja para conseguir se livrar de pessoas deste tipo e de suas inúmeras 
lamentações. À primeira vista parece que essas pessoas que sofrem 
demasiadamente querem se libertar de seus tormentos, mas um 
olhar mais aproximado e detalhado mostra outra história. Na verda-
de, há pessoas que se apegam com unhas e dentes a seus problemas 
e não conseguiriam viver sem eles.

O funcionamento humano é algo extraordinário e contraditó-
rio. Acreditamos que todos querem se ver livres de suas dificuldades, 
pelo menos todos falam isso, mas a verdade é bem mais surpreen-
dente. Apesar de todos afirmarem categoricamente que não que-
rem sofrer, são muitos os que vivem para sofrer. Apegam-se inten-
samente às suas agruras e tiram delas um prazer. Parece estranho, 
porém acontece com muita frequência esse apego ao sofrimento.

Sofrer é valorizado, chama a atenção, faz com que muitos olha-
res se voltem para quem sofre. Essas pessoas sentem um prazer em 
contar com detalhes pormenorizados todo o seu sofrimento e an-
gústias. Suas falas não são para comunicar sua dor ou pedir aju-
da, mas é um modo de prender a atenção do outro, causar no ou-
tro toda uma série de reações. São carentes e querem do outro algo, 
mesmo que seja o sentimento de pena ou espanto. Elas terminam 
por se fazer de vítimas, se portam como as criaturas mais sem sorte 
deste mundo, tudo acontece com elas, os piores tormentos, as piores 
tragédias, as mais terríveis situações. No entanto, quando uma solu-
ção pode ser sugerida, quando uma mudança na forma como se lida 
com tudo isso é apontada, elas rapidamente negam que vai funcio-
nar, rejeitam qualquer possibilidade de melhora e agarram seus pro-
blemas como se temessem se ver sem eles. Com certeza todo mun-
do já se deparou com pessoas assim, especialmente numa cultura 
onde esse tipo de atitude é incentivada e enobrecida de legitimidade 
pelos médicos que costumam disfarçar o lucro de dignidade ou cui-
dado. Tem exceção na categoria, claro que tem, mas em geral o mer-
cado do remédio e o poder que no Brasil vem por ter dinheiro, leva 
virar as costas ao Hipócrates, criando assim a cultura (interesse) do 
sofrimento e da doença. 

Mas nessa banha de ignorância, constitutiva da cultura do ape-
go ao sofrimento, piores do que os médicos que aproveitam dis-
so em nome da saúde, são as igrejas, que o exploram em nome de 
Deus. 

Esse circuito alopático-moral paralisa e limita tanto as pessoas 
com elas mesmas e com a existência que tudo o que sobra na vida 
delas é o sofrimento: a única coisa que, ao final, não tendo movi-
mento, dentro e fora delas, marca e as define. 

Para essas pessoas o prazer está em poder declarar seu sofri-
mento, curti-lo, pois esta é a forma que têm de receber alguma aten-
ção, de evocar algo nos outros. Tirar os problemas delas seria terrível 
porque não sabem se relacionar com os outros e com a vida de outra 
maneira. Sem problemas se sentiriam nuas, sem nada que interme-
diasse seu contato com os demais. A base de seus relacionamentos é 
o tamanho de sua angústia. 

Cada um vive como quer ou como puder, mas o problema de 
se viver assim é que se deixa a vida empobrecida. Desperta-se nos 
outros sentimentos como piedade, dó e até mesmo tédio, mas não 
se desperta sentimentos como paixão, encanto, vontade de se apro-
ximar e estabelecer um contato mais íntimo. Os verdadeiros afetos, 
aqueles que nos alimentam e nos fazem crescer, ficam impossibilita-
dos. Em resumo, vive-se uma vida mutilada e parcial. Perde-se algo 
que é por demais valioso: a própria vida. A sabedoria e a terapia le-
vam a não nos apegarmos aos sofrimentos. Isso vem pelo nos co-
nhecer-se mais, quando passamos a entender o que nos move e nos 
faz nos ligar à vida e aos outros.
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É hora de comprar! 

Começa hoje o Liqui-
da Maravilha. Uma semana 
com preços atrativos no co-
mércio de Maravilha a fim de 
oportunizar bons descontos 
nos produtos e, claro, movi-
mentar as vendas. Apesar do 
atrativo promocional, sem-
pre é bom agir com a razão e 
não se endividar. Afinal, o ano 
está só começando. Consumir 
conscientemente é a melhor 
opção. Boas compras a você 
que vai aproveitar as promo-
ções, e boas vendas aos nos-
sos amigos empresários. Abra-
ço e bom fim de semana. 

Cleiton ferrasso, jornalista

vivÊNCiaS QUE 
TrANSfOrMAM

Para quem ama ouvir boas histórias (e se 
emocionar com elas) indico o vídeo “O que é o 
amor”, de Ique Carvalho, disponível no Youtube. 
Ele conta como sua vida mudou quando o pai 
foi diagnosticado com uma grave doença e 
como essas novas vivências permitiram que 
ele entendesse que o amor é a única coisa 
capaz de transformar o mundo e as pessoas. 
“vejo a sociedade exigindo status social, bens 
materiais (...) e eu queria dizer para vocês 
que tudo isso não significa nada. O bem mais 
valioso que você pode dar para quem ama é o 
seu tempo”, destaca. O relato é imperdível! 

Camilla Constantin, jornalista

HEADWAY EM NOVO ESPAÇO
Nessa semana a empresária maravilhense Kellin Von Borstel inaugurou a sede pró-

pria da Headway Language Course. É muito bom ver o belíssimo resultado de muito traba-
lho e empenho. A linda escola fica na Rua XV de Novembro próximo a Câmara de Vereado-
res. Tudo no local foi pensando com muito amor e dedicação pelos profissionais. A decoração 
é mais que especial e incentiva o conhecimento de novas culturas. Parabéns a equipe! 

diana Heinz, jornalista 
Headway

SEM PONTO FACULTATIVO 
Teremos um carnaval atípico em 2021 devido a pandemia da Covid-19. 

Um dos feriadões mais agitados do ano deve ser de mais trabalho e isola-
mento. O governo de Santa Catarina anunciou que as repartições públicas 
do Estado não farão ponto facultativo na véspera, dia 15, mantendo o tra-
balho para a população. O governo municipal de Maravilha também já con-
firmou que neste ano não tem ponto facultativo. Já na terça-feira (16) em 
Maravilha é feriado municipal e, portanto, não haverá atendimento nas re-
partições públicas. Também teremos o dia de Carnaval sem as tradicio-
nais festas que arrastam multidões pelo país e não teria como ser diferen-
te, infelizmente ainda temos um caminho árduo até vencer o coronavírus.  

Carine arenhardt, jornalista 



,  MaRavIlHa 6 DE fEvEREIRO DE 20216

Livro: Mensagens 
de Luz

sou filho de Deus

sou alegre
sou feliz

sou saudável

Muito obrigado, 
obrigado, obrigado, 

obrigado!

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

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

Quem PeRSeVeRa aTÉ O 
fim, alCanÇa a ViTÓRia
Em qualquer empreendimento, quando se 
chega ao ponto crucial a maioria das pes-
soas se deixa desanimar e desiste de se es-
forçar. É nesse ponto que você precisa con-
tinuar se esforçando, mantendo firme o 
objetivo inicial, pois a trajetória final é que 
define a vitória ou o fracasso. Quem se-
gue com perseverança a trajetória final al-
cança infalivelmente a vitória e o sucesso.

eSTudO Dados foram levantados por profissionais do Caesp Marisol, Apae de Maravilha

Caesp marisol divulga pesquisas sobre ensino 
em meio a pandemia e registros de anomalias 
congênitas em recém-nascidos 

CaRine aRenHaRDT

A equipe do Centro de Atendimento Educacio-
nal Especializado (Caesp) Marisol de Maravi-
lha esteve empenhada em desenvolver pes-

quisas importantes no ano 2020, sendo que duas 
delas abordaram o cenário atípico causado pela pan-
demia do coronavírus. Nesta semana, a equipe divul-
gou o resultado de três pesquisas, duas relacionadas 
aos reflexos da pandemia e uma na área da saúde que 
avaliou o índice de crianças, nascidas no Hospital São 
José de Maravilha, com algum diagnóstico de anoma-
lia congênita. 

índiCe de anOmaliaS 
COngÊniTaS  

ReflexOS da Pandemia 
na eduCaÇãO 

efeiTOS da Pandemia – 
na PeRSPeCTiVa dOS familiaReS 

O estudo foi feito pela fi-
sioterapeuta do Caesp Ma-
risol, Bruna Cassol Daga, e 
avaliou a prevalência de ano-
malias congênitas em nas-
cidos no Hospital São José 
de Maravilha, entre 2010 a 
2019. No período, foram re-
gistrados 3.093 nascidos vi-
vos no município, dos quais 
21 (0,67%) tiveram algum 
tipo de anomalia congênita - 
estados patológicos determi-
nados por fatores causais que 
atuam antes do nascimento. 
A autora da pesquisa anali-
sou variáveis sobre duração e 
tipo de gestação, tipo de par-
to, peso ao nascimento e o 
tipo de anomalia. 

Conforme o estudo, as 
más formações congêni-
tas mais comuns, registradas 
neste período, foram as os-
teoarticulares (ossos e articu-
lações) e em seguida do siste-

ma circulatório. Na pesquisa, 
a fisioterapeuta destaca ain-
da que o acompanhamento 
pré-natal é fundamental para 
prevenir ou mesmo diagnos-
ticar precocemente uma ano-
malia congênita para pla-
nejamento e alocação de 
recursos dos serviços de saú-
de especializados.  

fisioterapeuta do Caesp Marisol, Bruna 
Cassol Daga

A pesquisa - Em tempos de isolamento 
social, como estamos lidando com os aspec-
tos educacionais?  foi desenvolvida pela psi-
cóloga Geísa Tibulo. O estudo envolveu pro-
fessores das redes municipal e estadual de 
Maravilha, os quais responderam questões 
sobre as mudanças nos métodos de ensino 
no período de pandemia, principalmente o 
uso de tecnologias para aulas remotas. 

A autora concluiu que foi um grande 
desafio para os profissionais da educação 
fazer um trabalho em um ambiente total-

mente novo e muitas vezes incomum para 
alguns, o virtual. Para 56% dos professores 
entrevistados é fácil o uso das tecnologias 
no processo de ensino. No entanto, ou-
tros 18,8% optaram pelo quesito talvez e 
25% pontuaram que não é fácil utilizar as 
tecnologias. 

Conforme a pesquisa, o cenário de-
monstra que a classe necessita rever sua 
formação, a prática e principalmente acei-
tar que esta condição será definitiva no 
processo de ensino e aprendizagem.

Psicóloga Geísa Tibulo é autora da 
pesquisa

A pesquisa - Efeitos 
da pandemia do coronaví-
rus: na perspectiva dos fa-
miliares do Caesp de Ma-
ravilha foi desenvolvida 
pela terapeuta ocupacio-
nal Charlene Leal Bandei-
ra e a psicóloga Daiane Ber-
té. Conforme o Conselho 
Nacional de Saúde, pes-
soas com doenças crôni-
cas e patologias, a exemplo 
dos educandos e usuários 
do Caesp, apresentam uma 
maior probabilidade de 
mortalidade devido à gran-
de dificuldade na recupera-
ção dos sintomas graves da 
Covid-19. 

No estudo foram elen-
cados os pontos positivos e 

negativos no cotidiano dos 
familiares e usuários do 
Caesp de Maravilha. Con-
forme a pesquisa, os par-
ticipantes estão sofrendo 
emocionalmente, com an-
siedade, medo e insegu-
rança de ser contaminado 
e contaminar seus familia-
res com deficiência. O iso-
lamento social também foi 
um ponto negativo desta-
cado pela maior parte dos 
envolvidos na pesquisa. No 
entanto, esse novo contexto 
também aproximou e refor-
çou o convívio familiar, um 
ponto positivo destacado 
pelas famílias. 

Na conclusão do estu-
do, as autoras da pesquisa 

Terapeuta ocupacional Charlene leal 
Bandeira

Psicóloga Daiane Berté também é 
autora da pesquisa

Fotos: Divulgação

ainda destacaram que a pan-
demia pode trazer grande im-
pacto na vida dessas famílias, 
provocando prejuízos na saú-
de mental e física dos usuá-

rios do Caesp, o que reforça a 
importância de se pensar em 
estratégias futuras para en-
frentar as consequências da 
pandemia.
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Na quarta-feira (3) o 
Conselho de Núcleos, com-
posto pelos coordenadores e 
vice-coordenadores dos nú-
cleos empresariais ligados à 
Associação Empresarial de 
Maravilha, realizou a primei-
ra reunião de 2021. Na opor-
tunidade estiveram presen-
tes a presidente da CDL e 
Associação Empresarial Elia-
na Reiter Estefano, a diretora 
do Empreender Jéssica Coan, 
o secretário de Indústria, Co-
mércio e Turismo Gelson 
Rossetto, o consultor regio-
nal Osvaldo Antonio Mota e 
a consultora de núcleos Re-
nata Mattia. A intenção da 
reunião foi a integralização 
dos núcleos e seus coorde-
nadores. “Repassamos algu-

mas informações importan-
tes para o andamento dos 
trabalhos para 2021. Os pla-
nejamentos estão com várias 
atividades para melhoria nos 
setores da indústria, comér-
cio e prestação de serviços”, 
destacou a consultora Rena-
ta Mattia.

Hoje a Associação Em-
presarial de Maravilha, atra-
vés do Programa Empreen-
der, possui 14 núcleos ativos. 
“Este número totaliza mais 
de 200 empresas nucleadas e 
aproximadamente 230 nucle-
ados. Temos muito orgulho 
deste movimento que fomen-
ta e difunde os benefícios do 
associativismo para as nossas 
empresas”, ressaltou a presi-
dente Eliana Reiter Estefano.

definidO Intenção da reunião foi a integralização dos núcleos 
e seus coordenadores

Conselho de núcleos realiza 
sua primeira reunião do ano 

Núcleo da Mulher Empresária
Coordenadora: Jacqueline Moroni Borghetti
vice-coordenadora: anna Paula Back

Núcleo de Automecânicas
Coordenador: Gabriel Mendes
vice-coordenadora: alexandre Samuel Heep

Núcleo de Casa e Decoração
Coordenadora: luciana Grando Turatti
vice-coordenador: Jonathan francisco dos Santos

Núcleo de Desenvolvimento Comercial
Coordenadora: Maria luiza Da Silva

vice-coordenadora: andreza Ballestreri

Núcleo de Eventos e Turismo
Coordenadora: alexsandra Sonalio Reckziegel
vice-coordenadora: Paula Karine fenner Sommer

Núcleo de Inovação e Tecnologia
Coordenador: luiz de lara
vice-coordenador: vanderlei feldmann 

Núcleo de Jovens Empreendedores
Coordenação compartilhada entre nucleados

Núcleo Desenvolvimento da Indústria
Coordenador: Micher Bernardi
vice- Coordenador: Michel auler

Núcleo do Vestuário
Coordenadora: Michelli Braganholo Pott
vice-coordenadora: Jusara de Bona

Núcleo dos Arquitetos e Engenheiros
Coordenador: andré de lima Medeiros
vice-coordenadora: Karine Pissatto 

Núcleo de Mercados
Coordenador: Ricardo voguel

Núcleo dos Profissionais Contábeis
Coordenadora: Celso Camilo Broetto

Profissionais Dos Profissionais de Recursos 
Humanos
Coordenador: lauan Mocelin
vice-coordenador: Moacir Rissi 

Núcleo das Meis 
Coordenadora: Elizione Krumenauer

associação Empresarial de Maravilha, através do Programa Empreender, possui 14 núcleos ativos

Divulgação

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) já iniciou o pla-
nejamento das demais etapas 
de vacinação contra o novo 
coronavírus. O próximo gru-
po prioritário a ser vacina-
do em todo o estado será o 
dos idosos, a iniciar pela po-
pulação com 90 anos e mais. 
A nova etapa de vacina-
ção vai começar no momen-
to em que o estado receber 
uma nova remessa de doses 
do Ministério da Saúde (MS). 

O secretário da saúde, 
André Motta Ribeiro, expli-
ca que assim que um novo 
lote de vacinas chegar ao es-
tado será imediatamente dis-
tribuído para as 17 unidades 
descentralizadas de Vigilân-
cia Epidemiológica de San-
ta Catarina que vão enca-
minhar aos 295 municípios 

catarinenses para iniciar 
uma nova etapa de vacina-
ção. “Até o momento, temos 
conseguido fazer a distri-
buição das vacinas que che-
gam ao estado em um cur-
to período de tempo, o que 
demonstra a união de San-
ta Catarina na imunização da 
nossa população”, ressalta. 

Neste primeiro momen-
to, a vacinação dos idosos 
será escalonada, ou seja, ela 
começará por aqueles com 
90 anos e mais; depois será 
a vez do público com ida-
de entre 85 e 89 anos; 80 e 84 
anos e, por fim, 75 a 79. A es-
timativa é vacinar nesta eta-
pa 287.632 pessoas. Os de-
mais idosos, de outras faixas 
etárias, também serão va-
cinados, conforme o rece-
bimento de novas doses.

VaCina
Secretaria da Saúde planeja 
novas etapas de imunização 
contra a Covid-19

Próximo grupo prioritário a ser vacinado em todo o estado será o dos idosos

Arquivo/O Líder

A tradicional campa-
nha da CDL e Associa-
ção Empresarial de Mara-
vilha, Liquida Maravilha 
2021, começa neste sá-
bado (6). Para este ano, 
o formato é de livre ade-
são para todos os associa-
dos, não tendo necessida-
de de adquirir o pacote da 
promoção para fazer par-
te. A promoção finaliza no 
próximo sábado (13). Em 
ambos os sábados o horá-
rio de atendimento será 
estendido até às 16h. 

A diretora do comér-
cio da CDL e Associação 
Empresarial de Maravilha, 
Eliane Beduschi, reforça 

o convite aos empresários 
do comércio. “Convidamos 
a todos os empresários 
para aderirem ao Liquida 
Maravilha para fomentar-
mos as vendas em nossas 
empresas, dando condi-
ções e oportunidades tam-
bém aos nossos clientes”. 

Cada empresa tem li-
berdade de fazer a sua 
promoção dentro do Li-
quida Maravilha. “Cada 
empresa, dentro da sua 
realidade, tem liberda-
de para pensar a sua 
promoção”, explicou a 
presidente da CDL e As-
sociação Empresarial, 
Eliana Reiter Estefano.

PROmOÇãO 
Começa hoje o liquida 
maravilha 2021
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Diana Heinz

A Headway Language 
Course inaugurou nesta se-
mana sua sede própria na 
Rua XV de Novembro, pró-
ximo a Câmara de Vereado-
res de Maravilha. O amplo 
espaço conta com ambien-

te de recreação externo e in-
terno, sete salas de aula cli-
matizadas, telas interativas, 
material online, tablete e di-
versos outros recursos. 

Conforme a proprietá-
ria da escola de idiomas, 
Kellin Von Borstel, o am-
biente conta ainda com es-

Equipe da Headway language Course

Fotos: Divulgação

nOVidade

Sede própria fica na Rua Xv de Novembro, próximo a Câmara de vereadores

Headway language Course inaugura sede própria 
paços interativos que incen-
tivam o aprendizado sobre 
a cultura dos idiomas ensi-
nados no local. A Headway 

existe há mais de 24 anos 
e conta com aulas indivi-
duais e para turmas a par-
tir dos três anos de idade. 

unimed e auRiVeRde
lions Clube recebe 
doação de cama 
hospitalar

A Cooperativa Auriver-
de e a Unimed Extremo Oes-
te têm parceria para arreca-
dação de lacres de alumínio, 
através da campanha Eu Aju-
do na Lata. O objetivo é le-
vantar recursos para comprar 
equipamentos de acessibili-
dade, estes destinados a en-
tidades e clubes de serviço. 

No último dia 28 a Uni-
med realizou a doação de 
uma cama hospitalar para a 
Cooperativa Auriverde e a di-
reção fez o repasse ao Lions 
Clube Maravilha Oeste, que 
desenvolve um programa de 
empréstimo de camas hospi-
talares. “Ter mais uma cama 
permitirá atender mais pes-

soas, pois a demanda é gran-
de”, diz Enio Gerhardt, co-
ordenador da campanha.

Elio Luiz Schäfer, presi-
dente do Lions Clube Ma-
ravilha Oeste, AL 2020/21, 
afirma que o projeto das ca-
mas hospitalares é uma rea-
lidade graças ao apoio da so-
ciedade e a Auriverde tem 
sido uma grande parceira 
do clube. Daniel Ferrari, vi-
ce-presidente da Auriver-
de, destaca que o cooperati-
vismo tem nos seus valores 
a solidariedade e a doa-
ção da cama hospitalar ao 
Lions Clube Maravilha Oes-
te é uma excelente forma 
de promover este valor”. 

Entrega foi realizada no último dia 28

Divulgação

TRaTamenTO COVid Hospitais de Maravilha, São Miguel do Oeste e 
Chapecó alertam a população para falta de vagas

índice de ocupação nos leitos 
de uTi se mantém próximo 
de 100% na região 
CaRine aRenHaRDT

As regiões Oeste e Extre-
mo Oeste do Estado volta-
ram a apresentar alto índi-
ce de ocupação nos leitos de 
UTI, para tratamento de pa-
cientes com confirmação ou 
sintomas de Covid-19. Nos 
últimos dias, o hospital de 
Maravilha e os regionais de 
São Miguel do Oeste e Cha-
pecó vêm registrando cres-
cimento no número de pa-
cientes que precisam do 
tratamento intensivo, após 
apresentar os sintomas. 

Na quinta-feira (4) o 
Hospital São José de Mara-
vilha confirmou que estava 
com 100% de ocupação nos 
leitos de UTI. O hospital dis-
põe de 10 leitos de terapia in-
tensiva para pacientes adul-
tos, sendo que um deles é 
reservado para tratamento 
da Covid-19. Conforme a di-
reção, o leito reservado para 
tratamento de Covid-19 está 
ocupado por paciente trans-
ferida de Xanxerê, após trata-

mento da doença e que ainda 
necessita de UTI.  A unidade 
informou ter ainda cinco pa-
cientes internados em leitos 
de enfermaria da ala Covid. 

O Hospital Regional Te-
rezinha Gaio Basso, de São 
Miguel do Oeste, informou 
que a ocupação dos leitos 
de terapia intensiva para Co-
vid-19 estava com ocupação 
de 94% na quinta-feira (4). 
Dos 18 leitos para tratamen-
to intensivo, 17 estavam ocu-
pados. Na enfermaria a ocu-
pação era de 62%. 

O Hospital Regional Oes-
te de Chapecó estava com 
ocupação de 100% na quin-
ta-feira (4) nos leitos de UTI 
para tratamento de Covid-19. 
A direção do hospital divul-
gou uma nota nesta sema-
na, informando que dispõe 
de 40 leitos de UTI para Co-
vid-19, no entanto a equipe 
só consegue dar atenção es-
pecializada para 35 pacien-
tes com sintomas da doen-
ça. A entidade está buscando 
por novos profissionais, para 

conseguir aumentar a capa-
cidade de atendimento para 
40 pacientes. 

A direção informou ain-
da que foram suspensos to-
dos os procedimentos ele-
tivos, mantendo a equipe 

disponível para urgências e 
emergências.  Em Chapecó, 
há vagas para tratamento in-
tensivo apenas em leitos pri-
vados da Unimed, os quais 
apresentavam 43% de ocupa-
ção na quinta-feira. 

OCUPAÇÃO NO ESTADO 
a taxa geral de ocupação dos leitos de UTI 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa 
Catarina era de 75% na quinta-feira. Conforme 
boletim divulgado pelo governo estadual, dos 
1.534 leitos existentes, 375 estavam vagos e 
1.159 ocupados, sendo 473 por pacientes com 
confirmação ou suspeita de Covid-19.

CASOS DE COVID EM MARAVILHA 
a Secretaria de Saúde de Maravilha confirmou na tarde 
de sexta-feira (5) o total de 1.932 casos de Covid-19 no 
município, dos quais 81 pacientes estão com o vírus 
ativo. Entre os diagnosticados 1.828 estão recuperados 
e cinco pacientes seguem internados para tratamento 
da doença. O município tem ainda 77 pessoas sendo 
monitoradas. Maravilha segue com 23 óbitos por 
complicações da doença. 

Nesta semana a Uno-
par polo de Maravilha fez 
três dias de aula inaugural 
para os calouros. Em 2020, 
a universidade fez um en-
contro com todos os acadê-
micos de primeira viagem. 
Neste ano a equipe de pro-
fissionais da instituição fez 
na quarta (3), quinta (4) e 
ontem (5) aulas inaugurais 
para calouros dos tecnólo-

gos, bacharelados e licen-
ciaturas. A decisão da di-
visão de dias ocorreu em 
razão da pandemia. Con-
forme a equipe, os cursos 
semipresenciais, com au-
las semanais no polo aguar-
dam a decisão dos órgãos 
competentes para a libe-
ração dos encontros físi-
cos.O período letivo ini-
cia na segunda-feira (8). 

CalOuROS
unopar de maravilha 
promove aula inaugural 

Divulgação

aula inaugural ocorreu em três dias desta semana 
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“O bom conteúdo é a melhor 
ferramenta de vendas do mundo.”

Marcus Sheridan, considerado um 
guru do marketing digital e presidente 
do The Sales Lion

por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Reclamação contra consignado bate 
recorde; 9 correspondentes são banidos

Segundo balanço feito pelo Banco Central foram 10,5 mil queixas nos últimos 

três meses do ano passado, que levaram o crédito consignado a ser o principal mo-

tivo de insatisfação da clientela, com três vezes mais reclamações que o segundo co-

locado. Atenta a isso, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciou nesta 

quarta-feira (3) que proibiu nove correspondentes bancários de atuarem na ofer-

ta do consignado. Os correspondentes bancários são empresas contratadas por ins-

tituições financeiras e outras autorizadas pelo BC para a prestação de serviços de 

atendimento aos clientes e usuários. Conforme matéria da Agência Estado, a lis-

ta de banidos pela Febraban conta com os seguintes nomes, com a razão social 

entre parênteses: Credmais (Cristiane Batista da Silva), Provisão Vendas (Provi-

são Vendas Yahuh LTDA - ME), F Sunglass (F C Serviços Administrativos e Comér-

cio LTDA), M Lessa Serviços (M Lessa Serviços Escriturais Eireli), Agrice Rodrigues 

de Araújo (mesmo nome na razão social), Atitude MG (Atitude Promotora de Ven-

das LTDA - ME), WG Serviços Cadastrais - São Paulo - Eireli (mesmo nome na ra-

zão social), MJ Serviços Cadastrais São Paulo LTDA EPP (mesmo nome na razão 

social) e Otimize (Otimize Serviços Cadastrais LTDA – ME). Além deles, 134 cor-

respondentes foram advertidos e 104 tiveram suas atividades suspensas tempo-

rariamente. Nos casos em que houve reincidência, os agentes tiveram suas ativi-

dades suspensas por prazos que variam entre 5 até 30 dias, explica a federação.

Veja as cidades que mais e 
menos geraram empregos 
em SC no ano de 2020

Em 2020, Santa Catarina representou 37,1% de 
todos os 142.690 empregos criados no Brasil, com 
sua maioria na indústria, seguido pelo setor de ser-
viços, comércio, construção civil e agropecuária.

Entre as cidades que mais geraram vagas no ano 
passado estão Joinville, São José, Chapecó (4.488), 
Itajaí, Palhoça, Jaguaruna, Joaçaba (1.624), Iça-
ra, Concórdia (1.427) e Caçador (1.241). Já entre 
as cidades que tiveram saldo negativo na geração 
de empregos estão Florianópolis (-7.224), Balneá-
rio Camboriú (-1.401), São João Batista, Nova Tren-
to, Sombrio, Guabiruba, Piratuba (-220), São Car-
los (-135), Ascurra e São José do Cedro (-105). Os 
dados são do Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Empreendedor 
da 3ª idade 
é o que mais 
gera empregos 
no Brasil

O estudo realizado pelo 
Sebrae, a partir dos dados 
da Pesquisa Nacional por 
amostra por Domicílios 
Contínua (PNaDC) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), identificou 
que 20% dos empregadores 
tem mais de 65 anos de 
idade. ainda de acordo com o 
estudo, quando comparados 
às outras faixas etárias, 
os donos de negócio que 
são empregadores nesta 
faixa etária são os que mais 
possuem funcionários, sendo 
71%, com 1 a 5 empregados, 
11%, com 6 a 10 empregados, 
10% com 11 a 50 empregados 
e 8% com 51 ou mais 
empregados. assim, apesar 
de responderem por só 7,3% 
do total de empreendedores, 
esses empreendedores da 3ª 
idade constituem o grupo que 
proporcionalmente mais gera 
emprego entre os pequenos 
negócios. 

FG Trade/Getty Images

Prodec habilita mais de R$ 100 
milhões em investimentos privados 
em Maravilha e Anchieta

Mais de R$ 100 milhões de investimentos pri-
vados que devem gerar cerca de 90 empregos di-
retos e indiretos foram habilitados pelo Progra-
ma de Desenvolvimento da Empresa Catarinense 
(Prodec) do Governo do Estado. As duas em-
presas habilitadas preveem projetos para cida-
des do Oeste de Santa Catarina. A Laticínios Bela 
Vista LTDA tem um investimento previsto de R$ 
98.957.711 na cidade de Maravilha. A planta pro-
posta prevê a expansão e modernização da uni-
dade produtiva, com ampliações das estações de 
tratamento de efluentes, áreas de utilidades de ar 
comprimido e refrigeração, automação dos arma-
zéns. O segundo projeto é de autoria da Qualitá 
Móveis Ltda, que estima um crescimento anual de 
30% para os próximos 5 anos, focando no mercado 
de colchões e acessórios. A empresa fica em An-
chieta e prevê um investimento de R$ 3.430.000.

Brasil registra recorde de 
empresas abertas e alcança 
20 milhões de negócios

O Brasil registrou no ano passado um 
recorde histórico na abertura de novas em-
presas e encerrou o ano com quase 20 mi-
lhões de negócios ativos. O resultado foi 
apresentado na terça-feira, dia 2 de feverei-
ro, pelo Ministério da Economia no Mapa 
de Empresas. Segundo dados do governo 
federal, o país criou 3,4 mil novas empresas 
no ano passado, o que representa um cres-
cimento de 6% em relação a 2019. Por ou-
tro lado, foram fechadas pouco mais de 1 
milhão de empresas, queda de 11,3% quan-
do comparado a 2019. Com isso, o país 
teve um saldo positivo de 2,3 mil empresas 
abertas. Entre as empresas abertas, o gran-
de destaque foram os microempreende-
dores individuais (MEI). Nesse grupo são 
mais de 2,6 milhões de MEIs no decorrer do 
último ano, representando um aumento de 
8,4% em relação ao ano de 2019. Com isso, 
essa categoria de empreendedores chegou 
ao total de 11,2 milhões de negócios ativos 
no país. O MEI representa hoje 56,7% das 
empresas em atividade no Brasil e 79,3% 
das empresas abertas no ano de 2020.

Fotos: Divulgação
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Diana Heinz

Nesta semana o Jornal O Líder 
teve acesso ao número de atendi-
mentos feitos ao longo de 2020 pelo 
Hospital São José de Maravilha. O 
Hospital contabiliza atendimentos 
no ambulatório, internações, cirur-
gias, cesárias e partos. Outros núme-
ros registrados pela instituição são os 
exames de raio X, exames laborato-

riais, tomografias e eletrocardiogra-
mas. O setor de nutrição do hospi-
tal também sistematiza o número de 
refeições servidas e o de limpeza, as 
roupas lavadas. Uma novidade nos 
registros são os pacientes atendidos 
com coronavírus. A instituição regis-
trou o número de pessoas atendidas 
com a doença no ambulatório, inter-
nadas e as que foram para a Unidade 
de Atendimento Intensivo (UTI). 

Em 2020 a taxa de ocu-
pação geral do Hospital São 
José foi 30,33%. Houve uma 
diminuição no fluxo de aten-

dimento no setor do ambula-
tório, em relação a 2019, por 
conta da implantação de salas 
de triagem na região. Confor-

me a equipe, a procura pela 
instituição em casos de Co-
vid-19 ocorreu apenas quan-
do necessário.

COMPArAÇÃO
Entre 2020 e 2019 houve diferenças, além de atendimentos ambulatoriais, no nú-

mero de cirurgias. O motivo foi o cancelamento de alguns procedimentos em razão da 
pandemia. 

disse a equipe

aTendimenTOS

Hospital São José divulga números 
de atendimentos de 2020

a taxa de ocupação geral do Hospital São José foi 30,33% em 2020

Diana Heinz /O Líder PArTOS 
O número de cesárias feitas na instituição foi de 455 

em 2020, sendo que 288 destes procedimentos atende-
ram maravilhenses. O número de partos naturais foi de 
96, sendo 63 de Maravilha. Em relação a 2019 houve uma 
queda no número de cesárias e um crescimento conside-
rável no número de partos naturais. 

O setor de nutrição 
do Hospital serviu no 
ano passado 59.989 
refeições e o número 
de roupas lavas foi 

de 109.534. 

O número de atendimentos demonstra o quanto o Hospital 
São José é importante para Maravilha e o quanto o município 

é importante para o Hospital,
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEDICINA E sAÚDE

Por que essas inflamações ocorrem?
Na maioria das vezes, a inflamação/lesão dessas estru-

turas ocorre devido a traumatismos locais. Esse traumatis-
mo pode ocorrer como um acidente único e violento com 
lesão imediata, ou pode ser o resultado de traumas crônicos 
resultantes de vícios posturais ou ocupacionais.

O que são as bursites?
As bursas são pequenas bolsas com líquido dentro, que 

têm como função proteger os músculos e tendões do conta-
to com o osso e facilitar o deslizamento entre as estruturas. 
As bursites (inflamação das bursas) podem ocorrer em di-
versos locais do corpo, mas as mais comuns são nos cotove-
los, joelhos, ombros e quadris.

O que são as tendinites?
Os tendões são uma extensão dos músculos e sua função 

é de ligar os mesmos aos ossos. À semelhança das bursites, as 
tendinites (inflamação nos tendões), também podem ocor-
rer em diversas localizações, sendo as mais comuns nos de-
dos das mãos (especialmente do polegar), ombros e nádegas.

O que são as entesites?
As ênteses são locais de inserção de um ligamento ou 

músculo no osso e também podem sofrer inflamação (ente-
sites). Os locais mais comuns das entesites são os cotovelos 
(comum nos tenistas e golfistas), joelhos e pés (conhecido 
popularmente como esporão de calcâneo e habitualmente 
associado à inflamação também da fáscia plantar – mais co-
nhecida como a fasceíte plantar).

O que é a dor miofascial?
Um outro tipo de Reumatismo de Partes Moles é a dor 

miofascial. Ela se caracteriza por dor localizada em qualquer 
músculo do corpo que se irradia com a palpação local. Esse 
quadro geralmente está associado a posturas viciosas e trau-
matismo por movimentos repetitivos. A manifestação mais 
comum é de dor na região cervical em cima dos ombros.

Como o diagnóstico dessas condições pode ser 
realizado?

O diagnóstico de todas essas condições é baseado na 
história trazida pelo paciente e exame clínico. Radiografias 
excluem anormalidades ósseas. Tendões, ligamentos e bur-
sas não são visíveis em radiografias, no entanto o uso da ul-
trassonografia e, mais recentemente da ressonância nuclear 

O qUe É O reUMATiSMO 
de PArTeS MOLeS?  

a boa função do sistema 
músculo-esquelético 
depende da integridade de 
seus componentes (ossos, 

músculos e tendões, articulações, 
bursas e ligamentos). Quando um 
desses componentes não funciona 

bem, isso se reflete em dor e 
dificuldade de realizar os movimentos. 
No caso do Reumatismo de Partes 
Moles ou Reumatismo Extra-articular 
(fora das articulações), esses sintomas 
decorrem de lesão ou inflamação das 
estruturas que estão em volta das 

articulações (músculos, ligamentos, 
bursas, ênteses e tendões), resultando 
em bursites, tendinites, entesites e 
dor miofascial. Essas inflamações 
são habitualmente temporárias e não 
causam deformidade, mas podem se 
tornar crônicas.

magnética, trouxeram um grande auxílio na definição do lo-
cal inflamado e no grau de inflamação da lesão

Como é realizado o tratamento?
O tratamento é baseado em repouso, medicação anti-in-

flamatória e fisioterapia (para alongamento e fortalecimen-

to da musculatura da região afetada). Eventualmente, a cri-
tério do seu médico, a infiltração com corticóide pode ser 
bastante útil. A intervenção cirúrgica nesses casos é infre-
quente.

Fonte: Sociedade Brasileira de Reumatologia

Divulgação
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CL
IM

A Registros de eventos 
meteorológicos batem 
recordes no estado em 2020

Diana Heinz

Para Santa Catarina o ano de 2020 foi mar-
cado por massas polares, ciclones, tempestades, 
tornados e estiagem. O Extremo Oeste vivenciou 
todos estes fenômenos considerados atípicos, 
sendo que alguns ultrapassaram recordes. A es-
tiagem foi a pior registrada no Estado desde 1957. 
O quadro se agravou nos meses de outono e pri-
mavera. Outro fenômeno chamativo foi o ciclone 
bomba que ocorreu em solo catarinense no mês 

de julho. As fortes rajadas de ventos e tempesta-
des atingiram praticamente todo o estado de San-
ta Catarina, causando danos à maioria dos muni-
cípios catarinenses.

Conforme a meteorologista da Epagri/Ci-
ram, Maria Laura Guimarães Rodrigues, que fez 
um estudo sobre os fenômenos, o ano de 2020 foi 
profícuo em eventos meteorológicos, alguns de-
les extremos, que causaram perdas humanas e 
materiais, além de outros transtornos para os ca-
tarinenses.

Registro do Grupo Wh Comunicações em junho de 2020, no tornado que atingiu Belmonte e Descanso

Fotos: Arquivo/Wh Comunicações

TeMPeSTAdeS
Em 30 de junho aconteceu o evento que, em curto espaço de tempo, 

apresentou maior abrangência de tempestade severa já registrada 
em Santa Catarina. Naquele dia, uma linha de instabilidade organizou-
se no Oeste, deslocando-se em cerca de três horas com ventos de 
mais de 100km/h em grande parte das regiões do Estado. Os ventos 
ficaram conhecidos na mídia como ciclone bomba. foram atingidos 257 
municípios, 87% dos 295 municípios catarinenses; 46.755 estabelecimentos 
agropecuários, 26% dos 183.066 estabelecimentos agropecuários do 
Estado, com perdas estimadas em mais de R$ 587 milhões.

Scheurer foi um dos primeiros meteorologistas 
a confirmar que a tempestade em Descanso e 
Belmonte em junho foi um tornado. Segundo 
levantamento das prefeituras, foram mais de 200 
edificações atingidas em Belmonte e mais de 280 em 
Descanso, além de redes de energia, pontes, estradas 
e ruas danificadas pela tempestade.

Não muito tempo depois, em 14 e 15 de agosto, 
outra tempestade severa atingiu o estado. Desta 
vez, o Oeste e Norte foram as áreas mais atingidas, 
registrando a formação de dois tornados, nos 
municípios de Tangará e Irineópolis.

Outras tempestades atingiram o Estado ao longo 
do ano, apresentando velocidades de vento entre 70 
e 90km/h. Muitas delas, acompanhadas de granizo e, 
embora com menor impacto, causando prejuízos em 
áreas urbanas e rurais, especialmente entre agosto 
e outubro, quando o fenômeno ocorreu com maior 
frequência nas diversas regiões catarinenses. 

O ciclone bomba foi um sistema único que se 
formou no centro-norte da Argentina e criou uma 

intensa área de instabilidade. Além do ciclone, 
isso provocou tornados muitos fortes na nossa 

região. No ano também tivemos muitos tornados 
que atingiram municípios como Belmonte, 

Saudades, Itapiranga e outros. Tudo ocorreu na 
transição do inverno para a primavera,

disse o meteorologista do Grupo Wh 
Comunicações, Piter Scheurer. 

foram mais de 200 edificações atingidas em Belmonte 
e mais de 280 em Descanso em junho
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Em relação às temperaturas, 
não surpreendeu o contraste entre 
o calor no verão, com máxima de 
40ºC em fevereiro, e o frio da Serra 
no inverno, com mínima de -8,1ºC 
em Urupema, em 15 de julho, e de 
-8,6ºC em Bom Jardim da Serra, 
em 21de agosto.

Contudo, a primavera mais 
uma vez surpreendeu. Mal acabou 
o inverno e a temperatura chegou 
a 43,8ºC em Jaraguá do Sul, no dia 
2 de outubro, sendo o segundo 
maior registro de máxima da his-
tória de Santa Catarina. Nas sema-
nas seguintes as massas de ar frio 

voltaram ao Sul do Brasil e no dia 5 
de novembro as mínimas no Esta-
do ficaram entre 6 e 10ºC em gran-
de parte das regiões. 

Em Maravilha ocorreu tem-
peratura negativa e geada. A neve 
veio no inverno catarinense, como 
o esperado, mas a distribuição ge-
ográfica surpreendeu os meteo-
rologistas. Entre os dias 20 e 21 
de agosto ela chegou, mantendo 
a climatologia de pelo menos um 
evento no ano. Rancho Queima-
do foi um dos municípios que teve 
neve em período mais prolonga-
do, chegando a acumular no solo.

TeMPerATUrA

eNXUrrAdA

eSTiAGeM

Registro da geada no mês de agosto em Maravilha, quando nevou em alguns municípios do Estado

Fotos: Arquivo/O Líder

A chuva concentrada na região Ex-
tremo Oeste ocasionou danos e prejuí-
zos. Entre o dia 10 e 11 de junho choveu 
em Maravilha o equivalente a 94 mi-
límetros conforme o meteorologista 
Piter Scheurer. O município registrou 
na data pontos específicos de alaga-
mento. Em outros meses do ano a si-
tuação se repetiu com diferentes in-
tensidades. 

No mês de dezembro em nível es-

tadual outro evento meteorológico afe-
tou Santa Catarina de forma extrema, 
levando vidas e deixando prejuízos ma-
teriais. Entre a noite de 16 de dezembro 
e madrugada do dia 17, Presidente Ge-
túlio, Ibirama e Rio do Sul, no Alto Vale 
catarinense, registraram alto nível de 
chuva num curto período. O município 
de Presidente Getúlio foi o mais atingi-
do, onde uma enxurrada varreu vários 
bairros, deixando mortos e destruição. 

Entre o dia 10 e 11 de junho choveu em Maravilha o equivalente a 94 milímetros

a estiagem histórica e prolongada que atingiu 
Santa Catarina principalmente nos meses de 
setembro, outubro e novembro fez a produção 
agrícola do Estado somar grandes perdas. a região 
mais atingida foi o Extremo Oeste, onde vários 
cultivos diferentes ficaram em situação delicada, 
segundo a Epagri. O Estado contabilizou perdas 
de R$ 386 milhões somente na soja, milho, feijão 
e leite. 

Em Maravilha a perda entre o milho e a 
soja soma 70% da safra.  Conforme dados da 
secretaria de agricultura e Epagri do município, 
as lavouras de trigo acumularam a média de 35% 
de queda no volume do grão, devido à estiagem. 
Os produtores de leite também sofreram com 
os efeitos da falta de chuva. O desenvolvimento 
das pastagens foi afetado pela falta de chuvas 
regulares, o que interferiu na alimentação das 
vacas e consequentemente na produção. Em 
Maravilha, a estimativa foi de uma queda entre 
15% a 20% na produção de leite.

Registro feito pelo Jornal O líder em novembro durante a 
colheita de trigo que sofreu uma perda de 35%
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CLeiTOn C. FeRRaSSO

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) havia 
retomado a pesagem de ve-
ículos de carga pesada em 
Maravilha na segunda-fei-
ra (1º). O trabalho era feito 
com a balança móvel, pró-
ximo do posto de Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
na BR-282. No entanto, a 
pesagem não prosseguiu 
durante a semana porque o 
equipamento passa por ma-
nutenção. 

A pesagem de cami-
nhões e carretas visa garan-
tir o transporte de cargas 
dentro da legislação brasi-
leira e, assim, evitar exces-

PaROu Balança móvel foi instalada próxima ao posto da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), na segunda-feira (1), mas precisou de manutenção

após iniciar pesagem em maravilha, balança 
móvel do dnit passa por manutenção  

Balança móvel foi montada segunda-feira (1)

Cleiton Ferrasso/O Líder

fALTAS de 
JANeirO 
Atendimento 
psicológico - 46
Cirurgia - 3
Endodontia - 7
Fisioterapia - 13
Consulta psiquiátrica - 7
Periodontia - 7
Prótese dentária - 5

falTOSOS
município soma 88 faltas em atendimentos 
de saúde pública 
Diana Heinz

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha divulgou nesta sema-
na o número de faltas em con-
sultas e procedimentos marca-
dos na rede de saúde pública 
em janeiro. Se somadas, as fal-
tas chegam a 88 e integram aten-
dimentos psicológicos, cirurgias, 
endodontias, fisioterapias, con-
sultas psiquiátricas, periodon-
tias e próteses dentárias. Enqua-
dram-se como faltosos os que 
não compareceram ao horário 
agendado sem aviso prévio. 

Para a equipe de profissio-

Enquadram-se como faltosos os que não compareceram ao horário agendado sem 
aviso prévio

Arquivo/O Líder

nais da saúde de Maravilha, as fal-
tas são diárias e ocupam o espa-
ço de outros pacientes.  “Quando 

isso acontece, quem não compa-
receu acaba deixando para trás 
outra pessoa que está aguardan-

do e também deixam o profissio-
nal à espera do paciente que não 
veio. Para a gente melhorar isso 
contamos com a colaboração de 
todos vocês”, disseram. 

so de peso. Em Maravilha, a 
balança fixa está desativa-
da e a unidade móvel seria 

responsável por esse traba-
lho. O Dnit confirmou que 
o aparelho passa por ma-

nutenção e assim que esti-
ver consertada ela voltará à 
operação.

A Secretaria de Educa-
ção de Maravilha, seguindo 
com as ações para o retorno 
seguro às aulas, está fazen-
do as capacitações e a dis-
tribuição dos materiais ne-
cessários para a proteção 
individual de trabalhadores 
da educação, alunos e para 
a higienização das escolas. 

Ao todo serão distribuí-
das mais de 18 mil máscaras 
de proteção sendo máscaras 
duplas, máscaras cirúrgi-
cas, máscaras PFF2 e tam-
bém máscaras de tecido per-
sonalizadas. Os materiais 
de limpeza foram repassa-
dos para as escolas com pla-
nejamento para seis me-
ses de uso nas quantidades.

A operação de retorno se-
guro às aulas também con-
templa treinamentos para os 
trabalhadores. A capacitação 
dos gestores e coordenadores 
da rede municipal já iniciou e 
é liderada pela vigilância sani-
tária e pelo comitê municipal 
de educação. Na próxima se-
gunda-feira (08) os motoristas 
do transporte escolar vão re-
ceber as instruções e durante 
a semana os professores, ser-
ventes, merendeiras e vigias.

Os ônibus terão apenas 
metade da ocupação permi-
tida, a equipe vai sinalizar os 
assentos com adesivos indi-
cativos e instrutivos e cada 

motorista vai receber o ma-
terial de proteção individu-
al e o termômetro digital para 
aferição de temperatura dos 
alunos. A responsável pelo 
transporte escolar, Cátia Agos-
tini, fará o acompanhamen-
to das linhas de transporte.

Nas escolas também fo-
ram escalados monitores 
para a recepção dos alunos 
com aferição de temperatu-
ra e do uso dos equipamen-
tos de proteção. Eles estarão 
uniformizados com jale-
cos, protegidos com as más-
caras e farão a aferição com 
termômetros digitais.

O retorno às aulas será no 
modelo híbrido para os alunos 
do pré 1 ao 9º ano sendo uma 
semana de aulas presenciais 
e uma semana de aulas em 
casa. Já para a educação infan-
til, creches, a regra é de ape-
nas meio período de perma-
nência no centro de educação 
infantil para atender aos 50% 
de ocupação determinados 
nos planos de contingência.

O início das aulas está pre-
visto para o dia 18 de feverei-
ro para os alunos da pré-es-
cola e ensino fundamental. Já 
para as creches o retorno será 
gradativo com o seguinte cro-
nograma: 01 de março – Ma-
ternal 3; 08 de março – Mater-
nal 2; 15 de março – Maternal 
1 e 22 de março – Berçários. 

anO leTiVO
educação se prepara para 
retorno seguro às aulas

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

Vitrine

Qual a importância de assumir erros?
É preciso trabalhar com os dois lados da moeda. Existem 

pessoas que distribuem desculpas, mas, no fundo, estão tão 
acostumadas à ação que repetem os mesmos deslizes com 
facilidade. Por outro lado, algumas têm uma enorme dificuldade 
para reconhecer seus erros e se prendem em justificativas 
fundamentadas nas ações alheias.

Alguém que assume seus erros é capaz de perceber em si mes-
mo a oportunidade de aprendizado e, quando essa atitude é tomada 
da melhor forma, é possível refletir na conversa a preocupação com 
a empresa, os valores individuais que esse profissional tem e o exem-
plo que ele oferece ao seu grupo de trabalho.

No entanto, é importante lembrar que todo pedido de desculpas 
deve ser sincero e realmente promover uma mudança. Sendo assim, é 
preciso encarar a realidade e aproveitar o momento para levantar uma 
autocrítica, buscando sempre a melhora e demonstrando esforço.

evite se vitimizar
Nem sempre é fácil enxergar os próprios erros e, nesse proces-

so, algumas maneiras de tornar o engano mais ameno podem aca-
bar piorando a situação — um deles é a vitimização excessiva. Quan-
do uma pessoa se vitimiza e, ao mesmo tempo, pede desculpas, ela 
demonstra que não aprendeu nada com aquela lição, de modo que 
caso a situação se repita, o erro pode ocorrer novamente.

É como alguém que sempre se atrasa para a reunião e culpa 
o trânsito. É possível compreender que para não se atrasar é 
necessário sair de casa mais cedo. Entretanto, se ela continuar 
culpando o trânsito e não ter uma atitude de mudança, de nada 
servirá essa desculpa para os companheiros de trabalho.

Fonte: Rachel Jordan

Excelente final de semana a todos!

COmO aSSUmir OS ErrOS 
E PEDir DESCUlPaS 
COrrETamENTE?

Para algumas pessoas, assumir 
um engano ou pedir desculpas é 
muito difícil. Contudo, o que muitos 
não sabem é que existem estudos 

que tornam essa ação mais efetiva e 
tranquila — é o que apresenta uma 
pesquisa publicada pela Editora Wiley, 
em 2016, em que se questiona por que 
algumas desculpas são mais eficazes 
que outras.

QUAIS OS BENEFÍCIOS PARA 
A IMAGEM PESSOAL?

O ato de pedir desculpas, quando feito da maneira 
certa, gera também benefícios para a imagem pessoal e 
para a sua reputação no trabalho. Separei, a seguir, al-
gumas dessas vantagens.

- Transmite respeito
Quando estamos centrados no acontecido e 
compreendemos o ocorrido com clareza, as pessoas 
que se relacionam conosco entenderão que somos 
humanos e deslizes podem acontecer. No entanto, 
o que é realmente importante e diferencia um 
profissional engajado de um mediano é o que ele vai 
fazer com a ação ou atitude que não foi adequada.

- gera engajamento
O pedido de desculpas costuma fortalecer relações, 
sobretudo as profissionais. Todos os envolvidos 
saberão que dá para confiar nos outros, pois, por 
mais que algo pareça dar errado, será possível obter 
a sinceridade e a autocrítica necessária para correr 
atrás do prejuízo e encontrar formas efetivas de lidar 
com o ocorrido. 

Tenha consciência
Em primeiro lugar, recomendo que se analise o comportamento. 

Encontrar quais motivos levaram a cometer o erro, quais são as jus-
tificativas e qual era a intenção. É claro que ninguém erra por vonta-
de própria — as coisas acontecem e não é possível ter o controle de 
tudo. Por isso, o autoconhecimento se faz tão relevante.

O questionamento é um ótimo caminho para a compreensão: 
“O que foi possível aprender com essa situação? como não repeti-la? 
em qual etapa estava o engano?”. Caso a pessoa tenha dificuldade 
para enxergar o próprio erro, tendo em vista que, às vezes, não é tão 
fácil quanto se parece, é importante pedir ajuda a alguém de con-
fiança e que seja ponderado.

admita seu engano
É importante explicar a situação com sinceridade, mostrando 

qual era a intenção e, por fim, admitir o engano. Essa será a 
oportunidade de falar abertamente sobre o assunto, evitando 
olhares tortos ou comentários sem fundamentos, ou seja, fofocas. 

Por isso, falar abertamente sobre o erro é um momento muito 
significativo.

Essa pode ser a parte mais difícil, mas o ouvinte perce-
berá que o recado está entendido, que você pensou muito 

sobre a situação e tem a vontade de consertar ou, pelo menos, fazer 
o possível para que isso não aconteça novamente.

Transmita confiança
No momento da fala, você pode transmitir determina-

dos sentimentos e carismas pelos gestos, pela forma de se 
portar e pela postura. Não levante a voz ou fale baixo de-
mais — use um tom moderado e seguro. Caso seja mui-
to complicado, uma dica é repetir o texto de desculpa an-

tes da conversa oficial.
Demonstre calma por meio dos seus gestos. A lingua-

gem corporal nesse momento deve ser ponderada e ade-
quada, sem balanços muito longos com os braços, sem 
mexer excessivamente as mãos e, no final, caso haja proxi-

midade, dê um aperto de mão firme e amigável. É importante 
que a linguagem corporal esteja de acordo com a mensagem 

que queremos transmitir.
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por SUSANE ZANIN
MODA & EsTILO

Vitrine

eSPaÇO gOuRmeT

MANJAR DE COCO
ingRedienTeS
1 litro de leite
1 vidro pequeno de leite de coco
100 g de coco ralado seco 
sem açúcar
6 colheres (sopa) amido 
de milho
8 colheres (sopa) açúcar

mOdO de PRePaRO
Coloque o leite, o açúcar, o leite de coco e o coco ralado 
em uma panela e misture bem. leve ao fogo e junte 
o amido de milho dissolvido em um copo de leite. 
Mexa sempre até engrossar, aguarde mais um minuto. 
Despeje em uma forma decorada, untada com óleo ou 
simplesmente molhada. Deixe esfriar e leve à geladeira por 
2 horas. Sirva com calda de ameixa ou calda de morangos.

Chegou aquela época que as lojas ofere-
cem a maior liquidação do ano. E como te-
mos uns bons dias de calor ainda pela fren-
te, vale muito a pena comprar. Mas, como eu 
sempre defendo, toda compra deve ser feita 
com consciência, senão a coisa boa de com-
prar se torna um pesadelo. Separei algumas 
dicas para você fazer compras de liquidação 
sem erros:

Faça uma lista de prioridades. De nada 
adianta ir às compras sem saber o que você 
está precisando no momento. Aí você vai 
chegar na loja, ver calças lindas, comprá-las, 
chegar em casa e perceber que, na verdade, 
você precisava mesmo é ter comprado blu-
sas. O que está faltando e o que está sobran-
do no seu guarda-roupas?

Pense na combinação das peças novas 
com aquelas que você já tem. Que atire a 
primeira pedra quem nunca se apaixonou 
por uma peça, comprou e depois ficou sem 
saber como combinar com o restante do 
guarda-roupas! Mas é muito melhor quan-

do chegamos em casa e vemos infinitas pos-
sibilidades de usar uma peça nova!

na dúvida, opte por peças versáteis e 
básicas, que são a base de um bom look, 
pois além combinarem com vários tipos de 
ocasiões, são a solução dos nossos proble-
mas em dias sem muita criatividade. Estou 
falando de camisetas e regatas lisas, calças 
jeans e de alfaiataria, camisas sociais, mo-
cassins, scarpins, dentre outros.

esse é também o momento de com-
prar peças de qualidade melhor, que nor-
malmente são mais caras e que durante o 
restante do ano você gastaria mais dinheiro 
para adquiri-las.

E aí vai uma dica extra de consumo 
consciente: elimine algumas peças do seu 
guarda-roupas antes de colocar roupas 
novas. Eu faço isso pelo menos duas vezes 
por ano, pois além de liberar espaço, elas ga-
nharão vida nova nas mãos de outra pessoa. 
O que não serve para você pode servir para 
pessoas que necessitam. 

Compras assertivas em época de liquidação
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Vitrine

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

Sara, você pode sonhar, criar, desenhar 
e construir o lugar mais maravilhoso do 
mundo. Mas é necessário ter pessoas 
para transformar seu sonho em 
realidade. Parabéns pelos seus 15 anos! 

Quem comemorou mais um aniversário 
foi nosso colega do Grupo WH 
Comunicações Ederson abi. Parabéns, 
felicidades hoje e sempre. 

Marina, que Deus, em sua infinita 
bondade, lhe dê tudo de bom 
que você merece. Que você 
tenha muita alegria, paz, saúde 
e felicidade. Parabéns pelo 
aniversário. Homenagem de sua 
família e amigos. 

analice, a vida é maravilhosa e viver 
é um privilégio, por isso comemorar 
mais um aniversário deve ser 
sempre motivo de alegria e gratidão. 
Parabéns, muitas felicidades, uma 
homenagem de toda sua família. 

Cinara, feliz aniversário! Parabéns por 
ser essa pessoa maravilhosa, que 
batalha todos os dias em busca dos 
seus objetivos. Muitas felicidades! É o 
desejo dos amigos e familiares.

Daiane, que nesta nova 
etapa Deus possa estar 
te abençoando e guiando 
teus sonhos e planos! feliz 
aniversário. 

Gabriela, que seus caminhos 
sejam sempre de muita luz, 
que seus propósitos sejam 
sempre alcançados e que 
sua vida tenha muita alegria, 
saúde, tranquilidade, sorrisos e 
harmonia. felicidades, parabéns 
pelo aniversário.
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER
ARquITETANDO

a PaRábOla dO leãO
Uma antiga parábola no Oriente conta que uma leoa estava sal-

tando de um monte para outro e, bem no meio, ela deu nascimen-
to a um filhote. O filhote caiu na estrada onde um rebanho de ove-
lhas estava passando.  

Naturalmente ele se misturou com as ovelhas, viveu com elas, 
comportou-se como uma ovelha. Ele não tinha a menor ideia, nem 
mesmo em seus sonhos, de que ele era um leão.  Como poderia ter? 
Todos ao redor dele eram ovelhas e mais ovelhas. Ele nunca havia 
rosnado como um leão; uma ovelha não rosna. Ele nunca esteve só 
como um leão; uma ovelha nunca fica só. 

Ela está sempre em rebanho; o rebanho é aconchegante, seguro, 
certo. Se você vê uma ovelha caminhando, elas caminham tão juntas 
que elas quase tropeçam uma na outra. Elas têm tanto medo de ficar 
a sós. Mas o leão começou a crescer. Era um fenômeno estranho. Ele 
estava mentalmente identificado como sendo uma ovelha. 

Elas, naturalmente, achavam que ele era um pouco estranho. 
Mas um dia um velho leão passava e viu esse jovem leão entre 

o rebanho de ovelhas. Ele não pôde acreditar no que estava vendo! 
E o leão estava caminhando exatamente como uma ovelha, pastan-
do na grama.

O velho leão não podia acreditar nos seus olhos. Ele esqueceu 
que estava indo pegar uma ovelha para sua refeição. Ele esqueceu 
completamente da refeição. Era algo tão estranho que ele tentou 
chegar no jovem leão. Porém ele era velho e o jovem leão era novo - 
ele fugia. Embora ele acreditasse que era uma ovelha, quando havia 
perigo a identificação era esquecida. Ele corria feito um leão, e o ve-
lho leão tinha muita dificuldade de alcançá-lo.

Finalmente o velho leão o agarrou e ele estava chorando e dizen-
do: me perdoe, sou uma pobre ovelha. O velho leão disse: idiota! Pare 
com isso e venha comigo até o lago. Bem próximo havia um lago. Ele 
levou o jovem leão até lá. 

O lago estava silencioso, sem nenhuma ondulação, quase como 
um espelho. E o velho leão disse para o jovem: apenas olhe. Veja a 
minha face e veja sua face. Veja o meu corpo e olhe para o seu corpo 
refletido na água. De repente aconteceu uma grande rosnada, que 
ecoou por todos os montes. A ovelha desapareceu; ele era um ser to-
talmente diferente - ele reconheceu a si mesmo. A identificação com 
a ovelha não era uma realidade, era somente um conceito mental. 
Agora ele tinha visto a realidade. E o velho leão disse: agora não pre-
ciso dizer mais nada. Você compreendeu.

O jovem leão podia sentir uma estranha energia que ele nun-
ca havia sentido... Como se isso estivesse dormente. Ele podia sen-
tir um tremendo poder, e ele tinha sido sempre uma ovelha fraca, 
humilde. Toda aquela humildade, toda aquela fraqueza, simples-
mente evaporou. 

Essa é uma antiga parábola sobre o mestre e o discípulo. A função 
do mestre é apenas trazer o discípulo para que ele veja quem ele real-
mente é e aquilo em que ele continua acreditando não é verdadeiro. 

Acessibilidade é uma das consi-
derações mais importantes na arqui-
tetura, que é o de garantir que o am-
biente construído atenda a pessoas 
de todas as capacidades. No entan-
to, as concepções populares sobre a 
deficiência e acessibilidade perma-
necem limitadas e, frequentemen-
te, abrangem apenas pessoas com 
deficiência física, como os usuários 
de cadeiras de rodas. Principalmen-
te entre os projetistas arquitetônicos, 
é comum abordar a acessibilidade 

como adição de rampas, corredores 
largos e elevadores. No entanto, a de-
ficiência pode assumir diversas for-
mas, algumas menos visíveis do que 
outras. Para os deficientes visuais, 
a incorporação de elementos táteis 
específicos na arquitetura e no de-
senho urbano pode melhorar mui-
to o uso de um espaço desconheci-
do. Neste artigo, vamos falar sobre os 
pisos podotáteis, incluindo suas dife-
rentes formas, sua história e suas for-
mas de implementação.

ACESSIBILIDADE: POR QUE DEVEMOS INTEGRAR SUPERFÍCIES TáTEIS NA ARQUITETURA

Em 1965, o engenheiro e in-
ventor japonês Seiichi Miyake de-
senvolveu os primeiros tijolos táteis 
para ajudar um amigo que esta-
va começando a ter problemas vi-
suais. Dois anos após ser inventa-
da, a cidade de Okayama, no oeste 
do Japão, tornou-se a primeira ci-
dade a instalar pavimentação tátil 
ao seu redor. Dez anos depois, seu 
uso foi adotado pela Ferrovia Nacio-
nal do Japão e, em 1985, tornou-se 
uma exigência em cidades de todo 

o país. Logo, espalhou-se além de 
suas fronteiras. Hoje, os tijolos táteis 
estão presentes não apenas nos pa-
íses asiáticos, mas na Austrália, no 
Reino Unido, no Brasil, nos Estados 
Unidos e na maioria dos países ao 
redor do mundo.

Existe uma grande varieda-
de de pavimentos táteis, com dife-
rentes cores, formas e significados. 
Normalmente, os pisos táteis são 
pintados ou confeccionados em co-
res vivas para torná-los mais visíveis 

Essas superfícies táteis são absolutamente essenciais para a arquitetura e o 
desenho urbano, permitindo aos deficientes visuais moverem-se mais adequa-
damente através do ambiente construído, uma vez que a deficiência não está 
na pessoa, mas nas barreiras do espaço físico. Para incorporar estes elementos 
de forma mais eficaz, é imprescindível que os arquitetos consultem ativamen-
te as diretrizes e normas de acessibilidade de seu país ou localidade. Seguindo 
esses guias básicos, é ainda possível fazer com que esses produtos funcionais se 
convertam em um valor agregado para o projeto arquitetônico, criando proje-
tos inclusivos que, a partir de seus detalhes, possam melhorar a vida de todos 
os seus ocupantes.

Outro tipo de piso guia são os 
direcionais, que consistem em li-
nhas extrudadas paralelas entre 
si, no lugar de bolhas. Estas orien-
tam o movimento dos usuários em 
vez de alertá-los sobre os perigos, 
onde as pessoas que carecem de 

orientação devem andar ajudan-
do-as a evitar obstáculos como 
mobiliários urbanos ou vegetação. 
Dependendo do país e das norma-
tivas, geralmente há uma altura 
mínima para as extrusões dos la-
drilhos também.

Os pisos podem ser feitos de al-
guns materiais diferentes e são apli-
cados simultaneamente de distin-
tas formas. Um material comum 
para pavimentação tátil é a borracha, 

que pode ser rapidamente instalada 
e hermeticamente vedada ao pavi-
mento existente. Outras marcações 
podem ser feitas de aço inoxidável e 
coladas com cola epóxi ao concreto.

para pedestres com baixa visão. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, a lei 
exige que o contraste de cores dos ti-
jolos táteis e do pavimento ao redor 
seja de pelo menos 70%. Muitos paí-
ses usam uma cor amarela brilhante 

para esse propósito. As extrusões da 
pavimentação também seguem um 
código específico. No Brasil, ape-
nas o primeiro tipo existe, e funcio-
na como alerta de algum obstáculo 
ou mudança de direção. 
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CLeiTOn C. FeRRaSSO

A equipe de trabalho do 
prefeito Sandro Donati está 
formada. Os últimos nomes 
foram indicados nesta sema-
na. Poucos nomes novos nos 
cargos de confiança. A novi-
dade é a criação de uma nova 
pasta ligada à secretaria de 
Agricultura do município. 

Time COmPleTO Poucos nomes novos nos cargos de confiança; A novidade é a criação de uma nova 
pasta ligada à secretaria de Agricultura do município

administração de maravilha finaliza nomeação 
de cargos de confiança no secretariado 

Fotos: Divulgação

Gelson Rossetto foi indicado pelo prefeito Sandro Donati e CDl e associação Empresarial como secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo

Éder Moraes, foi nomeado como diretor de Meio ambiente e Bem Estar animal

meiO ambienTe e 
bem-eSTaR animal 

O ex-vereador, biólogo 
Éder Moraes, foi 
nomeado como diretor 
de Meio ambiente e 
Bem Estar animal. 
Essa função é nova e 
está ligada à Secretaria 
de agricultura e Meio 
ambiente, já que o 
plano de governo 
de Donati prometeu 
constituir uma 
diretoria de Meio 
ambiente e Bem 
Estar animal. Moraes 
vai atuar nas áreas 
da coleta seletiva, 
lixeiras, Ecoponto e 
saneamento básico. 

TRÂnSiTO 
Quem assume o departamento de Trânsito do 
município é o ex-vereador e advogado Cléber 
Petussatti. Ele fica no lugar de valdemir andretta. 
Pertussati foi anunciado na segunda-feira (1º) 
pelo prefeito Sandro Donati.  

indúSTRia, COmÉRCiO e TuRiSmO
Gelson Rossetto permanece na pasta como secretário 
de Indústria, Comércio e Turismo de Maravilha. Ele 
atua pasta, alternando entre períodos, desde 2014. 
Rossetto foi reconduzido ao cargo a pedido da CDl e 
associação Empresarial de Maravilha. 

CulTuRa 
Rosi Reichert Heineck permanece no cargo 
como diretora de Cultura de Maravilha. Ela já 
estava na pasta durante o mandato anterior e 
foi indicada novamente pelo prefeito Sandro 
Donati, nesta terça-feira (2). 

eSPORTeS, JuVenTude e lazeR
Edinar Zardo também continua como diretor 
de Esportes, Juventude e lazer de Maravilha. 
a presença dele foi confirmada pelo prefeito 
Sandro Donati, nesta terça-feira (2). Zardo já atua 
na pasta na gestão anterior. 

Edinar Zardo volta para o Esporte e Rosi Heineck para a Cultura

Cleber Pertussatti assume departamento de Trânsito
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Regional
Desenvolvimento

Fundo de

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

construímos um
mundo melhor.

Juntos,

01/02
a31/05

Inscrições 
abertas de

Consulte o regulamento e 
cadastre sua iniciativa no site

sicredialtouruguai.com.br

Saúde Ação lembrou o Dia Mundial do Câncer, envolvendo acometidas pela doença e voluntárias 
da Rede Feminina de Maravilha

Campanha Vá de lenço faz homenagem 
para pacientes oncológicos 
CaRine aRenHaRDT 

A quinta-feira (4) mar-
cou o Dia Mundial do Câncer, 
data que tem como objeti-
vo aumentar a conscientiza-
ção e educação sobre a doen-

ça. A iniciativa é organizada 
pela União Internacional para 
o Controle do Câncer (UICC), 
com apoio da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Em Maravilha, a data foi 
lembrada também com a 

campanha Vá de Lenço, rea-
lizada pela Associação Brasi-
leira de Linfoma e Leucemia 
(Abrale), com apoio da Rede 
Feminina de Combate ao 
Câncer. A campanha faz uma 
homenagem a todos os pa-

cientes oncológicos e reforça 
que é possível prevenir e con-
trolar o câncer por meio de 
mudanças de hábitos e cuida-
dos com a saúde. 

Durante a semana, mu-
lheres acometidas pelo cân-

cer e também voluntárias da 
Rede Feminina de Maravi-
lha fizeram fotos com len-
ços no cabeça, registros que 
foram divulgados em redes 
sociais. A Rede Feminina 
também convidou a comu-

nidade em geral para ingres-
sar na campanha, pedindo 
para que cada pessoa postas-
se em suas redes sociais uma 
foto de lenço, para lembrar a 
campanha e o Dia Mundial 
do Câncer. 

Fotos: Divulgação

voluntárias da Rede feminina de Combate ao Câncer de Maravilha Campanha envolveu várias mulheres que encaminharam seus registros
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Atendendo aos prin-
cípios e valores do coope-
rativismo, por meio das 
aspirações estratégicas, a Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/
MG criou o Fundo Filantrópi-
co de Incentivo a Projetos de 
Desenvolvimento Regional, 
em 2018. O Fundo objetiva 
contribuir com a evolução 
social, humana, ambiental e 
econômica dos associados e 
da sociedade, com o apoio 
a iniciativas inovadoras e 
empreendedoras, que agre-
guem renda e qualidade de 
vida às pessoas impactadas 
direta ou indiretamente pe-
los projetos. 

Para 2021, as inscrições 
estão abertas e podem ser fei-
tas até 31 de maio, através do 
site da Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG, que disponibiliza 
o regulamento completo para 
consulta de informações.

OPORTunidade Prazo para cadastrar as iniciativas encerra no dia 31 de maio

Sicredi abre inscrições para projetos do 
fundo de desenvolvimento Regional

– estímulo ao empreen-
dedorismo e inovação: des-
tinados ao aprimoramento 
da qualificação técnica, pro-
piciando o desenvolvimento 
econômico e social, por meio 
de iniciativas que estimulem o 
empreendedorismo, inovação, 
geração de emprego e renda.

– ambientais: promoção 
da educação ambiental e/ou 
recuperação da fauna e flora.

– educação, Formação e 
Sucessão: projetos e/ou inicia-
tivas que promovam o desen-
volvimento profissional e hu-

mano, assim como a formação 
de lideranças nos empreendi-
mentos familiares, empresa-
riais e associativos.

– intercooperação e asso-
ciativismo: ajuda mútua entre 
entidades associativas nortea-
das pelos princípios e valores 
do cooperativismo.

– Promoção da Saúde Co-
letiva e Desenvolvimento So-
cial: projetos e/ou iniciativas 
que objetivam mitigar riscos à 
saúde coletiva, promoção da 
vida saudável e o desenvolvi-
mento social.

Entidades de todos os municípios da área de atuação da cooperativa podem inscrever projetos

Divulgação

Para inscrição de pro-
jetos, a entidade deve ser 
pessoa jurídica, pública ou 
privada, com ou sem fins lu-

crativos; estar legitimamente 
constituída no ato de inscri-
ção do projeto; ser associada 
da Sicredi Alto Uruguai RS/

SC/MG; e estar adimplente 
com a cooperativa. Cada enti-
dade poderá inscrever no má-
ximo três projetos no ano.

CaTegORiaS dOS PROJeTOS

DATAS 
Inscrição: 1º de fevereiro até 31 de maio de 2021
Análise e avaliação: junho de 2021
Divulgação dos resultados: julho de 2021
Execução: até novembro de 2021
Prestação de contas: até 31 de dezembro de 2021.

Foi realizada na segunda-
feira (1º), a primeira reunião 
do Núcleo de Inovação e Tec-
nologia ligado à Associação 
Empresarial. Na oportunida-
de o vice-prefeito de Maravi-
lha, Jonas Dall´Agnol, par-
ticipou do encontro, com o 
objetivo de aproximar o Poder 
Executivo das atividades re-
lacionadas à inovação. “Exis-
tem muitos problemas hoje 
que ainda não há soluções e 

sabemos que há muita gen-
te competente e, certamente, 
com a solução em vista. Pre-
cisamos conseguir ouvir mais 
as ideias para colocá-las em 
prática, para auxiliar no de-
senvolvimento de Maravilha e 
região”, disse o vice-prefeito. 

Para o coordenador Luiz 
de Lara essa aproximação 
será de muito proveito para 
as próximas ações do Nú-
cleo.  “Este é o ano de colocar-

mos em ação o que foi cons-
truído e estudado até então. 
Temos certeza que esta par-
ceria com o poder público ge-
rará muitos bons frutos. Es-
tamos na busca da melhor 
metodologia para começar 
a implantação dessas possi-
bilidades de evolução com a 
tecnologia”, destacou Luiz.

enCOnTRO
núcleo de inovação e Tecnologia realiza reunião com presença 
do vice-prefeito 

Objetivo do encontro foi aproximar 
o Poder Executivo das atividades 

relacionadas à inovação

Divulgação
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munIcípIoS

A prefeita de Cunha 
Porã, Luzia Iliane Vacarin, 
e o vice-prefeito, Rafael Au-
gusto Böer, receberam nes-
ta semana a visita do su-
perintendente Regional de 
Negócios Oeste da Casan, 
Daniel Domingues Scharf, 
do chefe da agência da Ca-
san de Cunha Porã, Fran-
cisco Cozer, do agente ad-
ministrativo, José Itamar 
Dias Pedroso, e do opera-
dor de Estação de Trata-
mento de Água (ETA), Dio-
go Schumann.

O assunto tratado foi 
o abastecimento de água 
no município, assim como 
as melhorias previstas. De 
acordo com as lideranças, 
foi adiantado que ainda 
para este ano deve ser via-
bilizada a perfuração de um 
poço artesiano com profun-
didade de 300 metros para 
auxiliar as demandas em 
períodos de estiagem e fal-
ta de água.

ReuniãO Em pauta esteve o abastecimento de água no município, 
assim como as melhorias previstas

executivo de Cunha Porã recebe 
representantes da Casan

Encontro foi promovido na manhã de terça-feira (2)

Ascom Prefeitura

Outro assunto debati-
do entre os líderes do Exe-
cutivo e os representantes 
da Casan foi com relação 
ao estudo de um novo pon-
to de captação de água, ou 
a possibilidade de amplia-
ção da barragem já exis-

tente junto ao Rio São 
Domingos. Também foi 
conversado sobre os servi-
ços de manutenção da rede 
de água com relação a situ-
ações de vazamentos na ci-
dade.

Na oportunidade, foi 

reiterada a preocupação 
com a qualidade e o sis-
tema de abastecimento de 
água do perímetro urbano, 
além de reforçada a parceria 
entre o município de Cunha 
Porã e a Casan para bem 
atender a comunidade.

A administração de Bom Je-
sus do Oeste, por meio da Se-
cretaria de Saúde, contratou um 
médico ginecologista para aten-
dimentos semanais na Unidade 
de Saúde. A contratação foi fei-
ta através de processo licitatório, 
modalidade pregão presencial.

Segundo a secretária de 
Saúde, Lúcia Fuzinatto, a popu-

lação irá contar com o atendi-
mento do médico Dr. Valdir da 
Costa, especialista em Gineco-
logia, Obstetrícia e Mastologia. 

Ele atenderá todas as ter-
ças-feiras, a partir das 07h30, 
com horários pré-agenda-
dos pela Secretaria de Saú-
de ou pelos números (49) 
3363 0121/3363 0252.

bOm JeSuS dO OeSTe

nOVO geSTOR

médico ginecologista 
inicia atendimentos 
na unidade de Saúde

leandro neuhaus assume a 
educação em flor do Sertão

Charlaine Kreuz/ Divulgação

Dr. valdir da Costa é especialista em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia

A Secretaria Municipal de 
Educação de Flor do Sertão con-
ta com um novo gestor, Leandro 
Neuhaus. Ele, que nos últimos 12 
anos atuou como secretário de 
Administração, aceitou o desa-
fio proposto pelo prefeito reelei-
to, Sidnei José Willinghöfer. “Eu 
adoro desafios e sei que temos 
uma equipe fantástica de pro-
fessores e colaboradores, o que 
nos possibilita conduzir a edu-
cação de nosso município a pa-
tamares elevados de conheci-
mento e desenvolvimento”, diz.

Ele é mestre em Adminis-
tração, tem ampla formação na 
área de gestão, é professor uni-
versitário e tem mais de duas dé-
cadas de experiência na área pú-
blica, já tendo atuado na área 
econômica, no RH, no contro-
le interno e como secretário de 
Assistência Social. “É um pri-
vilégio trabalhar na Educação, 
pois é uma área que me cativa, 
mas vejo que nossa educação 
precisa evoluir, inovar nas for-
mas de ensinar e de comparti-
lhar conhecimentos”, reconhece. 

leandro Neuhaus é mestre em administração

Divulgação

CunHa PORã

em reunião com governador, prefeita defende 
aquisição de nova área industrial

A prefeita de Cunha 
Porã, Luzia Iliane Vacarin, 
participou no fim da tarde 
de quarta-feira (3) de uma 
audiência com o governador 
de Santa Catarina, Carlos 
Moisés da Silva, realizada na 
capital do Estado. A reunião, 
intermediada pelo deputa-
do Marcos Vieira (PSDB), 
ainda reuniu prefeitos de 
Xanxerê, Joaçaba, Caçador, 
Concórdia e Pinhalzinho.

Na oportunidade, Lu-
zia solicitou junto ao Go-
verno do Estado a aqui-
sição de uma nova área 
industrial e sua infraestru-
tura, defendendo a propos-
ta com base que, atualmen-
te, existem sete empresas 
no município de Cunha 
Porã que tem a necessida-
de de expandir seus negó-
cios de forma imediata.

A prefeita ainda enal-
teceu durante a conver-
sa com o governador que 
este investimento possi-
bilitará alavancar a eco-
nomia do município, bem 

como seu desenvolvimen-
to, oportunizando assim a 
melhoria de vida das pes-
soas, gerando emprego e 
renda. “Além disso, com 
este novo empreendimen-

to também vamos fortale-
cer o crescimento do muni-
cípio, disponibilizando aos 
empresários de Cunha Porã 
novas oportunidades”, pon-
tuou a chefe do Executivo. 

Governador recepcionou prefeitos para ouvir as demandas de cada município 

Divulgação
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A Secretaria de Educação 
de Maravilha está efetivan-
do as novas matrículas para 
as creches desde a terça-feira 
(2). As vagas são para crian-
ças do berçário ao maternal 
3. Os pais estão sendo conta-
tados pela equipe já que to-
das as crianças que vão aces-
sar as vagas estão inscritas na 
lista do TAC da Prefeitura e 
do Ministério Público. As au-
las nas creches estão previs-
tas para iniciar em março. 

Na terça-feira e quarta-

feira (3) foram realizadas as 
matrículas para o Maternal 3 
e na quinta-feira (4) e sexta-
feira (5) para o Maternal 2. As 
inscrições seguem na próxi-
ma semana. Na terça-feira (9) 
e quarta-feira (10) serão rece-
bidos os pais que tem crian-
ças para ingressar no Mater-
nal 1 e na quinta-feira (11) e 
sexta-feira (12) no Berçário. 

O local da matrícula é au-
ditório da Prefeitura e os ho-
rários são das 8h às 11h15 e 
das 13h15 às 16h45. A equi-

pe lembra aos pais de com-
parecerem ao local com os 
seguintes documentos: có-
pia da certidão de nascimen-
to, cópia da carteirinha de 
vacina onde tem os carim-
bos; comprovante de resi-
dência atualizado; folha de 
pagamento do último mês, 
declaração de trabalho re-
gistrado ou emitida pela em-
presa desde que atualizada e 
com timbre, cartão do SUS da 
criança além do RG, CPF dos 
pais e da criança se ela tiver. 

aulas nas creches devem iniciar em março

VagaS 2021

educação inicia período de 
matrículas para creches 

Arquivo/O Líder

A Assembleia Legislati-
va de Santa Catarina (Alesc) 
aprovou na segunda-fei-
ra (1º) o nome de Mauro 
de Nadal (MDB) para pre-
sidência da Casa no biênio 
2021-2022, com 38 votos. 
Nadal teve 38 votos entre 
os 38 votantes. Não parti-
ciparam da sessão Ada de 
Luca (MDB) por problemas 
de conexão e Julio Garcia 
(PSD), que segue em prisão 
domiciliar. 

No discurso de posse, 
o novo presidente prome-
teu transparência e ado-
ção de programas digitais 
para eliminar o uso de pa-
pel na Casa. Além disso, pe-
diu um minuto de silêncio 
em nome dos mortos pela 
Covid no Estado e dos tra-

Mauro De Nadal prometeu transparência e adoção de programas digitais

Murici Balbinot/Rede Catarinense de Notícias

POlíTiCa Sobre o relacionamento com o Executivo, o parlamentar disse 
que esse é um novo momento que representa aproximação

deputado do Oeste, mauro de 
nadal é eleito presidente da alesc 

balhadores da saúde.
Sobre o relacionamen-

to com o Executivo, de Na-
dal evitou comentar sobre o 
processo de impeachment e 
disse que “esse é um novo 

momento” que represen-
ta “aproximação”. Destacou 
que a presença de parla-
mentares no governo do Es-
tado representa todo o Le-
gislativo, que deve ser mais 

ouvido agora. “Esse é um 
sinal de aproximação e de 
abertura de governo e vai 
permitir que os deputados 
terão voz e vez para opinar”, 
disse. 

Sobre a reforma da Pre-
vidência, considerada uma 
das principais agendas para 
2021, de Nadal afirmou que 
será uma das prioridades 
do Parlamento, mas que es-
pera um projeto do gover-
no. “Essa proposta quando 
aportar aqui a presidên-
cia vai oportunizar a dis-
cussão”, acrescentou. Sobre 
Julio Garcia, o novo presi-
dente negou que tenha in-
fluência negativa sobre o 
Parlamento já que as acu-
sações não dizem respeito 
à Casa.

A Federação Catarinen-
se de Municípios (Fecam) 
assinou na quinta-feira (4) 
um protocolo de intenções 
para a compra da vacina 
Sputnik V, fabricada pelo 
Instituto russo Gamaleya, 
para imunização contra a 
Covid-19. O ato aconteceu 
em parceria com a Câma-
ra Brasil-Rússia com objeti-
vo de desenvolver relações 
econômicas e financeiras, 
em especial nesse momen-
to o interesse pela vacina.

A formalização da par-
ceria foi conduzida pelo 
presidente da Fecam, pre-
feito de Araquari, Clenilton 
Pereira, com a participa-
ção virtual do presiden-
te da Câmara Brasil-Rús-
sia, Gilberto Ramos, e com 
a presença do senador da 
República, Dario Berger. 

Com a assinatura de um 
protocolo de intenções a 
Fecam atua de forma re-
presentativa institucio-
nal, sendo a interlocutora 
dos municípios interessa-
dos na compra das vacinas.

A Fecam deverá fina-
lizar nesta semana um le-
vantamento nos municípios 
catarinenses com intuito de 
saber quantas doses cada 
município recebeu até ago-
ra via governo do estado, 
quais as vacinas e a organi-
zação da estrutura e logís-
tica para a aplicação. Com 
base nos dados, a Federa-
ção iniciará videoconferên-
cias com os secretários de 
saúde e equipes responsá-
veis, de forma a levantar as 
demandas e buscar, pontu-
almente, agilizar questões 
com o governo do estado.

muniCíPiOS CaTaRinenSeS
fecam assina protocolo 
de intenção de compra 
da vacina Sputnik V
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Consórcios mais atrativos 
  Em 2020, o Sicoob registrou 
um avanço de 13,2% nas vendas 
de cotas de consórcios. Com 
isso, o segmento atingiu cerca 
de R$ 5,1 bilhões, alta de 25% 
em relação a 2019. "Além da 
Promo Week de novembro, 
nós reduzimos a taxa de 
administração em 10%, o que atraiu muitas pessoas", 
disse o gerente de Consórcios do Sicoob, Itamar Filho. 

Depois de quase um 
ano e meio da aprovação 
de incentivos fiscais à 
aviação, Santa Catarina 
voltou atrás e adotou um 
novo modelo de fomento 
ao setor. Isso porque o go-
verno do Estado entendeu 
que os benefícios anterio-
res não geraram os efeitos 
desejados e propôs uma 
nova norma, chancelada 
pela Assembleia Legislati-
va (Alesc) e regulamentada 
no final de janeiro. 

A medida revogada 
durou pouco tempo. Em 
2019, o Estado revia todos 
os incentivos fiscais, in-
clusive a redução de ICMS 
sobre o querosene de 
aviação, item que repre-

senta 30% dos custos das 
empresas aéreas. A Alesc 
adicionou emendas e criou 
uma tabela progressiva 
às empresas: quanto mais 
voos regionais, menor 
a alíquota sobre o com-
bustível. Mas a medida 
previa uma contrapartida 
exigente. O ICMS poderia 
ser reduzido para até 7%, 

desde que a companhia 
cumprisse 38 decolagens 
diárias em pelo menos 
seis aeroportos do Estado. 
A regra obrigava ainda 
dois embarques e destinos 
em Santa Catarina e um 
destino internacional.

O Executivo acatou a 
proposta em 2019, mas 
refez o acordo no ano 

passado. Em nota, a Secre-
taria da Fazenda de Santa 
Catarina admitiu que a 
antiga proposta fracassou 
porque "não teve adesão 
das companhias aéreas". 

“A regra que nós cria-
mos acaba sendo muito 
difícil de ser cumprida, 
[de que] as companhias 
tivessem o benefício total. 
Essa flexibilização foi 
justamente para trazer um 
interesse das companhias”, 
disse o deputado Milton 
Hobus (PSD), que integra 
a Comissão de Finanças e 
Tributação da Alesc. 

“O governo entendeu 
que se aplicasse aquele 
modelo haveria dificulda-
de de trazer novas compa-

nhias para Santa Catarina. 
[A mudança dá] liberdade 
ao poder Executivo de 
fazer a negociação dire-
ta”, afirmou o deputado 
Marcos Vieira (PSDB), que 
preside a Comissão. 

Para o CEO do Floripa 
Airport, Ricardo Gesse, a 
pandemia atrapalhou. "Eu 
não creio que a política 
anterior era uma política 
que deu errado. Ela era 
bastante adequada ao 
cenário pré-pandemia, [...] 
mas a realidade agora é de 
retomada", disse. 

A nova regra facilita o 
benefício às companhias:  
12% de ICMS para quem 
atua em quatro aeroportos 
e 7% para quem atua em 

seis. Sem mais deman-
das. A possibilidade de 
negociação direta com 
as empresas é uma das 
apostas para o sucesso da 
nova regra.

A revisão da política 
fiscal ao setor aéreo não é 
exclusividade catarinense. 
O vizinho Rio Grande do 
Sul também criou regra 
em 2019 e precisou alterar 
em 2020. A lei gaúcha pre-
via um consumo mínimo 
de litros de querosene. A 
norma foi refeita, com me-
nos exigências. No Paraná, 
a lei estipula uma redução 
do ICMS para até 7%. No-
vas rotas foram incluídas, 
mas a baixa procura por 
passagens preocupa.

Janeiro foi o terceiro mês com mais mortes por 
Covid em Santa Catarina

Em janeiro, Santa Cata-
rina registrou 1.051 mortes 
por Covid-19, segundo 
dados da Secretaria de 
Estado da Saúde. Foi o 
terceiro mês mais letal des-
de o início da pandemia, 
atrás apenas de dezembro 
de 2020 (1.468 mortes) e 
de agosto de 2020 (1.058 
mortes). O número oficial 
ainda pode crescer, já que 
alguns óbitos são registra-
dos com dias de atraso. 

O número de mortes 
acompanha o avanço dos 

casos. No primeiro mês 
do ano, foram 84,3 mil 
registros da doença, o que 
significa um aumento de 
cerca de 17% no acumu-

lado. Do início de janeiro 
até o início de fevereiro o 
número de casos ativos 
permanceu estável, acima 
de 15 mil. 

RCN - 612 | rcnonline.com.br

SC
redecatarinensedenoticias

Após fracasso, Santa Catarina altera 
plano de incentivo à aviação regional

Fevereiro consciente
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de 

SC (FCDL/SC) lançou na última semana a campanha 
'Fevereiro Consciente', com foco no retorno às aulas com 
segurança sanitária. "Nossas atitudes agora são determi-
nantes. Somos responsáveis e precisamos pensar na saúde 
de todos", disse o presidente da entidade, Ivan Tauffer.

DIVULGAÇÃO/FLORIPA AIRPORT

MURICI BALBINOT

Benefício fiscal ao setor foi revisto e regulamentado no final de janeiro. Novas regras, menos exigentes, foram aprovadas

MAIS INVESTIMENTOSS
   A Companhia de 
Gás de Santa Catarina 
(SCGÁS) revisou o 
plano quinquenal de 
investimentos e aprovou 
um acréscimo de R$ 
47 milhões. Com isso, 
o montante previsto 
passou de R$ 410 milhões 
para R$ 457 milhões, até 
2024. Primeiro ano dos 
cinco, 2020 teve R$ 45 
milhões investidos. A 
maioria dos recursos será 

destinada para obras de 
expansão da rede de gás 
natural às margens da 
BR-470. "A principal obra 
continua sendo o ramal 
Serra Catarinense, que 
parte de Indaial e vai até 
Lages, onde já atuamos 
com uma rede isolada e 
pretendemos concluir 
essa grande obra até 
2024", disse o presidente 
da Companhia, Willian 
Anderson Lehmkuhl.
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Indústria inicia 
2021 em alta 
 A indústria catarinense 
iniciou 2021 com avanço 
em índices econômicos e 
de expectativa de mercado, 
segundo dados da 
Federação das Indústrias 
de SC (Fiesc). A confiança 
do industrial em janeiro, 
por exemplo, marcou 64,6 
pontos, na escala que vai 
de 0 a 100. O dado está 
acima da média brasileira, 
de 63,1. Além disso, a 
intenção de investir na 
indústria atingiu 72 pontos 
e a perspectiva de emprego 
56,9 no mesmo período. 
Outro indicador que 
começa o ano positivo é a 
utilização da capacidade 
instalada, que mede a 
ociosidade do setor. Em 
abril,a utilização caiu 
para 50%. Em dezembro, 
atingiu 82%. 
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CICELY TYSON
a atriz Cicely Tyson morreu no dia 28 de 
janeiro, aos 96 anos. a estrela, com mais 
de 70 anos de carreira, participou da série 

How To Get away with Murder, foi indicada 
ao Oscar por lágrimas de Esperança, em 1973, e atuou em 
Tomates verdes fritos e Histórias Cruzadas.

HILTON VALENTINE
O músico Hilton valentine, guitarrista da 
banda The animals, morreu no dia 29 
de janeiro, aos 77 anos. O músico é o 

responsável pelas marcantes levadas de 
guitarra de sucessos como The House of the 

Rising Sun e We Gotta Get Out of This Place.

SOPHIE
a cantora, produtora e DJ escocesa 
Sophie morreu no dia 30 de janeiro, aos 
34 anos. a artista foi a primeira trans 

a ser indicada ao Grammy. De acordo 
com o site future Classic, ela morreu após 

subir em um lugar mais alto para ver a lua cheia, quando 
escorregou e caiu.

DOUBLE K
O rapper Double K morreu no dia 30 de 
janeiro, aos 43 anos. Ele era um dos 
membros da famosa dupla de hip-hop 

People Under the Stairs. Eles lançaram 
seu primeiro álbum, intitulado The Next Step, 

em 1998.

DUSTIN DIAMOND
O ator norte-americano Dustin 
Diamond morreu no dia 1° de fevereiro, 
aos 44 anos, vítima de câncer no 

pulmão. Ele ficou famoso no final dos 
anos 1980 ao estrelar a série de Tv Uma 

Galera do Barulho. Diamond morreu 16 dias após ser 
diagnosticado com a doença.

TOM MOORE
O capitão britânico Sir Tom Moore 
morreu no dia 2 de fevereiro, aos 100 
anos, vítima de covid-19. Ele ficou 

mundialmente famoso por arrecadar 
cerca de 30 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 224 
milhões) para ajudar o Serviço Sanitário Nacional (NHS) 
do Reino Unido a combater a pandemia de coronavírus. 
O veterano da Segunda Guerra Mundial chamou atenção 
global por uma “aposta” familiar: prometeu dar voltas no 
jardim de casa, com seu andador, para arrecadar mil libras 
para o NHS. No entanto, conseguiu arrecadar muito mais 
do que previu inicialmente.

ALVISIO JACÓ ELY
O diretor dos assuntos Jurídicos e Trabalhistas do Sinte 
Regional de Maravilha, alvisio Jacó Ely, morreu no dia 
1° de fevereiro, no Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, vítima de covid-19. Ely foi coordenador do Sinte 
por nove anos e membro da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação por dois mandatos. Seu corpo 
foi sepultado no cemitério de Pinhalzinho.

CLAUDETE LURDES DA COSTA
faleceu no dia 28 de janeiro, no Hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 54 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

PLINIO URNAU
faleceu no dia 29 de janeiro, no Hospital Regional de 
Chapecó, aos 49 anos. Seu corpo foi sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

ELLINA ULLMANN
faleceu no dia 30 de janeiro, no Hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 91 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal.

LEOMAR HOSE
faleceu no dia 30 de janeiro, no Hospital de Cunha Porã, 

obItuÁrIo
aos 52 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica 
Nossa Senhora de lurdes em Cunha Porã e sepultado no 
cemitério da linha Central.

LÍDIA BUSS SCHUMANN
faleceu no dia 30 de janeiro, no Hospital de Cunha Porã. 
Seu corpo foi velado na Igreja Evangélica Congregacional 
do Brasil de Cunha Porã e sepultado no cemitério de 
Cunha Porã.

AUGUSTINHO DAVID FERRARI
faleceu no dia 1º de fevereiro, no Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste, aos 90 anos.
Seu corpo foi velado na Igreja Católica da linha 
Índio, em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

VALTER FARIAS PACHECO
faleceu no dia 1° de fevereiro, no Pronto atendimento 
de anchieta, aos 71 anos. Seu corpo foi velado na 
Igreja Matriz de anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

ADELINO PICOLLI
faleceu no dia 1° de fevereiro, no Pronto atendimento de 
anchieta, aos 71 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Matriz 
de anchieta e sepultado no cemitério municipal.

CARLOS EVANDRO RIES 
faleceu no dia 1° de fevereiro, aos 36 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica da linha Nossa senhora 
aparecida, em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade. 

ELENI TERESINHA FRIZON DE OLIVEIRA
faleceu no dia 2 de fevereiro, no Hospital Regional de 
Chapecó, aos 54 anos. Seu corpo foi velado na capela 
mortuária municipal e sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

EDIO VERNI LESCH 
faleceu no dia 4 de fevereiro, no Hospital São José de 
Maravilha, aos 63 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Evangélica assembleia de Deus e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.

aniVeRSáRiO Evento contou com lançamento da promoção Carrinho Cheio e Dinheiro na Mão

auriverde comemora 53 anos de fundação
Na quarta-feira (3) a Co-

operativa Regional Auriver-
de celebrou 53 anos de fun-
dação. O evento festivo foi 
realizado no município de 
São Carlos e transmitido ao 
vivo pelas redes sociais. Na 
oportunidade, foi feito tam-
bém o lançamento da pro-
moção Carrinho Cheio e Di-
nheiro na Mão.

A solenidade contou 
com a participação de auto-
ridades, dirigentes coopera-
tivistas, sócios, colaborado-
res, clientes e parceiros. O 
Gerente da Loja Agropecuá-
ria de São Carlos, José Adol-
fo Rippingler, falou em nome 
dos colaboradores e mencio-
nou a grande importância 
da Auriverde para São Car-
los. “Desde 1982, quando a 
Coapesc se uniu à Auriver-
de, muitos investimentos fo-
ram realizados no município 
de São Carlos e a ética, o foco 
no desenvolvimento social e 
o fortalecimento econômico 
sempre foram buscados pela 

direção da cooperativa atra-
vés de suas equipes técnica e 
gerencial”, diz.

O vice-presidente, Da-
niel Ferrari, representan-
do o quadro social, falou 
das origens da Cooperativa 
Regional Auriverde, da im-
portância da união das co-
operativas de Cunha Porã, 
Maravilha, São Carlos e Or-
leans. Lembrou dos gran-

des investimentos que a co-
operativa tem feito ao longo 
desses 53 anos e do apoio e 
incentivo oferecido aos co-
operados para que também 
possam investir com segu-
rança e viabilidade em suas 
propriedades. “Em nome da 
direção da Auriverde, exter-

namos gratidão a todas as 
pessoas que contribuíram 
com a realização do even-
to, às autoridades e dirigen-
tes cooperativistas que pres-
tigiaram o evento e a todos as 
pessoas que se fizeram pre-
sentes ou acompanharam via 
redes sociais”.

PROMOÇÃO
O evento contou com o lançamento da Promoção 
Carrinho Cheio e Dinheiro na Mão. Serão mais de 55 
vales-compra no valor de R$ 400; um prêmio de R$ 2 
mil; um prêmio de R$ 4 mil e um prêmio de R$ 6 mil. Os 
sorteios dos vales-compra e os três grandes prêmios 
em dinheiro serão sorteados durante o ano em datas 
que serão amplamente divulgadas. Para participar da 
promoção, basta adquirir produtos no Super auriverde e 
a cada R$ 50 em compras será fornecido um cupom.
Para o Gestor dos Super Mercados Super auriverde, 
vanderlei Nicola, a promoção não é apenas uma forma 
de promover as vendas, mas aproximar os sócios 
e clientes da cooperativa, mostrar os valores e a 
grandeza da auriverde através da rede Super auriverde 
e dar o prêmio principal em dinheiro, permitindo ao 
contemplado a liberdade de usufruir do prêmio da 
forma que lhe for mais conveniente.

Fotos: Divulgação

Evento foi promovido no município de São Carlos

Solenidade contou com o lançamento da promoção Carrinho Cheio e Dinheiro na Mão
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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

PROTeTOR laTeRal
Olá amigo leitor.
No ano de 2009 o CONTRAN emitiu a Resolução 323, estabele-

cendo os requisitos técnicos de fabricação e instalação de protetor la-
teral para veículos de carga.

Os caminhões, reboques e semirreboques com peso bruto total 
PBT superior a 3.500kg (três mil e quinhentos quilogramas) novos, 
nacionais e importados, fabricados a partir de 1º de janeiro de 2011, 
somente poderão ser registrados e licenciados se estiverem dotados 
do protetor lateral que atenda às especificações constantes no Anexo 
da Resolução. Os caminhões, reboques e semirreboques com peso 
bruto total PBT superior a 3.500 kg (três mil e quinhentos quilogra-
mas) cujas características originais da carroçaria forem alteradas, ou 
quando neles for instalado algum tipo de implemento, a partir de 1º 
de janeiro de 2011, também deverão atender às especificações cons-
tantes do Anexo da referida Resolução.

Podem estar incorporados no protetor lateral, desde que sejam 
atendidas as dimensões prescritas nos anexos da resolução, os com-
ponentes fixados permanentemente ao veículo, como caixas de fer-
ramentas, suporte para rodas sobressalentes, reservatórios de água, 
equipamentos específicos para fins diversos ou outros, os quais de-
vem atender os requisitos específicos da resolução.

No local do pneu sobressalente, quando for necessária a co-
locação do protetor lateral e não for possível o modelo fixo, deve 
ser aceito o protetor lateral basculante. Os demais requisitos de-
vem ser atendidos.

Aproveite a nossa dica, respeite a legislação de trânsito, e faça 
dele um lugar mais seguro.

tenham todos uma boa semana.

O capitão da Polícia Militar 
de Maravilha, Altair Lisot, expli-
cou nesta semana, em entrevista 
na Rádio Líder FM, a funciona-
lidade do aplicativo PMSC Ci-
dadão. O aplicativo oferece di-
versas ferramentas como Rede 
de Vizinhos, Proteção à mulher, 
Segurança Escolar, Rede Rural, 
Proerd, Coronavírus, Futebol 
Seguro, SOS Desaparecido, De-
núncia e outros serviços. 

Na oportunidade, o capi-
tão falou da praticidade de acio-
nar a Polícia Militar. “Por meio 

POlíCia miliTaR Usuário pode enviar vídeos, fotos e áudios quando 
for preciso acionar a guarnição

Capitão altair lisot explica funcionalidade 
do aplicativo PmSC Cidadão

WH Comunicações 

Capitão da Polícia Militar de Maravilha, altair lisot

do aplicativo, o usuário pode en-
viar vídeos, fotos e áudios, que 
o ajudarão quando for preci-

so acionar a PMSC, sem neces-
sidade de ligar para o número 
190. Diante das informações, a 

guarnição mais próxima vai até 
a ocorrência”, explica. 

Para utilizar os serviços é 
apenas necessário ter um dispo-
sitivo móvel com sistema ope-
racional Android ou IOS, com 
tecnologia de dados móveis ou 
Wi-fi e GPS. É preciso também 
realizar um cadastro prévio e 
aceitar a política de privacidade 
e segurança da informação. Esse 
cadastro requer foto, CPF, nome, 
data de nascimento, e-mail, te-
lefone, endereço, além de outros 
dados complementares.

A Polícia Civil, através da 
Delegacia da Comarca de Ma-
ravilha, indiciou um homem 
de 42 anos pela prática do cri-
me de importunação sexu-
al. A vítima é uma jovem de 18 
anos que compareceu à Delega-
cia relatando que foi a um esta-
belecimento realizar compras, 
quando passou a ser assediada 
sexualmente pelo proprietário. 

Inicialmente o agressor ofe-
receu emprego para a jovem, in-
sistindo para que conheces-
se o local. Em seguida investiu 
contra a vítima, tentando bei-
já-la a força, além de outras 
ações de cunho sexual. A ví-
tima conseguiu se desvenci-
lhar e sair do estabelecimento.

A Polícia Civil instaurou 
inquérito policial, onde fo-

ram inquiridas testemunhas e 
identificado o local onde teria 
ocorrido a importunação se-
xual. Com a conclusão das in-
vestigações, o suspeito foi in-
diciado pelo crime, podendo 
ser condenado até cinco anos 
de reclusão. O inquérito po-
licial, contendo as provas do 
caso, foi encaminhado ao Po-
der Judiciário para análise.

aSSÉdiO
Homem é indiciado pelo crime de importunação sexual 

A Polícia Civil, através da 
Delegacia de Polícia de Maravi-
lha, recuperou na tarde de ter-
ça-feira (02), um smartpho-
ne furtado, avaliado em R$ 
1.200,00. A vítima procurou 
a Delegacia de Polícia infor-
mando o furto do seu smar-
tphone. Policiais civis, do 
Setor de Investigação, reali-

zaram diligências e consegui-
ram localizar o objeto na pos-
se de uma mulher de 31 anos.

Trazida até a Delegacia de 
Polícia, a investigada não con-
seguiu explicar a origem do 
smartphone, sendo autuada 
pelo crime de receptação cul-
posa. O celular foi apreendido e 
será restituído ao proprietário.

CelulaR fuRTadO 

mulher é indiciada pelo 
crime de receptação 

A Polícia Civil, através das 
Delegacias de Polícia de Ma-
ravilha e Iraceminha, prendeu 
na segunda-feira (1º) o quar-
to suspeito de envolvimento no 
homicídio registrado no sába-
do (30), em Iraceminha. O úl-
timo preso é um homem de 34 
anos. Os outros três envolvi-

dos já haviam sido localizados 
pela Polícia Militar e encami-
nhados à Delegacia de Polí-
cia Civil de Maravilha, onde fo-
ram presos em flagrante.

O crime ocorreu no sa-
lão da comunidade, na Linha 
Nova Ibirama, interior de Ira-
ceminha. Os quatro indivídu-

os chegaram ao local armados 
com faca e revólver. A vítima fa-
tal, Rogério de Aguiar, foi al-
vejada com disparos de arma 
de fogo. Um jovem de 21 anos 
também foi atingido por gol-
pes de faca, ao tentar interfe-
rir na briga. Ele foi socorrido e 
encaminhado para o hospital.

Com a prisão dos quatro 
envolvidos nos crimes de ho-
micídio e tentativa de homicí-
dio, a Polícia Civil deve concluir, 
nos próximos dias, a investiga-
ção, com a oitiva de testemu-
nhas, juntada de laudos peri-
ciais, estabelecendo a dinâmica 
e real motivação do crime.

Mais de duas toneladas de 
droga foram incineradas na ter-
ça-feira (02), em Maravilha. 
De acordo com a Polícia Ci-
vil, a droga foi apreendida no 
dia 30 de janeiro, pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) em 
Cunha Porã. Segundo a polí-
cia, as drogas totalizaram 2,3 to-
neladas. O entorpecente esta-
va escondido em meio a uma 
carga de sucata transporta-
da por um caminhão com pla-

cas de Joinville e teria como 
destino o Rio Grande do Sul.

A investigação iniciada pela 
Polícia Civil de Cunha Porã a 
partir da prisão do motorista do 
caminhão continua, para iden-
tificar o destino final da droga e 
outros participantes no crime. 

Diante da grande quanti-
dade de droga apreendida e seu 
elevado valor de mercado, que 
somava mais de R$ 2 milhões, 
foi representado ao Poder Judi-

em maRaVilHa 

PRiSãO

mais de duas toneladas de droga são incineradas 

Polícia prende quatro suspeitos de envolvimento 
em homicídio no interior de iraceminha 

Divulgação Polícia Civil 

Droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária federal em Cunha Porã

ciário pela autorização judicial 
para destruição da droga. As-
sim, a Polícia Civil realizou a in-
cineração da droga em uma cal-

deira industrial na cidade de 
Maravilha, e contou com a pre-
sença da Vigilância Sanitária 
que acompanhou a diligência.
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ESportE

 ONEIDE BEHLING
bRilHanTe 
Estamos muito felizes com essa conquista no âmbito nacional 

da Chapecoense. O acesso foi conquistado com antecedência e o 
título veio para coroar o brilhante trabalho. Uma marca importante 
na história da Chapecoense. Em 38 jogos, foram 20 vitórias, 13 em-
pates e apenas cinco derrotas. O ataque fez 42 gols e a defesa sofreu 
21. Essa verdadeira façanha foi exaltada inclusive por Galvão Bue-
no no programa Bem, Amigos. O narrador demonstrou seu cari-
nho, respeito e admiração pela Chapecoense e pela nossa região.

“É uS guRi de maRaVilHa”
Chapecoense trabalhou muito para essa conquista. Todos do 

elenco acreditaram no trabalho e compraram a ideia apresenta-
da pelo técnico Umberto Louzer. Não faltou comprometimento e o 
foco. Nós acompanhamos a Chapecoense de perto desde 2014. Só 
quem sentiu essa “energia” que ronda esse clube sabe da emoção. É 
o primeiro time de muitos e o segundo clube de todos. Bom, mais do 
que tentar explicar é preciso sentir. Nesse grupo atual temos os guris 
de Maravilha. O atleta Tharlis Sartori e o fisioterapeuta Vynicius Dal 
Savio. Dois profissionais de alto nível que fazem parte da reconstru-
ção. Aliás, Chapecoense que já volta a campo no dia 21 de feverei-
ro, para disputar a Recopa Catarinense. Como campeão estadual de 
2020, a Chape enfrenta o vencedor da Copa Santa Catarina.

galO dO OeSTe 
Concórdia superou o Joinville pelo placar de 1 a 0 no jogo de 

ida da decisão da Copa Santa Catarina. A partida de volta será 
neste domingo (7), às 17h, na Arena Joinville. O Galo do Oeste 
joga pelo empate para ficar com o título. Joinville precisa vencer 
por dois gols de diferença. Caso o JEC vença por um gol de van-
tagem, o campeão será conhecido na disputa por pênaltis. Quem 
triunfar garante vaga na Copa do Brasil e ainda vai duelar com a 
Chapecoense na Recopa Catarinense.

PalmeiRaS É família 
Confesso que esperava mais da final da Libertadores. Com jo-

gadores ofensivos dos dois lados fiquei frustrado pelo desempe-
nho técnico das duas equipes. Foi um jogo truncado, ritmo lento, 
muitos erros de passes, poucas situações de gol. Mas tem um di-
tado no futebol que diz: “Libertadores não se joga, se ganha”. Pa-
rabéns aos meus amigos palmeirenses queridos, vocês merecem 
essa felicidade! Neste domingo (7), 15h, Valdir Gerhard e família 
estarão concentrados para o Mundial de Clubes. Boa sorte!

neLCiR DaLLaGnOL

O técnico Beni de Lima, 
da Associação Maravilha 
Futsal (Amaf ), conversou 
com a reportagem na últi-
ma semana. Na oportuni-
dade detalhou sobre a for-
mação da equipe para 2021. 
Ele foi questionado sobre 
como foi formada e equipe, 
critérios para contratações 
e demais assuntos referen-
tes ao time de futsal de Ma-
ravilha. 

fuTSal Associação Maravilha Futsal se prepara para temporada 2021

Técnico beni de lima fala sobre 
formação da equipe para 2021

O Napoli, equipe de San-
ta Catarina, venceu o Bota-
fogo por 2 x 1 na tarde des-
te domingo e é o mais novo 
campeão do Campeona-
to Brasileiro Feminino Sé-
rie A2. As catarinenses já ha-
viam derrotado as cariocas 

em casa no jogo de ida pelo 
mesmo placar e confirma-
ram o título no Estádio Nilton 
Santos. As visitantes abriram 
o placar no primeiro minu-
to de jogo com gol de Aninha. 
Nos acréscimos da primei-
ra etapa, Pepê empatou para 

o Botafogo e colocou fogo 
no jogo. O Napoli suportou 
a pressão e voltou à frente 
com Soraya, aos 38 do segun-
do tempo, segurando o re-
sultado para levantar a taça.

Até aí, tudo bem, mas o 
que realmente importa é a 

presença da Mariana Mall-
mann, natural Maravilha. 
Atualmente a família dela re-
side em São Miguel da Boa 
Vista. Mariana foi campeão 
com o Napoli e ela já defen-
deu também a camisa do In-
ternacional de Porto Alegre.

genTe daQui

Sub-18

Com atleta do Oeste na equipe, napoli bate 
botafogo e é campeão da a2 feminina 

destaques do Pato futsal já vestiram 
a camisa de maravilha 

O goleiro Ryan, ala 
Bruninho e o pivô Rodri-
go são destaques na equi-
pe sub-18 do Pato Fut-

sal, da cidade paranaense 
de Pato Branco. No ano 
passado eles defende-
ram a camisa da equipe 

de Maravilha que era trei-
nada pelo técnico Gian 
Mauro Silva. Atualmen-
te o trio faz sucesso nas 

mãos do professor Pau-
lo Cardoso. Os três são 
naturais da cidade para-
naense do Pato Futsal. 

CRiTÉRiOS PaRa 
COnTRaTaÇÕeS?
“a gente levou 
em consideração 
indicações de pessoas 
de confiança e outros 
a gente viu jogar. 
O Renan e o Dida a 
gente viu jogar, eles já 
jogaram contra nós 
e procuramos mais 
informações sobre 
eles e achamos que 
seriam jogadores 
que se encaixam 
no nosso jeito de 
jogar e que também 
servem para o nosso 

O Que PROCuRaRam 
nOS JOgadOReS?  

“Procuramos contra-
tar jogadores um pouco di-
ferente do que nós já tí-
nhamos no ano passado. 
Avaliação deles foi feita por 
vídeo e o que mais busca-
mos nestes jogadores no-
vos foi a qualidade do chu-
te”, ressalta.  Lima também 

sistema. Os outros 
novos contratados 
recebemos indicações”, 
disse. 
ainda conforme lima, 
pessoas de dentro da 
Mallwe futsal fizeram 
indicação. “O pivô que 
contratamos veio por 
meio de indicação de 
um outro atleta que 
queríamos contratar 
e não deu certo, o 
Beiçola que jogou para 
Cunha Porã no ano 
passado, e ele indicou 
então esse jogador”, 
conta ressaltando 
que o goleiro de São 

Miguel do Oeste 
veio por indicação 
do Richard, que já 
jogou pra Maravilha 
no ano passado. “E o 
Richard a gente acabou 
renovando também”, 
ressalta. 

destaca que outro crité-
rio foi avaliação da carreira 
desses atletas, se já jogaram 
por equipes profissionais 
ou não. 

Onde eSSeS JOgadOReS 
de fORa VãO mORaR?

Com a desistência do 
Suelliton, permanecem até 
o momento cinco jogado-
res de fora de Maravilha. Es-
ses atletas vão intercalar tra-
balho com treinos diários 
(uma condição para que as-
sinassem com a Amaf ). Eles 
vão morar em um aparta-
mento que a equipe mara-
vilhense vai ceder para eles. 

COmiSSãO TÉCniCa
De acordo com Lima a 

comissão técnica ainda está 
sendo montada e alguns no-
mes estão sendo estudados 
para fazer parte. 

aPReSenTaÇãO 
De acordo com Lima a 

apresentação ocorre no Gi-
násio de Esportes Munici-
pal Gelso Tadeu Mello Lara, 
na segunda-feira (8), às 19h. 
O evento terá transmissão 
pelo canal do YouTube/nda-
tvesportes.

Técnico da amaf, Beni de lima

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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Sandro Donati finaliza 
nomeação de secretários 
e diretores

Hospital São José 
divulga balanço dos 
atendimentos

Técnico Beni de Lima 
fala sobre formação 
da equipe

Nesta semana, o governo municipal anunciou 
mais cinco nomes para cargos de confiança, 
encerrando as nomeações 

Uma das principais novidades são os 
atendimentos para pacientes com diagnóstico de 
Covid-19 

Associação Maravilha Futsal se prepara para 
temporada 2021 e deve apresentar a equipe na 
segunda-feira (8)

Após iniciar 
pesagem em 
Maravilha, 
balança móvel 
do Dnit passa 
por manutenção

PÁGINA 19 PÁGINA 10 PÁGINA 27

PÁGINA 14

Equipamento foi instalado próximo ao 
posto da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), na segunda-feira (1)

Cleiton Ferrasso/O Líder
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