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Prefeitura anuncia 
investimentos 
de mais de R$ 
6 milhões 

Em menos de 
três meses PRF 
apreendeu 190 mil 
maços de cigarro 
contrabandeado 
na região

Maravilha tem 
novo decreto de 
restrições até 31 
de março  

Setores de saúde, 
infraestrutura e educação 
foram contemplados com 
melhorias, novas obras e 
asfaltamento  

Número de maços apreendidos 
quase dobrou no ano passado 
em relação a 2019

Uma das principais mudanças foi 
a abertura do comércio no fim de 
semana e a extensão do horário 
de atividade de bares e similares 
até 20h30

Obras CONTrabaNdO resTrIçÕes  

EDUCAÇÃO 
ESTADUAL 
maior parte dos alunos da regional de maravilha 
utiliza o sistema ‘tempo casa’ e o ‘tempo escola’

Lideranças avaliam sistema educacional 
como seguro e positivo para estudantes
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A Assembleia Geral Or-
dinária (AGO) da Coopera-
tiva Regional Auriverde foi 
realizada no último dia 12, 
em modalidade presencial 
e virtual, em razão da pan-
demia de covid-19. O pre-
sidente, Claudio Post, fez a 
prestação das contas, apro-
vadas por unanimidade. 

Na ocasião, ele re-
passou que o exercício 
de 2020 teve faturamen-
to recorde, somando R$ 
877.693.595,85 milhões. A 
AGO também contou com 
aprovação da distribui-
ção das sobras e demais 
itens que se referem aos 

REsulTadOs

auriverde realiza assembleia geral Ordinária

Dados foram apresentados pelo presidente da auriverde, Claudio Post

Divulgação

aspectos burocráticos e fi-
nanceiros da cooperati-
va, além de eleição e pos-

se do Conselho Fiscal para 
o ano 2021. Post agrade-
ceu a todos pela presen-

ça, bem como os parcei-
ros que contribuíram com 
os resultados da Auriverde. 

bR-163
Más notícias, caros leitores. O governo do estado não pode-

rá repassar R$ 50 milhões para investimento em obras da BR-163, 
que, mesmo sendo Rodovia Federal, teria uma contrapartida do 
governo do estado catarinense. Segundo informações que tivemos 
direto do secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Cata-
rina, Thiago Vieira, não houve interesse em sub-rogar os contratos 
da obra da BR-163, e o dinheiro do governo estadual não poderá 
ser empregado. Resumindo, mais uma notícia ruim, para uma ro-
dovia péssima. Em resumo, sem o aporte de recursos fica pratica-
mente inviabilizada a execução das obras. Não houve nem como o 
estado destinar os cinquenta milhões, para que a União simples-
mente aplicasse nas obras. Diante disso, o que está ruim permane-
cerá ruim. O que estava tendo algum prognóstico deixa de ter. Por 
fim, novamente ficamos a “ver navios”, como se diz. Ou melhor, a 
ver buracos, no caso da 163. Lamentável!

nãO TEmOs PadRÕEs PaRa COmPaRaR
Ultimamente, temos visto (e ouvido) muita gente comparan-

do situação do Brasil com outros países, seja em questões de au-
xílio pandemia, de vacinação, etc. Creio que isto não é possível. 
Nossa realidade é diferente de todos os países que estão utilizan-
do. Vamos lá: Estados Unidos, o país mais rico do mundo. Ingla-
terra, um país riquíssimo, que se permite pagar o auxílio emer-
gencial até junho, por exemplo. Ou de países como China, que 
tem um bilhão de habitantes. Cada caso é um caso, e se tratam de 
países que ora já são ricos, ora já vem com crescimento significa-
tivo dos últimos anos, o que lhes permite sustentar a pandemia 
de uma forma muito mais tranquila. Da mesma forma, não po-
demos nos comparar a outros países pobres, geralmente do con-
tinente africano, recheados de desigualdades, conflitos internos e 
disputas por poder. Nosso caso é diferente. 

PROduÇãO das VaCinas
E aqui é onde, entendo eu, há uma grande diferença de nosso 

país para outros, como por exemplo, China e Índia. O Brasil preci-
sa urgentemente evoluir na questão de pesquisa e produção de vaci-
nas. Hoje somos somente compradores, produzimos no máximo os 
insumos para “montar” a vacina que vem de fora. Estamos anos luz 
atrás destes países, sem contar Alemanha, Inglaterra e Estados Uni-
dos, grandes potências. O Brasil não produz. O Brasil apenas com-
pra vacinas e cria estratégias para aplicá-las a partir destas compras. 
Precisamos evoluir e muito quanto a tais pesquisas. Precisamos pro-
duzir, fabricar, mas sabemos que isto vem a longo prazo. E conve-
nhamos. Governos anteriores não fizeram quase nada neste senti-
do, e por isso estamos assim. Não há como falar de um governo que 
está há dois anos conduzindo o país. Mas também isso não os isen-
ta de cobranças futuras. Este é o nosso grande problema. Não produ-
zimos. Só compramos. Esta realidade precisa mudar, mesmo 
que em um futuro, esperamos, não tão distante assim. 
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LIÇÕES DE VIDA
“Não confunda tristeza com depressão. Tristeza tem motivo real e 
tempo de vivência determinado. Depressão vem de uma autoestima 
baixa e autoavaliações depreciativas de modo inconsciente.”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

COmPra de VaCINas 
POr mUNICÍPIOs 

A Federação Catarinense de Muni-
cípios (Fecam) confirmou a compra de 
mais de 3,5 milhões de doses da vacina 
russa Sputnik V para Santa Catarina. A 
informação foi confirma-
da pelo consultor de saú-
de da entidade, Jailson Lima. 
Segundo ele, até a próxima se-
gunda-feira (22) deve-se ter 
uma previsão de data 
para a chegada das doses.

A compra foi negociada a US$ 
9,75 por dose, ou seja, um total de 
US$ 34,1 milhões, algo em torno de 
R$ 189 milhões. Ela foi realizada por 
261 municípios catarinenses. Ma-
ravilha adquiriu 20 mil vacinas.

NOVIDADES NA LÍDER FM

A partir desta segunda-feira (22) entrará na grade de programação da LÍDER 
FM o comentário diário do conceituado jornalista ALEXANDRE GARCIA. Serão 
veiculados no programa matutino ATUALIDADES e no tradicional jornal do meio-
dia CHAMADA GERAL. É mais uma inovação que oportunizamos aos nossos fiéis 
ouvintes, visando dar conhecimento do que se passa no Brasil, com informações 
sem tendências políticas e totalmente imparciais, com as verdades acima de tudo.

COROnaVíRus

Estamos com muitos amigos e colaborado-
res tentando recuperação desse mal que aflige o mun-
do. Não estamos imunes e isso é preocupante, embora com todas as pre-
cauções e cuidados, grande parte de nossos funcionários e amigos foram 
acometidos do vírus. Muitas vezes alteramos a comunicação em nos-
sos horários de programação, mas jamais deixando o ouvinte à mer-
cê das informações. O nosso desejo de recuperação dos amigos e funcio-
nários. Nos resta confiar na medicina e ter muita fé. Um abraço a todos!

GRUPO DE BAGUNCEIROS 
DE ALUGUEL

Na manhã de quinta-feira (18) cin-
co homens foram presos pela Polícia 
Militar do Distrito Federal enquanto es-
tendiam uma faixa de protesto contra o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 
na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Segundo a PM, “o grupo foi deti-
do sob a acusação de infringir a Lei de 
Segurança Nacional ao divulgar a cruz 
suástica associando o símbolo ao pre-
sidente da República”. A faixa chama-
va o presidente de “genocida”. O grupo 
foi levado para a Delegacia da Polí-
cia Federal. Esquerdistas de aluguel...

R$ 6 MILHOES EM OBRAS

O prefeito de Maravilha, Sandro Dona-
ti, e o vice-prefeito, Jonas Dall’Agnol, anun-
ciaram um pacote de 13 obras que juntas 
vão superar o valor de R$ 6 milhões em in-
vestimentos. São obras nos setores de Infra-
estrutura, Saúde e Educação. Todos os edi-
tais estão disponíveis no site da Prefeitura de 
Maravilha e em jornal de circulação regio-
nal para as empresas interessadas em apre-
sentar propostas. Embora enfrentando o 
grave problema de saúde que afeta nosso 
município, os nossos administradores ain-
da conseguem realizar os anseios da comu-
nidade no setor de Infraestrutura, trazendo 
obras muito importantes para Maravilha!

ATENDIMENTO BANCÁRIO COM HORÁRIO ESTENDIDO

As aglomerações e as grandes filas em agências bancárias ocorrem devido ao horário de 
atendimento aos clientes. Deveríamos seguir a proposição de um vereador de Chapecó, que su-
gere ampliação de horário de atendimento, o que evitaria essas aglomerações, já que as orien-
tações da saúde são de que devemos evitar ajuntamentos. Repleto de razão: Além de um aten-
dimento melhor, teríamos o fim das filas de espera. Quanto maior a disponibilidade de horário, 
menor serão as aglomerações. Questão de inteligência. Isso vale para qualquer atividade!

MAIS UMA DE VEREADOR

O presidente da Câmara de Ve-
readores de Canela (RS), Alberi Dias 
(MDB), deu uma sugestão inusitada 
para o combate à covid-19 na sessão 
do Legislativo na segunda-feira (15). 
Ele defendeu a pulverização de ál-
cool em todo o território municipal.

Alberi disse que o procedimen-
to poderia ser feito por aviões, as-
sim como a pulverização em lavou-
ras. “Nós poderíamos pulverizar ao 
menos nossa cidade. Temos vários 
empresários que são donos de he-
licópteros, de aviões”, argumentou.

Um vídeo com o momento da 
sugestão do vereador circula pelas 
redes sociais. “Não sei se existe o ál-
cool em gel líquido, mas seria bom 
pulverizar porque o vírus está no ar. 
É uma coisa de outro mundo. Pul-
verizam lavouras com avião. Tal-
vez fosse uma ideia, porque o álco-
ol em gel não faz mal”, completou.

A ideia de Alberi vem sendo 
motivo de piada nas redes sociais, 
incluindo um vídeo que mostra a 
cidade explodindo após ser pul-
verizada e um cigarro ser aceso.

sTf Julga CasO 
lula Em 15 dias

Apesar das pressões em 
contrário, que continuam a 
todo o gás, dentro de duas se-
manas o plenário do Supre-
mo estará julgando a decisão 
de Edson Fachin, que anulou 
as condenações de Lula e tor-
nou sem objeto a ação sobre 
a suspeição de Sergio Moro, 
que está neste momento sus-
pensa na Segunda Turma.

PT ESTÁ APREENSIVO

De segunda-feira para cá aumen-
tou consideravelmente o medo entre 
petistas de que alguma decisão rever-
ta a elegibilidade de Lula. Dois fatos au-
mentaram essa preocupação: a deci-
são que manteve o bloqueio dos bens 
do ex-presidente e a fala de Bolsonaro 
para um apoiador, na porta do Alvora-
da, dizendo que Lula não ficará elegível.

O silêncio das Forças armadas 

Há quem estranhe a falta de um posicionamento político mais forte das Forças Ar-
madas no momento em que o país atravessa uma crise sanitária sem precedentes. 
Por mais estranho que pareça, esse silêncio é um bom sinal.  Não cabe a uma instituição 
de Estado se manifestar sobre temas da política corriqueira, um exemplo que poderia, com 
ganhos para o país, ser seguido pelos ministros do STF. 

Esse mesmo silêncio é a garantia de que a cúpula das Forças Armadas está atenta e 
zelando para que a presença de militares junto a Bolsonaro, a esmagadora maioria da 
reserva, não se confunda com a participação institucional no governo. Exército, Marinha e 
Aeronáutica, em uma democracia, devem servir como fator de equilíbrio, e não o 
contrário (Fonte: Tulio Millmann).

Rota entre Chapecó e Florianópolis 
não terá mais voos diretos 

A companhia aérea Azul decidiu sus-
pender o voo diário que operava de for-
ma direta entre Florianópolis e Chapecó. 
A medida vale a partir de hoje (20). Com 
isso, não haverá mais ligação direta entre o 
Oeste e a Capital catarinense. A Gol e a La-
tam também fazem a rota, mas com esca-
las, assim como passará a ser com a Azul.

AUSTERIDADE DE UM 
PREFEITO CATARINENSE

O prefeito de Criciúma, Clésio Salva-
ro, do PSDB, publicou decreto que libera 
os servidores públicos municipais do ser-
viço em razão da pandemia de covid-19, 
mas sem remuneração. “Estou decre-
tando lockdown na prefeitura, voluntá-
rio, facultativo, só não vai ter salário”, dis-
se em vídeo publicado nas redes sociais.

Salvaro é declaradamente con-
tra o lockdown e defende que os ser-
viços possam continuar, desde que 
as medidas necessárias e cuidados 
como máscara, álcool em gel e dis-
tanciamento sejam utilizados. O ví-
deo para ouvir o prefeito está em nos-
so site wh3.com.br (vale a pena ouvir).
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CÂmaRa Requerimento aprovado pede que o Executivo informe quais 
as providências pretende tomar com uma escavadeira hidráulica

Em sessão, legislativo 
aprova requerimento, duas 
moções e indicações 

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha promoveu sessão nes-
ta segunda-feira (15). Na ocasião, 
foi aprovado o Requerimento 
nº 11/2021, de autoria do verea-
dor Natalino Prante (PP). O do-
cumento pede que o Executivo 
informe quais as providências 
que o município pretende tomar 
com a escavadeira hidráulica JCB 
160. Segundo ele, o equipamen-
to está parado e recebeu vários 
gastos de oficina mecânica sem 
a total solução dos problemas, já 
que, atualmente, empresas parti-
culares estão prestando estes ser-
viços para o município.

Deram entrada duas mo-
ções. A Moção nº 05/2021, de au-
toria do vereador Vinícius Ventu-
ra (PP), solicita que o Legislativo 
encaminhe documento para as 
esferas estaduais e federais para 
que envidem esforços no sentido 
de adquirir doses de vacinas con-

Divulgação

Deu entrada na Casa o Projeto de lei legislativo (Pll) nº 3/2021, que denomina o contorno viário de Prefeito Miguel Nemirski

tra a COVID-19, com urgência, 
para a imunização dos integrantes 
do grupo prioritário de vacinação 
identificados como trabalhadores 
dos transportes coletivos e de car-
gas e caminhoneiros.

A Moção nº 06/2021, de au-
toria da vereadora Marclei Gran-
do (MDB), solicita que o Legis-
lativo encaminhe documento à 

União dos Vereadores de San-
ta Catarina (Uvesc), solicitando 
para que a eleição da nova dire-
toria da Uvesc 2021 seja realiza-
da de forma remota, por meio de 
aplicativo/ferramenta, que per-
mita a votação dos associados, 
evitando assim o deslocamento 
dos parlamentares e a aglomera-
ção deles. 

Várias matérias deram en-
trada na Casa. O Projeto de Lei 
Legislativo (PLL) nº 3/2021, de-
nomina espaço público que es-
pecifica o contorno viário de Pre-
feito Miguel Nemirski. Outras 
oito indicações deram entrada 
na sessão.  A próxima sessão está 
marcada para segunda-feira (22), 
a partir das 19h.

lEgaliZaÇãO
mapeamento de terras feito pela Epagri auxilia 
governo no processo de regularização fundiária

Um projeto da Epagri/Ci-
ram fez o mapeamento do uso 
e cobertura da terra de 43 pro-
priedades rurais familiares em 
Santa Catarina com o objeti-
vo de auxiliar o poder públi-
co na regularização desses imó-
veis, cujas famílias não possuem 
a documentação da proprie-
dade. Esses dados serão usa-
dos pelo Programa Terra Legal, 
da Secretaria de Estado da Agri-
cultura, da Pesca e do Desen-
volvimento Rural, voltado aos 
pequenos proprietários ou pos-
seiros que não possuem re-
gistro de imóveis e por isso vi-
vem em insegurança jurídica e 
sem ter acesso ao crédito rural.

Segundo o pesquisador 
Everton Vieira, o mapeamen-
to foi feito em pequenas pro-
priedades rurais de até quatro 
módulos fiscais nos muni-
cípios de Cerro Negro, En-
tre Rios, Faxinal dos Guedes, 
Lebon Regis, Major Vieira e 

Otacílio Costa. Nelas foram 
identificadas atividades agrí-
colas (lavouras, pastagem, re-
florestamento etc), não agrí-
colas (infraestrutura rural e 
mineração) além de áreas na-
turais, como florestas, cam-
pos naturais, dentre outros.

PROJETO TERRa lEgal
O Projeto Terra Legal pre-

tende promover a legalização de 
todas as propriedades do meio 
rural com até quatro módulos 
fiscais no Estado através da re-
gularização fundiária das terras 
devolutas ou posses e partilhas 

não regularizadas. A intenção 
é atender cerca de 9,5 mil famí-
lias rurais que não possuem a 
documentação da proprieda-
de. As informações levantadas 
pela Epagri/Ciram se juntam a 
outros dados necessários para 
o processo de regularização.

Programa identifica áreas destinadas a atividades agrícolas, não agrícolas e áreas naturais

Divulgação

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 ver-
dade, há pessoas que se apegam com unhas e dentes a seus proble-
mas e não conseguiriam viver sem eles.

O funcionamento humano é algo extraordinário e contradi-
tório. Acreditamos que todos querem se ver livres de suas dificul-
dades, pelo menos todos falam isso, mas a verdade é bem mais 
surpreendente. Apesar de todos afirmarem categoricamente que 
não querem sofrer, são muitos os que vivem para sofrer. Apegam-
se intensamente às suas agruras e tiram delas um prazer. Pare-
ce 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 ajuda, 
mas é um modo de prender a atenção do outro, causar no outro 
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 pio-
res tragédias, as mais terríveis situações. No entanto, quando uma 
solução pode ser sugerida, quando uma mudança na forma como 
se lida com tudo isso é apontada, elas rapidamente negam que vai 
funcionar, rejeitam qualquer possibilidade de melhora e agarram 
seus problemas como se temessem se ver sem eles. Com certe-
za todo mundo já se deparou com pessoas assim, especialmente 
numa cultura onde esse tipo de atitude é incentivada e enobreci-
da de legitimidade pelos médicos que costumam disfarçar o lucro 
de dignidade ou cuidado. Tem exceção na categoria, claro que tem, 
mas em geral o mercado 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 
apego ao sofrimento, piores do que os médicos que aprovei-
tam disso 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 so-
frimento, curti-lo, pois esta é a forma que têm de receber alguma 
atenção, 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 
intermediasse seu contato com os demais. A base de seus relacio-
namentos 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 impossibi-
litados. Em resumo, vive-se uma vida mutilada e parcial. Per-
de-se algo que é por demais valioso: a própria vida. A sabe-
doria e a terapia levam a não nos apegarmos aos sofrimentos. 
Isso vem pelo nos conhecer-se mais, quando passamos a en-
tender o que nos move e nos faz nos ligar à vida e aos outros.



,  MaRavilha 20 DE MaRçO DE 2021 5

EXEmPlO DE 
hUmaNiDaDE

Nesta semana produzimos uma matéria 
sobre o contato de profissionais da saúde 
do hospital São José com familiares de 
pacientes internados. além de toda carga 
trabalhista e emocional, eles esbanjam 
paciência e humanidade. Trocam 
informações através de mensagens, ligação 
e chamada de vídeo para diminuir a aflição 
daqueles que aguardam notícias de seus 
entes queridos. Quando um paciente sai da 
UTi os profissionais aplaudem reunidos no 
corredor com balões coloridos, incentivando 
a felicidade no local. Como é bom morar em 
lugar assim. Nossa eterna gratidão. 

diana Heinz, jornalista 

REsPOsTa bRilHanTE 
O filósofo e escritor Mário Sergio Cortella foi questionado em 

uma entrevista se é possível viver em 2021 de maneira pacífica e 
agradável. E ele respondeu: “Não há como. Uma pessoa que de-
seja viver de modo agradável está iludida com o que está à vol-
ta dela, está alienada”. Entretanto, ele acredita que nem por isso é 
preciso passar por este ano apenas de modo sofrido e torturante, 
pois temos que criar situações que tragam alegria. Ou seja, encon-
trar possibilidades reais de felicidade em meio ao caos. E ele finali-
za: “Acender uma vela, ao invés de amaldiçoar a escuridão”. Justo!

Camilla Constantin, jornalista

SOMOS TODOS A FAVOR DA VIDA!

O governador afirmou nesta semana que a comunidade precisa aprender a con-
viver com o coronavírus. Carlos Moisés respondeu uma pergunta sobre fechar todo 
o comércio. Então, muitos se aproveitaram para dizer que o governador estaria di-
zendo que é “natural morrer por Covid-19” e se posicionando contra a vida. Mas, é ób-
vio que ninguém é contra salvar vidas ou cuidar das pessoas. Absolutamente nin-
guém. O que me parece claro nisso é que o governador, assim como empresários e 
outras pessoas, quer que todos aprendam a viver em uma sociedade onde o coro-
navírus está. E como faz isso? Se alguém esqueceu seria: não cumprimentar pegan-
do na mão, usar máscara e álcool em gel, não frequentar festas clandestinas em chá-
caras, apartamentos (onde ninguém se preocupa com qualquer cuidado).

Ederson abi, jornalista

O golpe está aí... 
Nesta semana, noticiamos diversos casos de golpes e, infelizmente, com prejuízos às vítimas. São 

desde os tradicionais telefonemas se passando de gerente de banco até lista para se vacinar contra a 
Covid-19. O que se percebe é a expertise e criatividade que os golpistas se atualizam para tirar proveito 
das pessoas. Especialistas recomendam não confirmar dados por telefone nem confirmar por meio de 
links no WhatsApp. É preciso desconfiar sempre. O golpe está aí e não dá para cair. Bom fim de semana. 

Cleiton C. ferrassso



,  MaRavilha 20 DE MaRçO DE 20216

Feliz Dia! Um Dia Abençoado! Ponha sua luz pesso-
al onde ela possa ser vista. Muitos acham a modéstia boni-
ta – e ela o é. No entanto, errar na dose e acabar, com isso, 
impedindo a si mesmo de brilhar, é uma forma de egoís-
mo. Não se trata de sair por aí contando vantagem. Colo-

car sua Luz no alto é não economizar altruísmo, iniciativa, 
força de vontade – e não ter melindro em assinar seus fei-

tos. As pessoas e o mundo precisam do seu sucesso, do seu 
exemplo, da sua garra. Inspirar os outros, brilhando, é, an-
tes de tudo, um ato de amor ao próximo. Muito obrigado!

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha, por meio 
da presidente, Marclei Gran-
do (MDB), realizou a devolu-
ção de R$ 250 mil para o Exe-
cutivo, na segunda-feira (15). 
A contadora da Casa, Marize-
te Utzig, acompanhou o ato. 
Os recursos fazem parte do 
duodécimo do exercício de 
2021, não utilizado pela Câ-
mara. “A intenção é que du-
rante nosso mandato, faça-
mos a devolução dos recursos 
a cada dois meses. É prerro-
gativa do presidente escolher 
como fazer a devolução e, ge-

ralmente, é no fim do ano. No 
entanto, em função da pande-
mia e desse recurso estar pa-
rado no banco enquanto o 
município poderia estar traba-
lhando em várias outras fren-
tes, é que tomamos essa ini-
ciativa”, explicou a presidente.

Marclei também comen-
tou que, a cada devolução, es-
tará acompanhada por um 
servidor da Casa. “O objetivo 
valorizar o trabalho deles, pois 
todos auxiliam para que todo o 
recurso seja aplicado de forma 
correta e que valores não se-
jam desperdiçados”, ressaltou.

Prefeito, Sandro Donati, recebeu os recursos e parabenizou a ideia

RECuRsO
legislativo entrega R$ 
250 mil para prefeitura 

Divulgação

REdE EsTadual Maior parte dos estudantes da Regional de 
Maravilha utiliza o sistema ‘tempo casa’ e o ‘tempo escola’

Coordenador regional de educação 
avalia sistema como seguro 
e positivo para estudantes 
Diana Heinz

Com pouco mais de 30 dias 
de aula na rede estadual algu-
mas escolas foram fechadas em 
Santa Catarina em razão de ca-
sos de coronavírus. Na semana 
passada uma reunião com lide-
ranças da saúde e educação ca-
tarinense debateu o ensino pre-
sencial. A conclusão da equipe 
é que o sistema atual é seguro 
para alunos professores e será 
mantido até uma decisão con-
trária de órgãos superiores. 

O coordenador regional de 
Educação, Erno Schwerz, con-
corda com as lideranças esta-
duais. Segundo ele, nenhuma 
das 37 unidades escolares da 
Regional de Maravilha precisou 
ser fechada. “Tivemos casos 
isolados de alunos que preci-
saram se ausentar em razão 
de um exame positivo na fa-
mília. Mas a conclusão é que 
nosso sistema não é perfeito, 
mas buscamos ao máximo a 
segurança através de muitas 
normas”, explica. 

A Regional de Maravilha 
tem cerca de 11.500 alunos. 
Destes, 400 estão no modelo to-
talmente presencial, mais de mil 
optaram pelo sistema remoto e 
o restante, quase 10 mil, utiliza 
o “tempo casa” e o “tempo esco-
la”. Os alunos do sistema remoto 
são atendidos pelas chamadas 
Escolas Polo, que são 54 unida-
des escolares que sediam o Nú-
cleo de Atendimento Remoto 
aos estudantes, com ensino no 
formato on-line e por meio de 
material impresso.

Nenhuma das 37 unidades escolares da Regional de Maravilha precisou ser fechada em razão do coronavírus 

a alegria das crianças em poder retornar a 
escola quase um ano após o cancelamento 

das aulas presenciais é algo notável. Os 
professores e equipe pedagógica fazem um 
trabalho exemplar e percebemos todos os 
cuidados necessários. Nem tudo é perfeito, 

muita coisa ainda precisa melhorar, mas 
todos buscamos fazer o melhor 

e priorizar a segurança,

declara o coordenador regional de Educação. 

Ar
qu

ivo
/O

 L
íd

er

QualifiCaÇãO 
Os 2,3 mil profissionais que atu-

am no Núcleo de Atendimento Remo-
to da rede estadual de educação partici-
param nesta semana de uma formação 
continuada virtual. O objetivo do curso, 
promovido pela Secretaria de Estado da 
Educação (SED), é alinhar com os gesto-
res, coordenadores pedagógicos e pro-
fessores o planejamento, os processos 
de avaliação e as metodologias que irão 
direcionar o trabalho pedagógico deste 
ano letivo, para garantir a efetiva apren-
dizagem dos alunos que estão no mode-
lo 100% remoto. Esse modelo está sen-
do ofertado para estudantes de grupo de 
risco ou aqueles em que as famílias op-
taram por continuar no atendimento re-
moto. Além de abordar o planejamento, 
o processo de avaliação e as metodo-
logias de ensino, uma parte da forma-
ção foi destinada ao uso das tecnologias 
educacionais, buscando favorecer a in-
teração entre professor-aluno e qualifi-
car o processo de ensino-aprendizagem.

Eliane Santos/O Líder

O prefeito Sandro Dona-
ti esteve com o coordenador 
regional de Educação, Erno 
Schwertz, para assinar um 
convênio de repasse de recur-
sos para o transporte escolar. 
O valor é de R$ 95 mil mensais 
e será dividido em nove parce-
las, o recurso vem do Governo 
do Estado para auxiliar no va-
lor investido pelo município 
na locomoção dos alunos que 
utilizam o transporte escolar.

A Prefeitura de Maravi-
lha, através da Secretaria de 
Educação, investe R$ 140 mil 
mensais para oferecer trans-
porte gratuito e de qualida-
de para mais de mil alunos 
de escolas públicas estadu-
ais e municipais. São 23 li-
nhas, sendo que três são da 
prefeitura e o restante tercei-
rizadas, que transportam es-
tudantes de todos os bairros 
e localidades da zona rural.

EduCaÇãO

Prefeito assina convênio 
para o transporte escolar

valor é de R$ 95 mil mensais e será dividido em nove parcelas

Divulgação
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Diana Heinz

O Corpo de Bombeiros 
de Maravilha fez uma campa-
nha nesta semana que pede 
para a população informar ca-
sos de dedetização nos muni-
cípios de abrangência da cor-
poração: Maravilha, Santa 
Terezinha do Progresso, Tigri-
nhos, Flor do Sertão, Iracemi-
nha e São Miguel da Boa Vista. 

Conforme o capitão da 
guarnição, Michael Magrini, ao 
informar o processo, o mora-
dor evita que falsos alarmes de 
incêndio ocasionados pela fu-

PREVEnÇãO 
Corpo de bombeiros pede que população 
avise casos de dedetização 

Telefone utilizado para avisos de dedetização é o 193

Arquivo/O Líder

maça do inseticida. “Pedimos 
para que quem for dedetizar sua 

casa, estabelecimento comer-
cial ou condomínio utilizando 

fumaça, não se esqueça de avi-
sar o Corpo de Bombeiros Mili-
tares no telefone 193, informan-
do o endereço completo, horário 
e tipo de inseticida”, explica. 

Segundo Magrini, já houve 
casos em que pessoas que passa-
ram por um local que estava sen-
do dedetizado identificaram a 
fumaça como incêndio e entra-
ram em contato com a guarnição. 
“Ao informar o Corpo de Bom-
beiros antes de passar o insetici-
da você evita mobilização desne-
cessária para falsos alarmes de 
incêndio e também evita prejuí-
zos ao seu patrimônio”, afirma. 

CaMiLLa COnSTanTin

Neste sábado (20) ini-
cia o outono, estação mar-
cada pela redução gradati-
va das temperaturas diárias, 
queda das folhas e maior in-
cidência de ventos e nevoei-
ros. No Brasil, o outono é co-
nhecido por ser a estação das 
frutas, já que é o melhor perí-
odo de colheita de várias es-
pécies frutíferas.

De acordo com o mete-
orologista do grupo WH Co-
municações, Piter Scheuer, as 
chuvas devem ficar abaixo da 
média nos próximos meses. 
“Chuvas irregulares por con-
ta do fenômeno La Niña. Con-
dição de tempo seco deve se-
guir, com estiagem”, destaca. 

Março ainda apresenta 

mudanÇa dE EsTaÇãO Meteorologista Piter Scheuer destaca que a 
condição de tempo seco deve seguir nos próximos meses 

Outono deve ser de pouca 
chuva na região

Seca vivida durante os meses de verão deve permanecer na nova estação 

características de verão, mas 
abril, maio e o início de ju-
nho serão bem característicos 
de outono, com maior ampli-

tude térmica - madrugada e 
amanhecer frios e as tempe-
raturas aumentando rapida-
mente ao longo do dia. “Hora 

frio, hora calor, mas no geral 
as temperaturas ficam abaixo 
da média, com possibilidade 
de geada precoce”, diz.  

Arquivo/O Líder

A Secretaria de Esta-
do da Agricultura, da Pes-
ca e do Desenvolvimento 
Rural tomou conhecimen-
to de um golpe que vem 
sendo aplicado aos prefei-
tos e produtores rurais de 
Santa Catarina pedindo di-
nheiro em troca da libera-
ção de projetos para perfu-
ração de poços artesianos.

Segundo as informa-
ções preliminares, diver-
sos prefeitos e produtores 
rurais têm recebido o con-
tato de uma pessoa que se 
apresenta como funcioná-
rio da Secretaria da Agricul-
tura e solicita um pagamento 
no valor de R$2 mil para au-
xiliar nos trabalhos de per-

furação de poços no mu-
nicípio ou propriedade.

É importante destacar 
que a Secretaria da Agricultu-
ra não solicita qualquer paga-
mento aos municípios ou pro-
dutores. Além disso, todos os 
programas de apoio ao setor 
produtivo, incluindo o incen-
tivo para perfuração de poços, 
são realizados de forma insti-
tucional e os contatos são fei-
tos através de nossos técnicos.

A Secretaria está toman-
do todas as medidas cabí-
veis junto as autoridades 
policiais a fim de identifi-
car os autores do crime, fi-
cando à disposição para to-
dos os esclarecimentos que 
se façam necessários.

Estão abertas as ins-
crições para a 7ª edição da 
Olimpíada de Língua Portu-
guesa 2021. O evento é vol-
tado para as escolas públi-
cas de todo país e tem se 
consolidado como impor-
tante elemento de motiva-
ção para melhorar a quali-
dade da leitura e escrita de 
milhões de estudantes. As 
inscrições devem ser fei-
tas até dia 30 de abril. A Se-
cretaria de Estado da Edu-
cação (SED) fez a adesão à 
edição deste ano e Santa Ca-
tarina já conta com 41 esco-
las inscritas, tanto da rede es-

tadual quanto municipal. 
O concurso deste ano 

traz algumas novidades. Ago-
ra, para participar da Olimpí-
ada, o professor deve redigir 
um relato de prática contan-
do como o trabalho foi de-
senvolvido com sua turma, 
um texto reflexivo contan-
do seus desafios, discussões 
e conquistas. Além disso, 
junto com os alunos e alu-
nas, deve selecionar algu-
mas produções textuais ou 
audiovisuais e registros sig-
nificativos das ações reali-
zadas, como fotografia, ví-
deo, áudio, entre outros.

EduCaÇãO

alERTa

Olimpíada de língua 
portuguesa 2021 está 
com inscrições abertas 

secretaria da agricultura 
alerta sobre golpe aplicado 
em produtores rurais
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dEVEdOREs CDL e Associação Empresarial de Maravilha acredita que um 
dos principais motivos da inadimplência é a ausência de educação financeira

faixa etária de 26 a 35 anos lidera 
inadimplência em santa Catarina
Diana Heinz

O percentual da popula-
ção economicamente ativa 
de Santa Catarina com dívi-
das registradas no SPC esta-
dual era de 14,32%. Em mar-
ço deste ano, a taxa caiu para 
13,89%. Os números da Fede-
ração das Câmaras de Diri-
gentes Lojistas de SC (FCDL/
SC) revelam uma estabili-
dade diante de uma maior 
cautela na hora de cobrar e 
disposição em propor rene-
gociações.

Os dados da Federação 
indicam, ainda, que o tíque-
te médio por pessoa é de R$ 
1.809,03 na soma das dívidas 
não pagas, sendo que cada 
pessoa tem média 1,84 con-
tas ou prestações não pagas 
no comércio. O levantamen-
to é substancialmente de dí-
vidas do comércio, não sen-
do consideradas, dívidas com 
bancos, cartões de crédito e 
financeiras. Não são conside-
radas dívidas com pequeno 
atraso ou renegociadas, ape-
nas a inadimplência já con-
solidada.

Para a CDL e Associação 
Empresarial de Maravilha um 
dos principais motivos que 
tornam uma pessoa que re-
cebe renda fixa a ser inadim-
plente é a ausência de educa-
ção financeira, ou até mesmo 
a falta de planejamento. “Sa-
bemos que outros fatores 
também podem estar levan-
do a isso como desemprego, 
muitos parcelamentos e ou 
até mesmo um crédito fácil. 
Mas o simples fato de ter uma 

educação financeira correta 
e um planejamento dos seus 
gastos mensais já é um gran-
de começo para o mesmo não 
se tornar inadimplente.”, ex-
plica a equipe da instituição. 

Entre as faixas 
etárias, a maior 
quantidade de 
devedores está entre 
pessoas com 26 a 
35 anos, com 28,84% 
das dívidas, sendo 
que as pessoas com 
56 anos ou mais 
são as que menos 
aparecem entre os 
inadimplentes, com 
11,48% dos registros 
no SPC.

Pessoas com 56 anos ou mais são as que menos aparecem entre os inadimplentes

Diana Heinz /O Líder

Em maRaVilHa 

COnsCiEnTiZaÇãO 
“Hoje, nós como CDL, 

trabalhamos com um siste-
ma voltado totalmente à aná-
lise do cliente, antes mesmo 
do cliente efetivar a compra. 
Acreditamos que isso auxi-
lia a não ocorrer uma inadim-
plência futura. E além de uma 

conscientização dos deve-
dores, para irem negociar ou 
efetuar o pagamento de suas 
dívidas o quanto antes, para 
o não gerar de juros e mul-
tas pelo atraso”, fala a equipe 
sobre ações contra a inadim-
plência no município.

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza, o ví-
rus da gripe, começa no dia 12 de 
abril e vai até 9 de julho. O público
-alvo é estimado em 79,7 milhões 
de brasileiros, e a meta do Minis-
tério da Saúde é vacinar pelo me-
nos 90% dos grupos prioritários.

Os grupos prioritários se-
rão distribuídos em três eta-
pas, de forma escalonada. Nes-
te ano, a vacinação vai começar 
por crianças, gestantes, puérpe-
ras, povos indígenas e trabalha-
dores da saúde. Depois, será a 
vez dos idosos e dos professores.

A campanha de vacinação 
contra a gripe vai coincidir com 
a imunização contra a Covid-19. 

O Ministério da Saúde não reco-
menda a aplicação das duas va-
cinas simultaneamente, devido 
à falta de estudos sobre a coad-
ministração dos imunizantes, e 
a orientação é priorizar a vacina-
ção contra o novo coronavírus.

imuniZaÇãO

Campanha de vacinação 
contra gripe começa 
no próximo mês

A CDL de Maravilha con-
sidera alto o valor do tíquete 
médio por pessoa na soma das 
dívidas, R$ 1.809,03, e acredi-
ta ser um reflexo da realida-
de vivida meses atrás, quan-
do o crédito foi liberado para 
muitos. A instituição, junto aos 
seus associados, seguidamen-
te promove orientações para 
que todos os meios de prote-

ção de crédito sejam usados na 
hora de efetivar uma compra. 
“Por este motivo e pelos meios 
de cobrança seguros que hoje 
existem, acreditamos que em 
nosso município deve sim ha-
ver índices de inadimplência, 
porém este trabalho de cons-
cientização, tanto ao empresá-
rio como ao cliente, é o nosso 
carro-chefe”, declara a equipe.

RECuPERaÇãO
mãe de trigêmeos ganha 
alta da uTi após se 
recuperar da Covid-19 
Diana Heinz

Caroline Gotardo, 39 
anos, ficou 18 dias interna-
da em Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) por conta da Co-
vid-19. A maravilhense foi 
intubada logo após dar à luz 
a trigêmeos no Hospital Re-
gional de Chapecó. Na quin-
ta-feira (18) ela ganhou alta da 
UTI, mas segue hospitalizada. 

Caroline foi diagnosticada 
com a Covid-19 quando esta-
va na 27ª semana de gravidez. 
No dia 24 de fevereiro Mano-
ela, Alice e Théo nasceram. O 
marido, Irno Gotardo, conse-

guiu ver a esposa por videocha-
mada horas antes da intuba-
ção. Depois disso, o vendedor 
só recebeu notícias sobre Caro-
line por meio de boletins mé-
dicos. O encontro entre Ca-
roline e Irno foi filmado pela 
equipe do Hospital. Ainda na 
maca, ela conseguiu conver-
sar com o marido que se emo-
cionou ao reencontrá-la. 

Os bebês seguem interna-
dos, mas conforme o Hospi-
tal estão em um quadro consi-
derável estável. O casal já tinha 
outros três filhos: Gustavo de 
16 anos, Giovana de 12 anos 
e Ana Lívia de 1 ano e 9 meses. 

O governo federal 
recomenda que as pessoas 
que fazem parte do grupo 
prioritário tomem primeiro 
a vacina contra a Covid-19 
e depois a vacina contra 
a gripe, respeitando um 

intervalo mínimo de 14 dias 
entre elas.

Caroline foi diagnosticada com a Covid-19 quando estava na 27ª semana de gravidez

Divulgação
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“a dedicação é a mãe da boa 
sorte.” 

Benjamin Franklin

por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

GOVerNadOr saNCIONa LeI qUe 
reajUsTa O saLárIO mÍNImO reGIONaL

O governador Carlos Moisés sancionou na quarta-feira, dia 17, a lei Complementar nº 771/2021 que 
estabelece os novos valores das quatro faixas que compõem o salário mínimo regional de Santa 
Catarina. Com aumento médio de 5,45%, os pisos salariais variam entre R$ 1.281,00 e R$ 1.467,00. 
Os valores são retroativos a 1º de janeiro de 2021, válidos para categorias não abrangidas por 
acordos ou convenções coletivas, e passam a vigorar após publicação no Diário Oficial do Estado 
(DOE), no dia 18.

Mauricio Vieira / Arquivo / Secom

Abate de bovinos tem queda de 8,5%, 
anuncia o IBGE

O abate de bovinos no país caiu 8,5% em 2020, depois de três anos de crescimento. Se-
gundo dados divulgados na quinta-feira (18), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), foram abatidos 29,7 milhões de animais no Brasil no ano 
passado. Por outro lado, os abates de suínos e de frangos atingiram valores recordes em 
2020. Os suínos, por exemplo, vêm apresentando crescimento no abate desde 2005. No ano 
passado, foram 49,3 milhões de animais, 6,4% a mais do que em 2019. No caso dos fran-
gos, foram abatidos 6 bilhões de animais, um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior. 
Também tiveram valores recordes em 2020 a produção de ovos, com 4 bilhões de dúzias 
(3% a mais que 2019), e a aquisição de leite pelas unidades processadoras, com 25,5 bilhões 
de litros (alta de 2,1%). A aquisição de couro pelos curtumes fechou 2020 com uma que-
da de 7,4% em relação a 2019. Foram adquiridos 30,8 milhões de peças inteiras de couro.

CNA/ Wenderson Araujo/Trilux

Intenção de 
Consumo das 
Famílias cresce 
0,6% em março

a intenção de Consumo 
das Famílias, medida 
pela Confederação 
Nacional de Bens, 
Serviços e Turismo 
(CNC), teve uma alta de 
0,6% na passagem de 
fevereiro para março 
deste ano. Com isso, 
o indicador passou 
para 73,8 pontos, em 
uma escala de zero a 
200 pontos. apesar 
do resultado, este é 
o pior mês de março 
desde o início da série 
histórica, em 2010. 
Na comparação com 
março do ano passado, 
por exemplo, houve 
uma queda de 26,1%, 
o 12º recuo neste tipo 
de comparação. O 
índice está abaixo do 
nível de satisfação (100 
pontos) desde maio de 
2015, de acordo com a 
CNC. Na comparação 
com fevereiro, cinco 
dos sete componentes 
do indicador tiveram 
alta, com destaque 
para a compra de bens 
duráveis (1,8%). Dois 
componentes tiveram 
queda: acesso ao 
crédito (-0,5%) e nível de 
consumo atual (-0,6%). 

Bolsa Família 
começa a receber 
auxílio emergencial 
em 16 de abril

Os beneficiários do Bolsa Famí-
lia vão começar a receber a primeira 
parcela do novo auxílio emergencial 
a partir de 16 de abril. Esse grupo se-
gue o calendário regular de paga-
mento do programa, que é realiza-
do nos dez últimos dias úteis de cada 
mês, de forma escalonada, de acordo 
com final do NIS (Número de Identi-
ficação Social). Com quatro parcelas 
e valor médio de R$ 250, a nova ro-
dada do auxílio emergencial foi libe-
rada após a aprovação da PEC (Pro-
posta de Emenda Constitucional) 
Emergencial no Congresso Nacional. 
O novo pagamento terá um pente-fi-
no do governo federal que contará 
com 11 bases de dados, como Caged, 
INSS, MEI, CNIS e Imposto de Ren-
da, para restringir o benefício para 
quem realmente precisa. O governo 
já adiantou que serão quatro parce-
las em média de R$ 250. Para mulhe-
res chefes de família será de R$ 375 e, 
no caso de homens sozinhos, R$ 175.

APPLE LUCRA COM TENDêNCIA GLOBAL DE HOME OFFICE 
E DEVE LANçAR NOVOS MODELOS DE IPAD EM ABRIL

A gigante de tecnologia Apple planeja lançar, mês que vem, novas versões 
do iPad Pro, com câmeras melhores e processadores mais rápidos. O lança-
mento acontece após a empresa anunciar mais de US$ 100 bilhões em recei-
ta no quarto trimestre de 2020. As informações são do site MarketWatch. Serão 
dois novos modelos, com telas de 11 e 12,9 polegadas. Os aparelhos contarão 
com uma tela com tecnologia mini-LED e processadores mais rápidos, compa-
ráveis ao chip M1 que já está presente em outros produtos da companhia, como 
os mais novos MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini, lançados em novem-
bro de 2020. A tendência global de home office, proveniente da pandemia do 
novo coronavírus, tem se mostrado lucrativa para a Apple: a receita da compa-
nhia no último trimestre, encerrado em 26 de dezembro, foi de US$ 111,44 bi-
lhões, um crescimento de 21% em comparação com o mesmo período de 2019. 

banCO CEnTRal subiu a 
sEliC PaRa 2,75%

Durante quase seis anos, o Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central (BC) diminuiu sucessiva-
mente a taxa básica de juros (Selic) no Brasil, responden-
do a tempos de inflação baixa e a uma antiga demanda de 
indústrias e empresas, que queriam juros baixos para con-
seguir crédito mais barato e, assim, serem mais produti-
vas. Esse ciclo de seis anos acabou nesta quarta-feira (17), 
quando o Copom decidiu por unanimidade aumentar a 
taxa Selic em 0,75 ponto percentual, de 2% para 2,75% ao 
ano.  A expectativa de economistas é de que novas altas se-
jam anunciadas nas próximas reuniões do Copom, ao lon-
go dos próximos meses. Por trás dessa mudança de rumo 
na política monetária está, principalmente, a preocupa-
ção com a inflação, que tem subido acima do esperado. 
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CaMiLLa COnSTanTin 

Você já sentiu dormência, formigamento ou dor nas mãos após um 
dia cansativo? Se a resposta for sim, é importante buscar acompanha-
mento médico e checar se a sua saúde está em dia. É que esses são al-
guns dos principais sintomas da Síndrome do Túnel do Carpo, uma do-
ença que tem se tornado cada dia mais frequente, principalmente em 
razão de esforços repetitivos, como digitar, por exemplo. 

O Jornal O Líder conversou com o médico ortopedista e traumatolo-
gista Renato Zaneti, que esclareceu dúvidas sobre a patologia e os pos-
síveis métodos de tratamento. Ele destaca que a Síndrome do Túnel do 
Carpo é uma doença muito comum na ortopedia e que o diagnóstico e o 
tratamento precoces são fundamentais para evitar lesões permanentes.

Médico ortopedista e traumatologista Renato Zaneti atende em Maravilha, na Policlínica Central  

Camilla Constantin/O Líder

Ortopedista e traumatologista 
Renato Zaneti esclarece dúvidas 
e repassa dicas de prevenção 

síndROmE dO TÚnEl dO CaRPO:
O que é, sintomas e tratamento

DORMÊNCIA 
NAS MÃOS

PERgUNTA: O que é a Síndrome 
do Túnel do Carpo?

RESPOSTA: A Síndrome do Túnel do Carpo é uma neuropatia 
compressiva mais comum do membro superior. Ela ocorre no nervo 
mediano, ao nível dos punhos.

P: Qual é o principal sintoma?

R: Parestesia (dormência) 
na mão, que se manifesta 

mais à noite, mas pode 
ser contínua.

P: Quais as possíveis causas e fatores de risco?

R: Esforço repetitivo, obesidade, tabagismo, sedentarismo e fraturas na região do pu-
nho. Acomete principalmente as mulheres. Grávidas podem ter sintomas durante a ges-
tação, que desaparecem após o nascimento do bebê. 

P: Como é feito o 
diagnóstico?

R: O diagnóstico é clínico, fei-
to pelo ortopedista por exame físi-
co. Pode ser complementado com 
exame de eletroneuromiografia.

P: Qual o tratamento mais indicado 
para quem sofre com a síndrome?

R: O tratamento leva em conta o grau de comprometimento da doen-
ça. Mudança do estilo de vida, alongamentos, analgesia ou ainda cirurgia de 
descompressão do nervo mediano.

P: Quais são as principais 
recomendações 
de prevenção?

R: Atividade física, fortalecimento da 
musculatura do antebraço, alongamen-
tos e evitar tabagismo.
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por DR. GEOVANI DELEVATI

mEDICINA E sAÚDE

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia

A litíase urinária (pedra nos rins) é uma doença frequente no dia-dia dos 
urologistas, atingindo ao redor de 10% da população. Pode acometer to-
das as idades, gêneros e sua ocorrência vêm aumentando entre as mulheres.

litíase urinária na gravidez

Especificamente durante a 
gestação, as mulheres têm al-
terações bem conhecidas no 
sistema urinário. Ocorre uma 
dilatação fisiológica nas vias 
urinárias, principalmente à di-
reita, devido ao aumento do 
útero e elevação na produção 
de um hormônio chamado 
progesterona. Este processo 
pode levar à estase (represa-
mento) de urina que predis-
põe maior agregação de cris-
tais formadores das pedras. 

Além disso, a produção de 
uma substância chamada 1,25 
hidroxicolicalciferol pela pla-
centa eleva a presença de cál-
cio na urina, que eleva o risco 
do desenvolvimento de litía-
se urinária. Felizmente, exis-
te o aumento na produção 
de citrato (que é um elemen-
to de proteção contra forma-
ção das pedras) e isso equili-
bra a situação. Sendo assim, 
não significa que as mulhe-
res tenham maior chance de 
formar pedras durante a gra-
videz. Porém, o manejo da 
gestante com litíase é muito 
particular e exige cuidados 
diferenciados.

Habitualmente, a ges-
tante apresenta dor lombar 
e abdominal decorrente de 
sobrecarga ortopédica, mús-
culotendínea e do peso uteri-
no, principalmente após o 2º 
trimestre da gravidez. Quan-

do ocorre agudização de qua-
dros de dor e exacerbação na 
região lombar, o diagnóstico 
de cólica renal deve ser cogita-
do, principalmente em mulhe-
res com história prévia de litía-
se. Outros sintomas podem ser 
hematúria (sangue na urina) e 
quadros de infecção urinária. 
Febre associada pode signifi-
car um quadro de pielonefrite 
aguda que agrava a situação e 
eventualmente traz consequ-
ências à gestação, como par-
tos prematuros e quadros in-
fecciosos mais preocupantes à 
saúde da mãe.

Na suspeita de litíase de-
ve-se realizar exame de urina 
e cultura para descartar infec-
ção e um exame de imagem. A 
tomografia computadorizada 
é muito utilizada na investiga-
ção de litíase urinária, devido 
sua alta sensibilidade e espe-
cificidade no diagnóstico das 
pedras. Porém, este método 
emite irradiação que pode tra-
zer algum problema ao desen-
volvimento da criança. Sendo 
assim, o médico deve ter aten-
ção ao solicitar determinados 
exames que possam ser da-
nosos ao curso da gestação, à 
mãe ou ao bebê.

Inicialmente realiza-se ul-
trassonografia que é um ex-
celente método diagnóstico e 
inócuo para a paciente e crian-
ça. Caso não se consiga diag-

nóstico com este exame, de-
ve-se discutir com a paciente o 
risco e benefício da realização 
de outros exames que emitem 
um certo grau de irradiação.

Feito diagnóstico de lití-
ase, a preferência é sempre 
tratar de forma conservado-
ra com medicação e aguardo 
pela eliminação espontânea 
da pedra, a fim de evitar cirur-
gias neste momento. Quando 
houver necessidade de inter-
venção, atualmente é realiza-
da através de técnicas endou-
rológicas que são seguras para 
a mãe e o bebê. Pode ser um 
procedimento para retirar a 
pedra ou apenas passagem de 
um cateter ureteral para de-
sobstruir o rim. Atenção tam-
bém deve ser dada ao tipo de 
anestesia utilizada, conside-
rando o período gestacional. 
Na gravidez, este cateter deve 
ser trocado a cada 4-6 sema-
nas para evitar calcificação do 
mesmo. A intensidade da dor, 
grau de dilatação do rim, ta-
manho da pedra e idade ges-
tacional orientam qual trata-
mento deve ser seguido.

Uma recomendação é que 
mulheres portadoras de lití-
ase urinária e que planejam 
gravidez, devem tratá-las an-
tes para evitar que as pedras 
possam crescer ou trazer pro-
blemas durante o curso da 
gestação.
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CONTATO 
HumaniZadO
Profissionais do Hospital São José realizam contato 
com familiares de pacientes internados por Covid-19
Diana Heinz

Desde o início da pandemia Covid-19, o Hospi-
tal São José de Maravilha (HSJ), busca no dia 
a dia aperfeiçoar a assistência prestada aos 

pacientes diante desta realidade. Um dos pontos prin-
cipais é a humanização, por isso novas ideias são im-
plantadas frequentemente, com muito critério e cui-
dado. O hospital deu início ainda no ano passado a 
um programa que objetiva estabelecer uma rotina de 
contato a fim de passar informações dos pacientes Co-
vid-19, que estão em isolamento no hospital.

O contato é feito por uma equipe multidiscipli-
nar, que conta com médicos, enfermeiros, psicóloga e 
assistente social. A família define quem será o fami-
liar de referência, que receberá ligações e mensagens 
frequentes. Em alguns casos pacientes internados na 
Unidade Intensiva de Tratamento (UTI) recebem ví-
deo chamadas de seus familiares com o auxílio da 
equipe e de equipamentos do Hospital. Psicóloga vanderleia da Costa em chamada de vídeo ao familiar do paciente Claudio luiz Foresti, internado há mais de 15 dias

Fotos: Divulgação

Os familiares ficam ansiosos 
e angustiados em obter 

informações dos pacientes, 
principalmente pelo isolamento, 

que não permite nenhum tipo 
de visita. Com esta iniciativa, 

queremos estabelecer um vínculo 
de confiança, deixá-los a par de 

tudo o que está ocorrendo e quais 
condutas estão sendo adotads, 
reduzir ao máximo, na medida 

do possível, os impactos do 
distanciamento

explica a equipe.

MÉDICOS 
EM CONTATO

EMOÇÃO

Os médicos Daniel Fernando 
heinz, Robson alexandre vieira 
de Souza e ivo andrey Santin 
em contato com familiares de 
pacientes

Muitos pacientes que saem da UTi após 
dias de internação se emocionam. a 
equipe prepara balões e se reúne para 
comemorar enquanto a pessoa passa pelo 
corredor da instituição. Esse foi o caso de 
Marizete Correa de lima de Pinhalzinho 
que ficou 18 dias na UTi. ao ser levada 
para ala clínica viu o marido que segurava 
um balão em formato de coração. a 
equipe bateu palmas e filmou o momento. 
Marizete se emocionou e agradeceu pela 
recepção e cuidados. 

Equipe comemora com 
pacientes altas da UTi
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Diana Heinz

Após a divulgação do decre-
to dos três estados da região Sul, 
Maravilha fez uma live falando 
sobre novas restrições. Uma das 
principais mudanças foi a aber-
tura do comércio no fim de se-
mana e a extensão do horário 
de atividade de bares e similares 
até 20h30. Ainda está vedada a 
concentração e permanência de 

pessoas em espaços públicos de 
uso coletivo, como parques, pra-
ças e loteamentos. 

Templos e igrejas podem 
funcionar com 25% da capaci-
dade, mas atividades esportivas 
coletivas continuam restritas. 
Nos mercados permanece vá-
lida a restrição da entrada de 
apenas uma pessoa por grupo 
familiar e proibição da entrada 
de menores de 12 anos. Conve-

niências de postos de combus-
tíveis podem permanecer em 
funcionamento até às 22h, mas 
a comercialização de bebidas 
alcoólicas no local deve ser en-
cerrada às 20h30. A entrega de 
alimentos e bebidas fica per-
mitida até às 23h. Outras me-
didas como uso de máscara e ál-
cool em gel seguem em vigor. O 
decreto permanece ativo até 31 
de março. 

Ontem (19) s 11h20 em 
todo o estado as estruturas 
de saúde fizeram um minu-
to de silêncio pelos mortos 
pela Covid e pela situação 
dos profissionais de saúde. 
Em Maravilha o ato aconte-
ceu nas Unidades de Saúde 
do Novo Bairro e do Bairro 
Floresta, no Centro Especia-
lizado em Saúde, na Sala de 
Triagem, no Centro Especia-
lizado em Odontologia, no 
Hospital São José e no Cor-
po de Bombeiros. Maravi-
lha registrou nesta semana 
a 36º morte por Covid-19. A 

REgRas

maravilha tem novo decreto de 
restrições até 31 de março 

lideranças divulgaram decreto através de uma live na quinta-feira (18) 

Estado encaminhou 73.700 doses às centrais regionais

Eventos como casamentos, aniversários, confraternizações e 
similares devem respeitar o limite máximo de 25% da capacidade 

local e só poderão ser realizados desde que, tenham sido previamente 
agendados e confirmados antes da publicação do decreto. 

Multa pela não 
utilização, ou 
uso incorreto, 
da máscara é 

de R$ 100 
Maravilha começou 

ontem (19) a vacinação 
em idosos com mais de 
76 anos e recebeu 270 

novas doses 
Os governadores dos três estados do Sul 
anunciaram na tarde desta quarta-feira, 17, 
medidas de cooperação no enfrentamento 
da Covid-19. Os chefes do Executivo 
se reuniram na Casa d’agronômica e 
decidiram aumentar a integração entre os 
sistemas de regulação e a coordenação da 
compra de insumos por conta do momento 
crítico da pandemia.
O governador Carlos Moisés destacou que 
os três Estados também intensificarão os 
contatos com os laboratórios responsáveis 
pela fabricação de vacinas. Os Governos 
dos três estados possuem recursos 

separados para a aquisição de vacinas, 
porém defendem a submissão ao Plano 
Nacional de imunização. 
“Os três estados do Sul estão vivendo 
momentos semelhantes no enfrentamento 
da pandemia e esse encontro serviu para 
reforçar os laços que historicamente 
nos unem. Também conversamos com 
o ministro Pazuello, que está deixando a 
pasta, e o novo ministro, Marcelo Queiroga. 
Eles nos asseguraram que haverá um novo 
impulso na entrega de doses de vacina, 
para dar um maior ritmo à campanha de 
imunização”, reforçou Carlos Moisés.

deCreTO NO sUL 

maIs dOses 
CHeGam a reGIÃO

O Governo do Estado ini-
ciou a distribuição de meta-
de das 147.400 doses da vaci-
na Coronavac, produzida pelo 
Instituto Butantan, que chega-
ram a Florianópolis na quar-
ta-feira (17). A distribuição nos 
municípios de Videira, Joaça-

ba, Concórdia, Xanxerê, Cha-
pecó e São Miguel do Oeste foi 
feita pela aeronave Arcanjo 02 
na quinta-feira (18). 

Conforme recomenda-
ção do Ministério da Saúde 
(MS), o Estado encaminhou 
73.700 doses às centrais re-

gionais para garantir a aplica-
ção da primeira dose (D1) nos 
grupos prioritários. A segun-
da dose D2 será encaminhada 
posteriormente, tendo em vis-
ta que o intervalo de aplicação 
entre D1 e D2, da Coronavac, é 
de duas a quatro semanas.

sEm lOCKdOWn
a ação do Ministério Público, que pedia o 
fechamento de todas as atividades do Estado 
por 14 dias foi reformado pelo juiz Jefferson 
Zanini, que deu prazo ao Governo para 
envolver o grupo técnico e deliberar sobre a 
possibilidade de lockdown.

um minuTO 
dE silÊnCiO

mulher de 55 anos que esta-
va internada no Hospital São 
José. Até o fechamento des-
ta edição o município tinha 
182 casos ativos da doença 
e 24 pessoas seguem inter-
nadas. O hospital São José 

está com toda a sua estrutu-
ra comprometida nos aten-
dimentos e os profissionais 
apelam para que a comu-
nidade siga as recomenda-
ções de distanciamento, iso-
lamento e uso de máscaras.

O hospital São José enviou ontem (19) ao Ministério Público, prefeitura e Estado uma nota 
comunicando a falta de medicamentos destinados a pacientes com Covid-19. O documento 
fala também da lotação de vagas na UTi e na ala Covid-19 enfermaria, e explica a dificuldade 
de compra dos medicamentos no mercado farmacêutico. a instituição pede o auxílio das 
lideranças governamentais.

FaLTa de medICameNTOs 

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

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

A Associação Maravilha 
Futsal (Amaf), organiza ação 
para arrecadar recursos. Os di-
rigentes estão comercializan-
do fichas para a Macarronada 
com Galeto. De acordo com os 
organizadores a porção serve 

duas pessoas. A ficha está sen-
do comercializada a R$ 35,00. 
A Macarronada será prepa-
rada pela equipe do Restau-
rante Kakareko, antigo Brasei-
ro. A retirada é no local no dia 
17 de abril a partir das 11h.  

dElíCia
associação maravilha 
futsal prepara 
macarronada com galeto 

Por que o receio de to-
mar decisões tem angustia-
do e atrapalhado tanto as 
pessoas? Com essa reflexão 
Jaime Folle iniciou, nesta se-
mana, a palestra on-line e 
gratuita “Supere seus medos 
e alcance resultados”. Parti-
ciparam aproximadamente 
70 profissionais e empreen-
dedores que almejam apri-
morar suas habilidades. A 
iniciativa foi do Sebrae/SC, 
em parceria com a Associa-
ção Empresarial de Maravi-
lha e a Câmara de Dirigentes 
Lojistas local.

A geração Y, na faixa etá-
ria dos 20 a 40 anos, de acor-
do com Folle, tem dificulda-
de de superar seus medos, 
de colocar os sonhos em prá-
tica e até mesmo de geren-
ciar os negócios herdados 
de seus pais. “Estudos reve-
lam que 71% das pessoas no 
mundo são alienadas pelo 
sistema púlpito de escolas, 
emissoras de televisão e re-
des sociais, ou seja, o medo 
é motivado pelo excesso de 
informação. Acumulam um 
lixo mental sem necessida-
de por buscar conhecimento 
fora de foco”, argumentou ao 
comentar que a maioria dos 
modelos de educação atuais 
não atendem as necessida-
des do mercado.

Para mudar isso, Fol-
le instigou mais uma refle-
xão: quero mudar o futuro 
do meu trabalho ou o traba-
lho do meu futuro? Segundo 
ele, o empreendedor preci-

EmPREEndEdORismO Participaram aproximadamente 70 profissionais 
e empreendedores que almejam aprimorar suas habilidades

Cdl e associação Empresarial promovem 
palestra em parceria com o sebrae

A palestra integra as 
ações do Programa de Forma-
ção de Empreendedores (Em-
pretec) que terá sua primeira 
turma deste ano no extremo 
oeste no período de 12 a 17 
de abril, das 8h às 18 horas, 
no Auditório da CDL e Asso-
ciação Empresarial de Mara-
vilha. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 25 de mar-
ço. “O seminário será presen-
cial, mas de acordo com todas 
as orientações dos órgãos de 
saúde no combate ao corona-
vírus. O auditório tem capa-
cidade para 200 pessoas, po-
rém, as vagas serão limitadas 
em 25 participantes, o que as-

segura o distanciamento”, an-
tecipou o analista de negócio 
do Sebrae/SC, Miguel Angelo 
Gómez Garrido.

O Empretec é uma meto-
dologia da Organização das 
Nações Unidas (ONU) que 
busca desenvolver caracte-
rísticas de comportamen-
to empreendedor e identifi-
car novas oportunidades de 
negócios. A capacitação pro-
porciona aos participantes 
a melhoria no desempenho 
empresarial, maior seguran-
ça na tomada de decisões, 
ampliação da visão de opor-
tunidades e redução das pos-
sibilidades de fracasso.

Divulgação

iniciativa foi do Sebrae/SC, em parceria com a associação Empresarial de Maravilha e a Câmara de Dirigentes lojistas local

sa se perguntar isso e saber 
claramente o que busca. 
“Na atualidade, não temos 
mais os modelos do passa-
do como referência e preci-
samos criar nossa fórmula 
para o negócio. Infelizmen-
te algumas pessoas se jogam 

no mercado porque aque-
la opção deu certo para al-
guém, porém se não souber 
para onde vai ou ter planeja-
mento terá retrabalho. Isso 
tem a ver com a meta e a co-
ragem, ou medo, de tomar 
decisões”, enalteceu. 

EmPRETEC

Capacidades do empreendedor segundo Folle: 
busca de oportunidade, informação e iniciativa; 

estabelecimento de metas; planejamento 
e monitoramento sistemático; exigência 
de qualidade e eficiência; persistência; 

comprometimento; persuasão e rede de 
contatos; independência, autoconfiança e saber 

correr riscos calculados.

Para facilitar a emis-
são das notas fiscais para 
os produtores primá-
rios, a Secretaria de Es-
tado da Fazenda (SEF) 
está lançando um manu-
al de orientação para o 
preenchimento da Nota 
Fiscal de Produtor Ele-
trônica (NFP-e).  “Tra-
ta-se de um material de-
talhado, com exemplos 
para situações típicas de 
uso e atualizado perio-
dicamente. Os serviços 
são de uso facultativo e 
gratuito, oferecendo aos 
usuários a opção de emi-
tir a nota fiscal pela in-
ternet”, explica a dire-
tora de Administração 
Tributária da SEF, Lenai 
Michels. O manual está 
disponível no site da Se-
cretaria da Fazenda.

A Nota Fiscal de Pro-
dutor em papel nos ter-
mos do RICMS-SC/01 
continua válida, poden-
do ser emitida em pos-
síveis casos de indispo-
nibilidade do aplicativo 
emissor da NFP-e. Ela é 
destinada aos produtores 
rurais, inscritos e ativos 
no cadastro de produtor 
primário da Fazenda, que 
optaram pela emissão de 
documentos fiscais ele-
trônicos. Entre os prin-
cipais benefícios para os 
produtores, destacam-se 
a agilidade nos proces-
sos, redução de erros de 
escrituração, a elimina-
ção de prestação de con-
tas na prefeitura e o aces-
so facilitado via internet.

nOVidadE
novo manual 
para emissão 
de notas fiscais 
para produtores 
rurais é lançado 
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

- falaR sEmPRE COm um 
TOm dE VOZ amigáVEl

Se alguém grita demais ou 
constantemente sobe o tom da 
voz para mostrar que tem razão, 
essa pessoa não é exatamente al-
guém com quem todo mundo 
gosta de conversar. Pessoas que 
se comunicam bem são aquelas 
que falam de forma clara, con-
fiante e com um tom de voz ami-
gável, e não intimidador.

- manTER a COmPOsTuRa 
Em TOdas as siTuaÇÕEs

Todo mundo se estressa, se 
irrita, perde a paciência de vez 
em quando e, inclusive, fica triste. 
Agora, se você espera que as pes-
soas à sua volta gostem de você, 
é melhor manter a compostura e 
evitar ter rompantes de raiva ou 
até mesmo de alegria extrema.

– TER PaCiÊnCia
Esperar a hora certa de agir 

coloca qualquer um em van-
tagem com relação às pessoas 
mais impacientes. A pressa, além 
de inimiga da perfeição, como 
diz o ditado, também costuma 
estar por trás de atitudes que não 
tiveram um final feliz.

- manTER a mEnTE abERTa
Pessoas que não aceitam crí- Excelente final de semana a todos!

Fonte: Daiana Geremias

FORMAS DE SE TORNAR 
UMA PESSOA AGRADÁVEL

Seres humanos são criaturas que fre-
quentemente buscam aprovação. Ficamos 
felizes se alguém gosta de uma piada que 
contamos, morremos de alegria se o jantar 
ficou bom e todo mundo repetiu o prato 
e, claro, nos sentimos confiantes quando 

sabemos que as pessoas do nosso con-
vívio vão com a nossa cara. Não importa 
o tamanho de nosso círculo social: nós 
sempre queremos ser bem vistos.

Se você acha que está longe de ser uma 
pessoa agradável, preste atenção nas dicas:

ticas, são preconceituosas, mes-
quinhas e não aceitam outros 
pontos de vista e argumentos 
deixam isso transparecer e, con-
sequentemente, não são consi-
deradas muito agradáveis. Aliás, 
quem tem uma mente fecha-
da geralmente perde oportuni-
dades de crescimento pessoal e 
profissional.

– sORRiR aO falaR 
COm Os OuTROs

Sorrir é fundamental, sem-
pre. Faz bem para você mesmo e, 
agora você já sabe, para suas rela-
ções interpessoais. Quando você 
sorri, as pessoas à sua volta ficam 
tranquilas e com a guarda baixa.

– nEm TudO O QuE PEnsa 
PRECisa sER diTO

Parece até indireta para 
quem atualiza o status do Fa-
cebook a cada dois minutos ou 
para quem xinga muito no Twit-
ter, mas a verdade é que pes-
soas agradáveis não costu-
mam ofender outras pessoas 
dizendo exatamente tudo o 
que pensam ou sentem, ain-
da que tenham razão. Voltan-
do ao exemplo do Facebook ou 
dos comentários feitos na in-
ternet de maneira geral, é sim-
ples: quando você é grosseiro 

e deixa isso explícito, quem vê 
de fora vai apenas pensar que 
você é uma pessoa agressiva e 
que tem algum problema de 
autoconfiança para precisar se 
expressar dessa maneira.

– nãO PROCRasTinaR
Deixar tudo para depois 

passa a imagem de que você é 
uma pessoa com medo de co-
locar a mão na massa ou de que 
não se compromete realmente 
com nada.

– sE PROPOR a faZER 
PElO mEnOs uma bOa 

aÇãO POR dia
Boa ação, aqui, vai desde dar 

passagem para alguém até sur-
preender um colega de traba-
lho com algum mimo. Detalhe: 
pessoas agradáveis fazem esse 
tipo de gentileza sem esperar 
nada em troca. Já é comprovado 
que pessoas gentis têm 
relacionamentos interpessoais 
de ótima qualidade.

- sabER lidaR COm 
REJEiÇãO E fRaCassO

Se quando alguém corrige 
alguma coisa feita por você a sua 
primeira atitude é ficar com raiva 

e pensar logo em uma maneira 
de provar que estava certo, temos 
uma má notícia: talvez os outros 
não o vejam como uma pessoa 
muito agradável. Na verdade, se 
alguém está corrigindo você, seria 
bacana ver isso como um apren-
dizado. Ninguém sabe de tudo, e 
as pessoas que gostam de se mos-
trar certas o tempo todo são, na 
verdade, as mais inseguras.

– daR aTEnÇãO à PEssOa 
COm QuEm EsTá falandO

Pessoas agradáveis são aten-

ciosas e, durante uma conversa, 
dão abertura para que o inter-
locutor fale à vontade. Elas de-
monstram interesse pelo que o 
outro está falando.

– sabER ValORiZaR 
as QualidadEs das 
OuTRas PEssOas

Aqui, de novo, é preciso fri-
sar a importância da esponta-
neidade – de outra forma, você 
vai parecer um “puxa-saco”. Re-
conheça as coisas legais que os 
outros fazem, mas sem exagerar 
nos elogios.

– PEdiR fEEdbaCKs às PEs-
sOas dE COnfianÇa

Pessoas agradáveis se preo-
cupam com a imagem que pas-
sam e, por isso, frequentemente 
pedem a opinião sincera daque-
les que as conhecem mais de 
perto. Como aceitam críticas de 
forma positiva, se têm um fee-
dback de que poderiam melho-
rar em determinado aspecto, é 
exatamente isso que farão. Elas 
são agradáveis porque se impor-
tam com suas condutas e com a 
imagem que passam aos outros.



,  MaRavilha 20 DE MaRçO DE 202116

por SUSANE ZANIN
mODA & EsTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 25

DALCN
U

MESTIÇAGEM
RIFAMREDE

LEUIPRR
LICENCIADO

GOTICADAF
ROARU

DEA
MI

FTEILN
VENDASROSA

REBFATAL
NETUNOAID

CAL
ARGARUP

A

NARDUOL
DATAEBOLA
EOMTEC

ESTRIDENCIA

Medidas
jurídicas 

provisórias

Mulher
paga para
chorar em
funerais 

Cada
metade 
de uma

dobradiça 

Divisória
da quadra
de tênis

Principal
serviço
secreto
dos EUA

A Terra
dos

Pinheirais
(sigla)

Figura
da letra
"Q", no
baralho

Feira de
Utilidades 
Domésti-

cas (sigla)

Flor
exportada
por Barba-
cena (MG)

Aban-
donou o 
recinto

Veículo
de lança-
mento de
satélites

Terceira
pessoa do
discurso
(fem.)

Que leva
à morte 

(o acidente)

Ajuda, 
em inglês

"Falar é
prata, (?)
é ouro"
(dito)

Que é difí-
cil de ser
realizado
(trabalho)

O mais
conhecido

mantra
hindu 

Última
casa da a-
marelinha
Grosseiro

Parte do corpo do
cavalo onde se monta

Fibra com a qual 
se faz barbante

Legião da (?) Vontade: 
a LBVEvaristo

Costa, apresenta o 
"CNN Séries Originais"

Formato do ângulo
de 90 graus
Assunto das 

aulas de Direito

Qualidade
do som
agudo

Informa-
ção inicial
da anota-

ção no
diário

Mistura
de raças
Tipo de
sorteio

Problema resolvido por
assistências técnicas
Escritor que criou o

tabloide "O Pasquim"

Tipo de
vírus letal 
que causou
epidemia
no oeste
da África
em 2014

Critério utilizado para
o rodízio de veículos

paulistanos
Dá existência a

(?)
Corbusier,
arquiteto

Situação
do carro

com a do-
cumenta-

ção em dia 

Corte com
os dentes

A Catedral
de Milão,
por sua 
arqui-
tetura

Acusador; difamador

O consumo  de 
carne bovina, para a

cultura hinduísta

Encher
totalmente
(o teatro)

"Bel (?) – O
Sedutor",
filme com

Robert
Pattinson 

Ato prati-
cado pelo
comerci-
ante (pl.)
Planeta
das luas
Tritão e
Nereida

3/aid — ami. 5/ebola. 6/vendas. 8/detrator. 9/liminares. 10/carpideira — licenciado. 11/estridência.

EsPaÇO gOuRmET

ingreDienTeS - CaLDa
200 mililitros de água
2 colheres de sopa de açúcar
4 colheres de sopa de achocolatado
50 gramas de manteiga

MODO De PreParO Da CaLDa
Em uma panela, coloque todos os ingredien-
tes, leve ao fogo e mexa. Quando atingir o pon-
to de fervura, apague o fogo. Reserve a calda.

bOlO dE CHOCOlaTE dE liQuidifiCadOR

COberTura
Derreta uma barra de chocolate meio 
amargo e reserve.

ingreDienTeS DO bOLO 
De LiquiDifiCaDOr
6 ovos
100 gramas de manteiga
6 colheres de sopa de açúcar
8 colheres de sopa de achocolatado
100 gramas de coco ralado não umidi-
ficado

MODO De PreParO 
Bata um ingrediente de cada vez no liquidifi-
cador. Unte uma forma com manteiga e fari-
nha de rosca. Caso não tenha a farinha de ros-
ca, rale um pão dormido em cima da forma. 
Leve para assar por 15 minutos a 180 graus 
em forno preaquecido. Depois de 15 minutos, 
espete um garfo no bolo. Se o garfo sair limpo, 
o bolo está pronto. Retire o bolo do forno, faça 
furinhos com um garfo e despeje a calda em 
cima dele. Leve à geladeira só para esfriar e 
despeje a cobertura. Sirva em seguida.

Você sempre me ouve fa-
lar do caráter cíclico da moda, 
mas tenho que confessar que 
dessa vez até eu me surpreen-
di. Acontece que a tendência 
que promete ser a sensação 
do inverno 2021 é o Twin Set, 
fez muito sucesso nos anos 
1940 e 1950, depois voltou em 
1990 e agora em 2021!

Quem viveu na déca-
da de 1990 deve estar vendo 
um filme passar pela cabe-
ça, mas quem não teve esse 
prazer deve estar se pergun-
tando: o que é um Twin Set? 
Trata-se de um conjunto de 
blusa e cardigã de tricô, ven-
didos como conjunto mesmo. 
Quando ele fez sucesso nas 

décadas de 40 e 50, a moda 
remetia a muita delicadeza e 
feminilidade. Já em 1990 era 
um básico, que acompanha-
va as mulheres do trabalho às 
ocasiões mais formais. Hoje 
em dia ele está tão em alta 
fora do Brasil que está sen-
do chamado de “sexy cardi-
gã”, ou seja, remetendo a sen-
sualidade.

Talvez você esteja pen-
sando que é o tipo de peça 
que sua vovó usaria, mas 
posso te garantir que o Twin 
Set virou febre principalmen-
te entre as fashionistas mais 
novinhas do mundo inteiro, 
inclusive modelos da Victo-
ria Secrets! O look mais visto é 

a combinação dele com calça 
jeans, principalmente de cin-
tura alta e o Twin Set na ver-
são cropped. Mas ainda irá re-
meter muito a formalidade se 
você usar com uma saia lápis, 
por exemplo.

Perfeito para a meia esta-
ção, por ser um conjunto ain-
da nos dá a opção de usar só a 
blusa ou só o cardigã. E como 
hoje em dia a moda está mui-
to mais relacionada a uma 
busca de expressão indivi-
dual, quem dará o toque de 
como esse Twin Set irá “soar” 
no seu look é você, conforme 
combiná-lo com outras pe-
ças: mais sensual, mais for-
mal ou mais casual?

Twin set – o retorno
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por ESTELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Ceni, neste aniversario, que as coisas 
boas da vida sejam as mais presentes 
em tua caminhada. Parabéns. 

Debora, parabéns por mais um ano 
de vida! Muita saúde, paz, sucessor e 
amor em sua vida. 

Eliana, ao completar mais um ano 
de vida uma nova jornada se inicia, 
e nessa nova jordana que você 
consiga realizar todos os teus sonhos! 
Parabéns pelo seu aniversário!

Keli, parabéns pelo seu dia! Que este 
aniversário seja especial e dê início um ano 
de vida maravilhoso.

Marcelo, parabéns por completar mais 
um ano de vida. votos de felicidades de 
toda a sua família e amigos. 

Maria, feliz aniversário! completar mais 
um ano de vida é um momento de alegria, 
de celebrar junto dos que mais ama, junto 
daqueles que têm um sorriso e um abraço 
sinceros para compartilhar com você. 
Parabéns! Selmar, feliz aniversário! Que Deus te 

abençoe no seu aniversário e inunde a sua 
casa com felicidade e alegria. Parabéns!

Odair, que todos os seus sonhos sejam 
realizados e todos os seus desejos 
sejam alcançados. Feliz aniversário!
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER
ARquITETANDO

COnsElHOs PaRa uma Vida TOda

Os conselhos não são meus, mas achei incríveis 
e resolvi compartilhar com vocês, meus queridos 
leitores: 

1- Seu coração e intuição são seus mestres, 
sendo assim, entre mais em sintonia com eles; 
2- Tudo é energia e vibração. Então questione 
como está a qualidade dos seus pensamentos; 
3- Cure-se. O caminho é individual! Não tente 
responsabilizar o outro pelos seus problemas; 
4- auto perdão é a chave para o passado e 
também para o futuro;
5- Se afaste de pessoas tóxicas. Perdoe apenas se 
for de verdade, não minta para si mesmo; 
6- você é incrível quando é você mesmo!  Não 
tente se comparar com os outros; 
7- Seu corpo é arte. ame-se;
8- Empatia é um instrumento de cura. E é o que 
mais estamos precisando neste momento; 
9- você não muda os obstáculos, mas escolhe 
como reage a eles. você escolhe se lamentar ou 
aprender;
10- valorize seu próprio trabalho. Tempo é ouro. E 
dinheiro também; 
11- Quanto mais você busca a evolução, mais 
humildade tem para reconhecer que nada se sabe;
12- O caminho do meio é sobre você em essência. 
Consciência e Ego. Use na hora certa;
13- O físico não é nada perto do espírito. honre a 
sua alma e o que faz aqui;
14- lide com seus demônios, do mesmo jeito que 
lida com sua luz: acolha e ame;
15- Não compactue com o que você não seria ou 
não admira;
16- Somos espelhos. O que você anda refletindo? 
17- a cura está na natureza e no coração. 
Preserve por amor;
18- O mundo anda mal, seja a força pelo bem;
19- Já sorriu hoje? 

São dicas simples que podem fazer toda a diferença, 
principalmente em dias tão sombrios.  

Uma das considerações de pro-
jeto mais importantes que os arqui-
tetos residenciais têm a responsabi-
lidade de abordar é a acessibilidade, 
assegurando que as pessoas com de-
ficiência possam viver conforta-
velmente em sua própria casa sem 
impedimentos que bloqueiem a 
funcionalidade básica. A acessibi-
lidade para usuários de cadeira de 
rodas é uma preocupação arquite-
tônica particularmente importante 
devido a seus requisitos espaciais e 
materiais inalteráveis e necessários. 
Abaixo, descrevemos uma série de 
estratégias para projetar pisos para 
circulação de cadeiras de rodas, de 
modo a oferecer o máximo de con-
forto e acessibilidade.

Pisos residenciais que acomo-
dam adequadamente usuários de ca-
deira de rodas devem fornecer espa-
ço amplo para mover, girar e acessar 
aparelhos e superfícies. Assim, os re-
quisitos de largura do corredor e raio 
de giro reaparecem continuamente 
em quase todos os aspectos do proje-
to residencial acessível. Os corredores 
abertos e espaços livres devem ser tão 
planos quanto possível e ter o menor 
número de obstáculos possível, com 
poucas mudanças bruscas de nível 
e transições suaves entre diferentes 
áreas. Por fim, os pisos que favore-
cem a circulação de cadeiras de rodas 
também são feitos de materiais anti-
derrapantes, propícios ao uso prolon-
gado de cadeiras de rodas.

TiPOs dE PisOs REsidEnCiais QuE faCiliTam a CiRCulaÇãO dE CadEiRas dE ROdas

Rotas acessíveis e 
espaço de manobra

A unidade residencial deve con-
ter ao menos uma rota acessível co-
nectando todos os cômodos e ele-
mentos para garantir que os usuários 
de cadeira de rodas possam acessar 
todas as funções do apartamento ou 
da casa. Essas rotas podem incluir su-
perfícies de caminhada em declives 
baixos, rampas, elevadores ou plata-
formas elevatórias. Cada uma dessas 
rotas também exige certas dimensões 
mínimas para facilitar a circulação 
acessível da cadeiras de rodas. Certa-
mente, esses corredores também de-
vem estar livres de obstáculos.

Para rotas que giram 180 graus 
em torno de uma parede ou objeto, 
o corredor deve ter no mínimo 100 
cm de largura, enquanto a área de 
giro deve ter no mínimo 120 cm de 
largura. Se o corredor tiver apenas 
90 cm de largura, a área de manobra 
deve ter no mínimo 150 cm de lar-

gura. Para áreas que exigem curvas 
abaixo de 180 graus e, em vez disso, 
usam um espaço circular ou em for-
ma de T, o diâmetro ou a largura de-
vem ser de no mínimo 150 cm. Em 
resumo, as residências com circula-
ção adequada para cadeiras de rodas 
incorporam pelo menos uma rota 
contínua e acessível, alcançando to-
das as áreas da unidade que podem 
incluir espaços de manobra especí-
ficos para cadeiras de rodas ou ele-
mentos de vários níveis.

dormitórios
No geral, a circulação de quar-

tos individuais seguirá as diretrizes 
listadas acima, mas os móveis espe-
cíficos em cada quarto também pre-
cisam ser modificados. No dormitó-
rio, por exemplo, armários e gavetas 
devem ser projetados para acomo-
dar a altura e o alcance de seus usu-
ários. Os armários projetados espe-
cificamente devem incluir barras de 

roupas mais baixas, geralmente com 
cerca de 75 cm de altura.

Cozinha
O primeiro e mais óbvio pas-

so para projetar cozinhas acessíveis 
é novamente ajustar a área de movi-
mento da cadeira de rodas. Para co-
zinhas onde os balcões ou armários 
estão em lados opostos, o espaço en-
tre esses dois lados deve ser de no 
mínimo 1 metro. Além disso, a mo-
bilidade ao interagir com superfícies 
de trabalho ou equipamentos espe-

cíficos também requer muita aten-
ção. Sob todas as superfícies e ban-
cadas, deve haver um espaço livre, 
permitindo uma aproximação avan-
çada por um usuário de cadeira de 
rodas. Isso implica deixar no mínimo 
75 x 120 cm de espaço livre na frente 
da superfície ou do eletrodoméstico. 
Além disso, esse espaço livre deve es-
tar localizado junto a uma rota aces-
sível ou outro espaço livre no piso 
para permitir o acesso. As superfícies 
de trabalho da cozinha devem estar 
no máximo a 85 cm acima do solo.

instalações sanitárias e de banho
Os banheiros são outro cômodo de 

habitações residenciais que exigem requi-
sitos específicos de mobilidade e circula-
ção. Para a circulação geral, o diâmetro de 
giro dos espaços deve novamente ser de 
150 cm no mínimo, enquanto os corre-
dores do espaço devem ter pelo menos 90 
centímetros de largura. Além disso, cada 
acessório deve ter espaço livre sob eles. Os 
banheiros exigem uma folga de pelo me-
nos 150 cm como mínimo desde a pare-
de lateral e 140 cm desde a posterior. Além 
disso, todos os elementos de um banhei-
ro acessível para cadeiras de rodas, como 
chuveiros, banheiras, sanitários e pias, de-
vem ser incluídos em um único espaço.

materiais
Todas as rotas e salas acessíveis devem ter pisos estáveis, firmes e antiderra-

pantes, que não sejam danificados pela força, como o peso da cadeira de rodas, 
resistem à deformação e têm atrito suficiente para que possam ser usados com 
segurança. Os melhores materiais de revestimento para esses fins são pisos de ma-
deira, piso vinílico ou de cerâmica. Os pisos de madeira maciça são fáceis de man-
ter e podem ser renovados se arranhados pelo movimento da cadeira. Além dis-
so, acabamentos raspados ou desgastados à mão para pisos de madeira podem 
aumentar o coeficiente de atrito da superfície e evitar escorregões. Os pisos viní-
licos são mais baratos, mas igualmente antiderrapantes, embora não possam ser 
reparados se danificados. No entanto, eles podem ser substituídos com facilida-
de e baixo custo. Finalmente, o piso cerâmico é extremamente durável, e o reves-
timento antiderrapante texturizado é resistente ao deslizamento, além de firmes. 
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aRRECadaÇãO

Com início das obras na segunda-feira, Rede 
feminina busca recursos para 2ª etapa 
Diana Heinz

No início deste mês as 
integrantes da Rede Femi-
nina de Combate ao Cân-
cer de Maravilha oficializa-
ram a assinatura do contrato 
que dará início a construção 
da sede própria. A obra, reali-
zada pela Construtora Olivei-
ra, faz parte do primeiro pa-

vimento do projeto onde será 
colocado o Brechó da Rede. 

Localizada na Rua Santos 
Dumont, a edificação começa 
a ser construída na segunda-
feira (22) e custará mais de R$ 
688 mil. O segundo pavimen-
to depende de mais recursos 
para ser construído e as vo-
luntárias apostam em ações 
na comunidade para reunir o 

ações comunitárias como a venda de casquinhas são realizadas para reunir recursosPrimeiro pavimento da obra custará mais de R$ 688 mil 

Divulgação

montante, além de recursos 
governamentais. Neste mês 
elas comercializam casqui-
nhas de Páscoa recheadas de 
amendoim doce. Os ovos são 

decorados pela equipe com 
as cores da entidade. As enco-
mendas podem ser solicitadas 
pelos telefones (49) 3664-1231 
e a dúzia custa R$ 15 reais. 

CaMiLLa COnSTanTin

A Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG realizou assem-
bleia aos associados de Santa 
Catarina na terça-feira (16), 
pelo site da cooperativa. O 
objetivo do formato digital 
foi proporcionar condições 
facilitadas de participação, 
de forma segura em razão 
da pandemia de covid-19. 

Os associados (incluin-
do aqueles que não conse-
guiram participar ao vivo) 
terão 10 dias – contados a 
partir da data de realização 

da assembleia - para aces-
sar o conteúdo e manifes-
tar seu voto nos temas da 
pauta. Nas agências, os co-
laboradores estão à disposi-
ção para esclarecer possíveis 
dúvidas sobre o processo.

De acordo com a coo-
perativa, a assembleia é um 
momento muito importan-
te, em que os associados par-
ticipam das decisões e da 
discussão de temas estraté-
gicos, acompanham a pres-
tação de contas do exercício 
anterior e também conhe-
cem os planejamentos. 

PaRada Construtora alega aumento no preço dos materiais e valor licitado passa de R$ 1,2 milhão

Empresa paralisa construção do Centro 
Cultural de maravilha e pede reajuste
CLeiTOn C. ferraSSO

Iniciada em junho do ano 
passado com prazo para con-
cluir em dezembro de 2021, 
a obra do Centro Cultura de 
Maravilha está parada. Se-
gundo o secretário de Ad-
ministração do município, 
Cleiton Borgaro, a empresa 
diminuiu o ritmo de trabalho 
no fim do ano passado, ale-
gou falta de materiais devido 
à pandemia da Covid-19 e pe-
diu um reajuste no preço lici-
tado em R$ 1,26 milhão.

“No final do ano passa-
do, a empresa diminuiu o rit-
mo de trabalho e alegou a falta 
de material de construção no 
mercado. Neste ano, ela deu 
entrada num pedido de ree-
quilíbrio econômico devido ao 
aumento do preço no material. 
Agora, a fiscal da obra aqui da 
prefeitura está analisando item 
por item. Vamos conceder o 
reajuste nos produtos que ti-
veram esse aumento, mas tudo 
na ponta do lápis”, analisa. 

a estrutura terá dois pavimentos, somando 1.046 
metros quadrados e será construída na avenida 
Presidente Kennedy, ao lado da escola Raymundo 
veit. O local vai receber além da biblioteca municipal 
luiz Delfino todas as atividades, oficinas e 
atendimentos do Departamento de Cultura com ala 
administrativa, espaço da Banda Marcial, salas para 
oficinas, sala de dança, banheiros e um auditório 
para 248 pessoas com palco e camarins. O aluguel 
que atualmente o município paga para todas as 
atividades e estrutura do Departamento de Cultura 
será economizado e o setor cultural de Maravilha 
pela primeira vez terá seu espaço próprio.

CEnTRO CulTuRal

Conforme Borgaro, 
assim que essa 

situação for resolvida, 
o município celebrará 

o termo aditivo de 
reequilíbrio e a empresa 

será convocada para 
retomar a obra. 

Obra fica localizada na avenida Presidente Kennedy

Estrutura terá dois pavimentos, somando 1.046 metros quadradosCentro Cultural começou a ser construído em junho de 2020 

VOTaÇãO COnTinua
sicredi promove 
assembleia aos associados 

Em sicredi.com.br/assembleiadigital, vá até “acessar assembleia” e manifeste seu voto 

Divulgação
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inVEsTimEnTO Setores de saúde, infraestrutura e educação foram contemplados com melhorias, novas obras e asfaltamento

Prefeitura de maravilha anuncia investimentos 
de mais de R$ 6 milhões em obras

O prefeito Sandro Do-
nati e o vice-prefeito Jonas 
Dall’Agnol anunciaram um 
pacote de 13 obras que jun-
tas vão superar o valor de R$ 
6 milhões em investimentos. 
São obras nos setores de in-
fraestrutura, saúde e educa-
ção. Todos os editais estão 
disponíveis no site da Pre-
feitura de Maravilha para as 
empresas interessadas em 
apresentar propostas.

No setor de Saúde se-
rão construídos o segun-
do e o terceiro pavimentos 
do Centro Especializado em 
Saúde, que fica ao lado da 
prefeitura. O primeiro pavi-
mento já está pronto e sen-
do utilizado. O valor da obra 
será de R$ 2,6 milhões sen-
do R$ 1 milhão em recursos 
de emenda parlamentar do 
deputado federal Celso Mal-

Serão construídos o segundo e o terceiro pavimentos do Centro Especializado em Saúde

daner e o restante, R$ 1,6 
milhão é investimento do 

orçamento próprio do mu-
nicípio.

No setor de Infraestru-
tura as obras que serão fei-

tas são a construção da pon-
te na Avenida 7 de Setembro, 
ao lado da CDL e Associa-
ção Empresarial de Maravi-
lha. Com custo estimado em 
R$ 859 mil a obra tem R$ 400 
mil de emenda parlamentar 
do deputado estadual Val-
dir Cobalchini e o restante 
do orçamento do município. 
Também na infraestrutura 
serão investidos recursos em 
pavimentação asfáltica de 
12.600 metros de asfalto.

O asfalto no início do 
acesso à linha Água Para-
da, até o Campo do Vasco, 
na Rua Severina Giaretta Be-
duschi e na Rua Gentila Rosa 
Zamprogna Lichks serão fei-
tos com recursos do orça-
mento próprio do município. 
Já nas ruas Matheus Giusti, 
Travessa Ana Albrecht, Rua 
01 de Maio e Rua Sagrada Fa-

mília serão investidos recur-
sos de emenda parlamentar 
do deputado estadual Mar-
cos Vieira e recursos do orça-
mento municipal. O total de 
investimentos nas pavimen-
tações será de aproximada-
mente R$ 1,7 milhão.

No setor de Educação 
serão investidos mais R$ 200 
mil em recursos próprios do 
município para reformas no 
Centro Educacional Infan-
til Branca de Neve Exten-
são, reforma do setor de Me-
renda Escolar e reforma no 
Centro Educacional Infan-
til Proinfância Criança Sor-
riso. Completando o pacote 
de investimentos o municí-
pio também vai lançar a li-
citação para a aquisição de 
um rolo compactador com 
valor máximo estimado em 
R$ 370 mil.

Divulgação
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Os produtores rurais e pes-
cadores de Santa Catarina con-
tam com novos programas de 
apoio a investimentos. Serão 
seis linhas de crédito e subven-
ção de juros focadas na melho-
ria da competitividade e ren-
da da agricultura familiar e da 
pesca. Além disso, o Governo 
do Estado, por meio da Secre-
taria de Estado da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvolvimen-
to Rural, irá aplicar recursos 
em pesquisa, suporte aos mu-
nicípios e regularização de 
imóveis rurais. Com as no-

vas medidas, serão destina-
dos mais R$ 57 milhões ao for-
talecimento do meio rural e 
pesqueiro ao longo de 2021.

“Seguimos apoiando o 
trabalhador do campo, que 
é quem traz a comida para a 
mesa do catarinense e que faz 
parte de uma das grandes for-
ças da economia do estado: 
o agronegócio. Iremos inves-
tir em inovação no meio ru-
ral e pesqueiro, para man-
ter o crescimento neste setor 
tão importante para San-
ta Catarina”, destaca o go-

vernador Carlos Moisés. 
A maior parte dos recursos 

será destinada aos novos pro-
gramas da Secretaria da Agri-
cultura. Serão R$ 27 milhões 
para atuar em cinco frentes de 
trabalho divididas em seis pro-
gramas: financiamentos sem 
juros; subvenção de juros de fi-
nanciamentos contraídos jun-
to aos agentes bancários; po-
líticas públicas para jovens e 
mulheres; apoio para cuidar do 
solo e conservar água e apoios 
emergenciais. Esta é uma evo-
lução das várias linhas disponí-

veis ao longo dos últimos anos.
“Pretendemos moderni-

zar permanentemente a agro-
pecuária catarinense - um se-
tor inovador, que tem crescido 
e se desenvolvido. Prova dis-
so, é que em Santa Catarina, 
70% de todas as exportações 
têm origem no agronegócio, 
vieram das mãos de quem tra-
balha e produz. E nós quere-
mos melhorar cada vez mais 
a vida dos produtores rurais e 
pescadores em nosso estado”, 
destaca o secretário de Esta-
do da Agricultura, Altair Silva.

inVEsTimEnTO
agricultura e pesca catarinense recebem 
R$ 57 milhões em novos projetos 

Da reDaçãO

A Comissão Especial em 
Prol da Captação, Tratamento e 
Distribuição de Água e Sanea-
mento Básico do município visi-
tou novamente nesta semana a 
estação de captação de água da 
Casan, local em que iniciaram 
obras de desassoreamento e lim-
peza da barragem. Agora, a bar-
ragem está com água, mesmo 
acontecendo à limpeza. 

Diversos moradores relata-
ram falta de água no fim de se-
mana em Maravilha. O proble-
ma começou a ser registrado 
após o trabalho de limpeza da 
captação de água no Rio Jun-
diá, na barragem da empresa, 
no interior.

Em entrevista ao Grupo Wh 
Comunicações o chefe da agên-

CaPTaÇãO Mais de 300 cargas de lama e vegetação serão removidas até o fim do trabalho

Casan adapta captação e registra visita 
do legislativo na barragem 

cia, André Tonello, afirmou que 
a empresa instalou duas bom-
bas nas proximidades para se-
guir com o trabalho de limpeza 
e resolver o problema da falta de 
água. As bombas retiram água 
do Rio Jundiá para o tratamento 
e distribuição enquanto máqui-
nas fazem o desassoreamento 
da barragem. Segundo a Casan, 
a limpeza deve seguir ainda no 

início da próxima semana. To-
nello afirma que mais de 300 
cargas de lama e vegetação serão 
removidas até o fim do trabalho. 

Conforme a comissão do 
Legislativo, a captação que está 
sendo feita dentro da barragem, 
também começará a ser feita por 
fora. “Na semana passada, en-
quanto estavam limpando, eles 
cessaram o abastecimento, ao 

contrário de agora. É perceptí-
vel, inclusive em nossos registros 
fotográficos a diferença no volu-
me de água”, explica o presiden-
te da comissão, vereador Natali-
no Prante.

Bombas retirara água do Rio Jundiá para o tratamento e distribuição enquanto 
máquinas fazem o desassoreamento

VISITANTES 
Participaram da visita os vereadores: Eliana 
Simionato, ademir Unser, Mozer Oliveira, 
Gilmar Castanha, Sergio Bourscheid, Sergio 
da Silva, Natalino Prante, vinícius ventura, e 
o diretor da Casa, Nei Guzatti.

A Prefeitura de Mara-
vilha efetuou o repasse de 
mais R$ 252 mil reais para o 
Hospital São José. O repas-
se é feito todo dia 15 de cada 
mês para a entidade que 
presta os serviços de plantão 
hospitalar, procedimentos, 
chamadas de especialistas 
e atendimento aeromédico 
através do helicóptero Saer/
Sara/Fron. Com o novo re-
passe o valor destinado pelo 

município nos três primeiros 
meses de 2021 para o hos-
pital é de R$ 767 mil reais.

RECuRsO
Prefeitura de maravilha 
repassa mais R$ 252 mil 
para o Hospital são José

REPASSES
Janeiro – 
R$ 256.582,49

Fevereiro – 
R$ 258.891,17

Março – 
R$ 252.380,19

Fotos: Divulgação
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MunIcípIOS

sERViÇO
Ciclovia de flor do sertão 
recebe melhorias

Na última semana foi fei-
ta a mudança de local dos 
postes que obstruíam par-
cialmente alguns pontos 
da ciclovia de Flor do Ser-
tão. Além disso, um proje-
to de embelezamento está 
em execução, com o plan-

tio de flores e árvores orna-
mentais de pequeno porte.

De acordo com o mu-
nicípio, é um local agradá-
vel e seguro para pedestres 
e ciclistas, que proporcio-
na um visual atrativo para 
quem chega na cidade.

Divulgação

Trabalho foi realizado no último sábado (13)

bOm JEsus dO OEsTE

REgiãO

defesa Civil realiza levantamento dos 
reservatórios de água nas comunidades

após casos de dengue, Cunha Porã tem 
aplicação de inseticida

Na última semana o coor-
denador Regional da Defesa Ci-
vil de Maravilha, Henrique Jú-
nior Cocco, esteve em Bom 
Jesus do Oeste e visitou as co-
munidades. O objetivo foi rea-
lizar levantamento das caixas 
de água, nas linhas: XV de No-
vembro, Lageado das Flores, 
Lamb, Rainha da Serra, Valé-
rio, Vista Alegre e Zimermann.

Com isso, o município pode 
ter a possibilidade de adquirir 

mais caixas, para que em épocas 
de estiagem essas comunidades 
não sofram com falta de água. 

A Defesa Civil está reali-
zando amplo levantamento 
das necessidades de cada co-
munidade rural, fazendo, em 
campo, o trabalho de georre-
ferenciamento e relatório foto-
gráfico. Com esses dados, será 
elaborado um plano de traba-
lho para a solicitação da ver-
ba junto ao governo federal.

visita foi acompanhada pelo secretário de agricultura e Meio ambiente, vilmar Senhor, 
e a responsável pelo setor da vigilância Sanitária, Elisangela Trevisan

Divulgação

Quem transita pela Pra-
ça da Bandeira e Avenida do 
Comércio pode ver a orna-
mentação que foi fixada no 
último fim de semana para 
celebrar a data cristã. A ini-
ciativa de trazer o colorido da 
data para os espaços públicos 
foi uma parceria entre a Ad-
ministração de Cunha Porã, 
por meio da Secretaria de In-
dústria, Comércio e Prestação 
de Serviços, CDL/ACISA-CP, 
com apoio do Sicoob Credial.

Em 2021, assim como no 
ano passado, não será possí-

vel a realização de festejos e 
reuniões em família, em ra-
zão da pandemia de corona-
vírus. “No entanto, Páscoa é 
celebrar a ressureição e a es-
perança, por isso, em meio ao 
colapso que vive o sistema de 
saúde, é importante apegar-se 
à fé e à renovação. Além dis-
so, a data, embora seja mais 
um ano tímido, também é 
um importante marco para a 
economia dos municípios e 
contribui para a geração de 
emprego, renda e desenvol-
vimento local”, destacam. 

CunHa PORã
Praça e ruas contam com 
ornamentação de Páscoa

Um dos locais que recebeu a decoração foi a Praça da Bandeira

Divulgação/Sec. de Indústria, Comércio e Prestação de Serviços

COnQuisTa Instituição pretende inaugurar mais de 250 novas agências em 2021

sicredi alcança marca de 
5 milhões de associados

O Sicredi, instituição finan-
ceira cooperativa pioneira do 
segmento no Brasil, ultrapassou 
neste mês a marca de 5 milhões 
de associados. Com um mode-
lo de gestão que valoriza a par-
ticipação dos associados, está 
presente em 24 estados brasi-
leiros e no Distrito Federal.

A instituição contribui 
para a expansão do coope-
rativismo de crédito no Bra-
sil, estando presente em qua-
se 1,5 mil municípios, sendo 
que em mais de 200 deles é a 
única instituição financeira fi-
sicamente presente. “Enquan-
to segmento, temos ainda um 
grande espaço no Sistema Fi-
nanceiro Nacional para con-
quistar e acreditamos que o 
crescimento da nossa base de 
associados, além de contribuir 
para a expansão do  coopera-
tivismo de crédito, também 
está em sintonia com a nossa 
premissa de estarmos próxi-
mos aos associados, compre-
endendo a realidade de cada 

Cooperativa atualmente está presente em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal

região para poder disponibili-
zar as soluções mais adequa-
das”, explica Manfred Alfon-
so Dasenbrock, presidente do 
Conselho de Administração 
do Sicredi, da Central Sicre-
di PR/SP/RJ e integrante do 
Conselho Mundial das Coo-
perativas de Crédito.

ExPansãO naCiOnal
Além da presença em cida-

des interioranas e com forte atu-
ação no agronegócio, o Sicredi 
vem investindo na abrangência 
nacional, incluindo grandes cen-
tros urbanos. Em fevereiro a ins-
tituição chegou à marca de 2 
mil agências no Brasil e preten-

de inaugurar mais de 250 novas 
agências ainda em 2021, com in-
vestimento superior a R$ 200 mi-
lhões. O crescimento da base de 
associados tem se refletido tam-
bém na concessão de crédito da 
instituição, que em fevereiro des-
te ano ultrapassou a marca de R$ 
100 bilhões em carteira.

A confirmação de mais dois 
casos positivos de dengue no iní-
cio desta semana, somando o to-
tal de quatro casos, fez com que 
a Regional de Saúde de Cha-
pecó estivesse em Cunha Porã 
para uma nova aplicação do in-
seticida em Ultra Baixo Volume 

(UBV). O produto tem a finali-
dade de combater o mosquito 
adulto que esteja sobrevoando 
nas áreas onde é feita a aplicação.

De acordo com os dados 
epidemiológicos da Secretaria de 
Saúde e Sala de Situação, o mu-
nicípio soma até o momento 76 

focos do mosquito Aedes aegyp-
ti. Dos casos positivos para den-
gue, três são considerados in-
determinados, ou seja, não foi 
possível identificar o local pro-
vável de infecção. E um dos ca-
sos é considerado autóctone, 
que é quando a pessoa contrai a 

doença no próprio município.
Angela Rieger Kölln, co-

ordenadora da Sala de Situ-
ação e agente de Endemias 
da Secretaria de Saúde, refor-
ça a importância da colabora-
ção da comunidade no comba-
te ao mosquito Aedes aegypti. 
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compre online
superiguatemi.com.brSITEMERCADO

Baixe o APP 

12  vales compras de R$ 400,00
24 vales compras de R$ 500,00 
24 vales compras de R$ 1.000,00 
08 cadernetas de poupança de R$ 2.000,00 
04 motos Yamaha Factor YBR 125ED modelo 2021

Um trabalho conjunto 
entre a Defesa Civil de San-
ta Catarina e a Prefeitu-
ra de Maravilha através da 
Secretaria de Agricultura 
e setor do Meio-Ambiente 
tem como objetivo ampliar 
a capacidade de armazena-
mento de água potável em 
diversas comunidades do 
interior do município. A 
ação também conta com o 
apoio das associações res-
ponsáveis pelos poços ar-
tesianos na área rural.

Reservatórios de água 
potável com 20 mil litros 
estão sendo levados e ins-
talados em 10 comunida-
des e vão ampliar os ní-
veis de armazenamento 
como forma de preven-
ção aos períodos de estia-

PREVEnÇãO Reservatórios de água potável com 20 mil litros estão sendo levados e instalados em 10 comunidades

defesa Civil e Prefeitura de maravilha ampliam 
armazenamento de água potável na área rural

gem. Conforme lembrou 
o prefeito Sandro Dona-
ti o pedido para ampliar 
os reservatórios foi enca-
minhado para a Defesa Ci-
vil ainda durante a Situa-

ção de Emergência devido 
à estiagem decretada pelo 
município no dia 5 de no-
vembro de 2020. “Foi uma 
estiagem que devido a in-
tensidade e consequências 

afetou o abastecimento de 
água no município e com-
prometeu o abastecimen-
to de água para o consumo 
inclusive no interior e esta-
mos trabalhando para pre-

venir”, disse o prefeito.
As comunidades rurais 

contempladas foram Bar-
ro Preto, Primavera Baixa, 
Tope da Serra, Linha Cen-
tral, Linha Consoladora, 
Linha São Paulo, Sanga Sil-
va, Nova Brasília, Arabutã 
e Água Parada. De acordo 
com o secretário de Agri-
cultura, Pedro Gilberto Io-
ris, a dinâmica é simples, 
mas garante mais água 
para o consumo caso no-

vas estiagens aconteçam. 
Conforme explicou o res-
ponsável pela Defesa Civil 
municipal, Valdecir Sarto-
ri, a instalação dos reser-
vatórios nas comunidades 
deve ser concluída no dia 
7 de abril e em seguida o 
órgão fará a vistoria de to-
das as caixas. O município 
recebeu ainda mais quatro 
tanques de armazenamen-
to de água de 5 mil litros e 
duas moto bombas.

ação também conta com o apoio das associações responsáveis pelos poços artesianos na área rural

Divulgação

Valor do investimento 
é de aproximadamente 
R$ 73 mil

O Núcleo do Jovem Em-
preendedor realizou uma reu-
nião extraordinária para dis-
cutir a organização do Super 
Encontro Regional de Jovens 
Empreendedores (Super Erje). 
Esteve presente para colabo-
rar na estruturação do evento, 
além de envolver as regiões Ex-
tremo Oeste e Noroeste no pro-
jeto, o consultor do Programa 
empreender da Facisc, Osval-
do Antonio Mota. “Queremos 
promover um evento dentro 
das normas, cuidando com to-
dos os protocolos de segurança 
e, ao mesmo tempo, promover 

a interação, a geração de co-
nhecimento e desenvolvimen-
to de competências empreen-
dedoras dos jovens de nossa 
região. Conseguimos esboçar 
alguns conceitos para o evento 
e trazer experiências empresa-
riais, valorizando as pratas da 
casa e a superação dos nossos 
jovens empreendedores do Ex-
tremo Oeste”, disse. 

CamPanHa 
Foi ao ar nesta semana, 

através do perfil profissio-
nal e oficial da Núcleo de Jo-
vens Empreendedores (NJE) 

de Maravilha, uma série de ví-
deos desenvolvidos pela co-
ordenadora Stela Debastiani, 
enfatizando o movimento as-
sociativista ao qual o núcleo 
pertence. Em Maravilha as en-
tidades foram fundadas na dé-
cada de 70, sendo a Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Maravilha (Acimar), no dia 18 
de abril de 1970 e a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Ma-
ravilha (CDL), no dia 7 de no-
vembro de 1975. As duas enti-
dades começaram a atuar no 
mesmo ambiente em 6 de ju-
nho de 2002.

Núcleo do Jovem Empreendedor se reuniu na quarta-feira (17) 

nÚClEO 
super Encontro Regional de Jovens 
Empreendedores é pauta de reunião 

Divulgação
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SC tem a menor alíquota do país sobre a gasolina 
Um dos principais 

componentes da infla-
ção atualmente, o alto 
preço da gasolina - e dos 
combustíveis em geral - 
virou objeto de embate 
entre o governo federal e 
os governos estaduais nos 
últimos tempos. Com a 
nova elevação da base de 
cálculo para o preço da 
gasolina nesta semana, 
a Secretaria de Estado 
da Fazenda atualizou o 
valor cobrado de ICMS, 
mas alíquota permanece a 

mesma: 25%, a menor do 
Brasil. No caso do diesel, 
a situação é semelhante. A 
alíquota estadual é  mais 
baixa entre os estados, de 

12%. O imposto apenas 
acompanha proporcio-
nalmente o chamado 
preço médio ponderado ao 
consumidor final.

Em meio ao caos no 
sistema de saúde nos três 
primeiros meses de 2021, 
Santa Catarina apresenta 
bons números no cenário 
econômico. Um dos mais 
recentes é a taxa de desocu-
pação, medida pelo IBGE, 
que caiu de 6,6% para 
5,3% no último trimestre 
de 2020. Com a queda, o 
número de desocupados 
no Estado passou de 242 
mil para 196 mil, redução 
de 19%.

Os dados mostram 
ainda que o crescimento 
do emprego foi acompa-
nhado do crescimento da 
informalidade. O volu-
me de funcionários sem 

carteira assinada avançou 
no período (+49 mil) na 
comparação com os que 
têm carteira assinada (-21 
mil). Além disso, a massa 
de trabalhadores por conta 
própria bateu recorde: 868 
mil, o maior número da 
história. No rendimento, 

também houve pontos 
positivos, diz o IBGE. Os 
ganhos recebidos pelo 
catarinense no último 
trimestre de 2020 foram de 
R$ 2.786, levemente supe-
rior aos R$ 2.769 de antes 
da pandemia.

O bom momento do 

mercado de trabalho 
é refletido no setor de 
comércio e serviços: 67,7% 
dos empresários da área 
pretendem aumentar o 
quadro de funcionários 
nos próximos meses. Na 
contramão, 32,2% cogi-
tam reduzir o número de 
empregados. Isso porque 
a maioria (86,9%) acredita 
que a economia brasileira 
vai melhorar um pouco 
ou muito no futuro; 13,1% 
prevê piora leve ou grave. 
Os dados, apurados pela 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
de SC (Fecomércio/SC), 
apontam também que a 
confiança do empresário 

do setor permanece em 
alta: marcou 119,5 pontos, 
na escala de 0 a 200. "As 
condições econômicas me-
lhoraram porque a geração 
de emprego foi grande. 
Isso conseguiu, de certa 
forma, promover renda", 
disse o economista da 
entidade, Leonardo Regis. 
Apesar disso, ele alerta que 
o avanço da pandemia e 
a suspensão de atividades 
deve trazer efeitos negati-
vos e incertezas.

Na indústria, o destaque 
foi o aumento na produção 
de 10,1% em janeiro de 
2021 na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado, de acordo com o 

IBGE. "Isso mostra uma 
recuperação importante 
depois das quedas no ano 
passado e um desempe-
nho muito importante da 
indústria como um todo, e 
em particular da indústria 
exportadora", disse o dire-
tor de Inovação e Compe-
titividade da Federação das 
Indústrias de SC (Fiesc), 
José Eduardo Fiates. A 
entidade aponta ainda 
que, em fevereiro, o índice 
de intenção de investir na 
indústria chegou ao maior 
patamar dos últimos cinco 
anos para o mês: 73 pon-
tos, na escala de 0 a 100, o 
que reflete otimismo com 
o futuro do setor. 

RCN - 618 | rcnonline.com.br
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Quase 100 mil imunizados
Subiu para 98.714 o número de catarinenses que já 

receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. 
Destes, 68,6 mil são profissionais de saúde, 25,8 mil ido-
sos, 3,7 mil indígenas e 337 deficientes institucionaliza-
dos. O volume representa 21,3% da população prioritária 
para esta fase de vacinação. Os lotes que já chegaram são 
suficientes para atender todos os idosos acima de 80 anos.
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Economia de Santa Catarina inicia 2021 
com confiança e expectativa em alta 
Índices de desempenho econômico de fevereiro mostram dados positivos, mas restrições e aumento de casos ameaçam retomada

Governo estuda aditivo emergencial de oxigênio
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) recomen-
dou na semana passada 
um aditivo de 50% ao 
contrato de fornecimento 
de oxigênio para a rede 
estadual de saúde. Os 
documentos da pasta 
indicam que o acréscimo 
é necessário devido ao 

alto consumo provocado 
pela lotação das UTIs. O 
pedido foi expedido no 
último dia 10. Inicialmen-
te, a orientação de origem 
no gabinete do titular da 
SES, André Motta Ribeiro, 
indicava a necessidade de 
ampliar o atual contrato 
em 25%, mas os técnicos 

da pasta pediram no início 
de março que o percentual 
fosse maior, de 50%. Se-
gundo parecer da Consul-
toria Jurídica da Secreta-
ria, 25% "não atenderá às 
necessidades das unidades 
hospitalares diante da de-
manda crescente". A pasta 
segue em negociação. 
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velado na Casa Mortuária de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal. 

OLIVA SCUSSEL MATIELLO
Faleceu no dia 16 de março, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 87 anos. Seu 
corpo foi sepultado no cemitério católico de 
Guaraciaba. 

ANTONIO PAULETTI
Faleceu no dia 16 de março, em Curitiba. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária de Palma 
Sola e sepultado no cemitério municipal.

VILMA MARIA ZANGALLI CANEI
Faleceu no dia 16 de março, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 87 anos. Seu 
corpo foi sepultado no cemitério municipal 
de Guaraciaba.
MARILENE MARIA STAFFEN

Faleceu no dia 17 de março, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 58 anos. Seu 
corpo foi sepultado no cemitério da linha 
Guatapará Baixo, em Guaraciaba.

IVAR JOSÉ BALBINOT
Faleceu no dia 18 de março, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 56 
anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério 
municipal de Guaraciaba.

MAJOR OLIMPIO
O senador Major Olimpio 
(PSl-SP) morreu no dia 
18 de março, aos 58 

anos, vítima de covid-19. 
Ele foi eleito para ser um dos 

três representantes de São Paulo no Senado 
em 2018, quando recebeu 9.039.523 milhões 
de votos.

HENRY DARROW
O ator henry Darrow 
morreu no dia 14 de 
março, aos 87 anos. 

Ficou mais conhecido por 
seu papel como Don 

alejandro de la vega na série Zorro (1990-
1993) e como Manolito Montoya no faroeste 
dos anos 1960, The high Chaparral. Darrow 
fez ainda participações em alguns filmes de 
sucesso, como Maverick.

YAPHET KOTTO
O ator Yaphet Kotto 
morreu no dia 14 de 
março, aos 81 anos. 

Com quase 100 trabalhos 
em seu currículo, começou 

a carreira em 1964. Ficou mais famoso por 
viver o vilão Kananga / Mr. Big em 007 viva e 
Deixe Morrer (1973).

JOHN MAGUFULI
O presidente da 
Tanzânia, John 
Magufuli, morreu no 

dia 17 de março, aos 61 
anos, vítima de coronavírus. 

Magufuli afirmava que o novo coronavírus 
era proveniente de um demônio ocidental 
e fazia campanha contra as vacinas. O 
presidente declarou a Tanzânia “livre da 
Covid-19”, dizendo que o vírus havia sido 
erradicado após três dias de oração nacional, 

zombou da eficácia do uso de máscaras, 
questionou testes e provocou os países 
vizinhos que impuseram medidas para 
conter o vírus.

NOEMIA MARLENE MACIEL
Faleceu no dia 15 de março, no hospital 
de Cunha Porã, aos 59 anos.  Seu corpo 
foi velado na igreja Evangélica do Brasil 
de Cunha Porã e sepultado no cemitério 
luterano de Cunha Porã.  

HELIDE MARIA CENCI SANTIN
Faleceu no dia 12 de março, no hospital São 
lucas de Guaraciaba, aos 77 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da linha Guataparema 
e sepultado no cemitério da comunidade.

ZELINDO LUIZ FRARE
Faleceu no dia 15 de março, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 64 
anos. Seu corpo foi velado no salão da linha 
Salete, em anchieta, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

ANTONIO TECCHIO
Faleceu no dia 15 de março, em sua 
residência, aos 92 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja da linha São José, em Quilombo, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

ELECI TAVARES DOS REIS
Faleceu no dia 16 de março, no hospital de 
Pato Branco, aos 53 anos.  Seu corpo foi 

OBItuÁRIO

COnTRabandO Número de maços apreendidos quase dobrou no ano passado em relação a 2019

Em menos de três meses PRf apreendeu 190 
mil maços de cigarro contrabandeado na região
Diana Heinz

O Extremo Oeste é a por-
ta de entrada de cigarros con-
trabandeados. Os compra-
dores do produto entram no 
Estado pelo Paraná, através 
da fronteira com o Paraguai e 
abastecem o mercado consu-
midor catarinense e gaúcho. 
A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) realiza frequentes ope-
rações contra o crime, a prá-
tica da importação do produ-
to paraguaio no Brasil é ilegal. 
Em Santa Catarina o número 
de maços apreendidos qua-
se dobrou no ano passado, fo-
ram 14,2 milhões de pacotes 
e em 2019 foram 6,7 milhões.  

Até o dia 15 deste mês a 

PRF apreendeu 190 mil ma-
ços do produto somente nas 
rodovias federais da região. O 
órgão trabalha com o contra-
bando de cigarro paraguaio 
da mesma forma que realiza 
operações de combate ao trá-
fico de drogas, tráfico de ar-
mas, ao descaminho, ao rou-
bo de veículos e a qualquer 
crime que possa circular por 
rodovias.

A PRF acredita que uma 
maneira de combater o crime 
é o incremento do efetivo de 
todos os órgãos envolvidos 
como Polícia Militar, Polícia 
Federal e Receita Federal, 
para que se possa aumentar 
o rigor da fiscalização. Por se 
tratar de mercadoria ilegal, a 

Prática da importação do produto paraguaio no Brasil é ilegal

venda do produto também é crime e passa a envolver ou- tras instituições municipais 

ligadas ao comércio.
“Por ser muito lucrati-

vo, este crime é dominado 
por organizações crimino-
sas com uma estrutura al-
tamente profissional. São 
grupos ligados também ao 
tráfico de drogas, de armas 
e lavagem de dinheiro”, ex-
plica a Polícia Rodoviária 
Federal.

ApREEnSÕES EM 
RODOVIAS fEDERAIS 
DA REgIãO
2019 – 2,04 milhões de 
maços
2020 - 1,36 milhões de 
maços
2021 – 190 mil maços 

Divulgação
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cOtIDIAnO

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

VElOCidadE adEQuada 

A velocidade de deslocamento de um veículo é um fator mui-
to importante para a segurança do trânsito. Por isso, esta semana va-
mos analisar algumas normas de circulação e conduta a respeito des-
te assunto.

Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constante-
mente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições 
meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites 
máximos de velocidade estabelecidos para a via.

Além disso, nenhum condutor poderá obstruir a marcha normal 
dos demais veículos em circulação sem uma causa justificada, transi-
tando, por exemplo, a uma velocidade anormalmente reduzida.

Sempre que se tenha a pretensão de diminuir a velocidade do ve-
ículo, deve-se antes certificar de que se possa fazê-lo sem risco nem 
inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja peri-
go iminente.

Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo 
por razões de segurança, como, por exemplo, para evitar o atropela-
mento de uma pessoa. O que se presencia bastante na prática é que 
os condutores não observam a distância de segurança para o veícu-
lo que segue à frente. Em razão disso ocorrem muitas colisões trasei-
ras e até engavetamentos, já que por estar muito próximo do veícu-
lo que o antecede, o uso dos freios tende a ocorrer de forma muito 
mais brusca.

Por isso segue a nossa dica: “respeite o limite de velocidade, 
guardando distância de segurança do veículo à frente, e evitando fre-
ar bruscamente seu veículo”.

Uma boa semana a todos!

A Polícia Civil está investi-
gando um golpe que resultou em 
prejuízo de R$ 24 mil para uma 
mulher do município de Concór-
dia. A vítima recebeu uma liga-
ção de um homem se passando 
por gerente da conta bancá-
ria da qual ela é correntista. 

O golpista solicitou algu-
mas informações e relatou que 
os dados precisariam ser repas-
sados imediatamente, já que 
alguém estaria tentando aces-
sar e fazer saques indevidos. A 

mulher repassou todos os da-
dos e senhas para o criminoso. 

Foram feitos transferên-
cias via Pix no valor de qua-
se R$ 10 mil, outro de R$ 5 
mil e, por fim, outro de R$ 
4,5 mil. Ainda, eles realiza-
ram uma transferência via 
TED no valor de R$ 5 mil.

A Polícia Civil alerta para 
esse tipo de golpe e orienta a 
busca por informações dire-
to com as agências. Ainda, não 
repassar dados por telefone. 

EsTEliOnaTO
Polícia faz alerta após 
mulher perder R$ 24 mil 
em golpe pelo telefone

A Polícia Militar Ambiental, 
por meio de sua unidade em 
São Miguel do Oeste, realizou 
nesta semana, a apreensão de 
madeira nativa sem procedên-
cia legal, no interior do municí-
pio de São José do Cedro.

Segundo a PMA, a ação 
foi deflagrada na terça-feira 
(16), quando os policiais fo-
ram até Linha Aurora, no in-
terior de São José do Cedro. A 
polícia flagrou o depósito irre-
gular de mais dois metros cú-
bicos de madeira nativa das 
espécies conhecidas como Ce-
dro e Araucária. Elas estão na 
lista de espécies ameaçadas de 
extinção. 

Após o flagrante, foi apre-
endido o produto e realizada 
infração, sendo que o respon-

fisCaliZaÇãO A ação dos policiais flagrou e apreendeu o material 
em Linha Aurora

Polícia militar ambiental apreende 
madeira nativa ilegal na região

Madeira estava armazenada em uma propriedade do interior de São José do Cedro

 Polícia Ambiental

sável responderá a proces-
so administrativo ambiental e 
processo criminal.

Segundo a instituição, a 
Polícia Militar Ambiental tem 

realizado fiscalização inten-
sa na área de fronteira entre o 
Brasil e a Argentina. Para isso, 
a polícia utiliza drones, facili-
tando a fiscalização, identifi-

cando e mapeando locais uti-
lizados para o transporte ilegal 
de madeira nativa e de outros 
crimes ambientais na faixa de 
fronteira.

PREJuíZO
galpão é destruído por incêndio no 
interior de descanso

Um galpão com madei-
ra e máquinas foi destruí-
do por um incêndio no co-
meço da tarde de quinta-feira 
(18), em Linha Taquá, no in-
terior do município de Des-
canso. O Corpo de Bombei-
ros atendeu a ocorrência. 

Conforme os proprietá-
rios, a suspeita é de que um 

curto-circuito pode ter dado 
início ao incêndio, que rapida-
mente se alastrou, destruindo 
todo o galpão. Dentro da es-
trutura havia madeira, milho e 
também máquinas agrícolas.

 Segundo os donos, o pre-
juízo pode chegar a R$ 100 mil. 

Corpo de Bombeiros de São Miguel 
do Oeste combateu as chamas

TRÂnsiTO
Caminhão desgovernado atinge postes 

Um caminhão bateu con-
tra um poste de energia elétri-

veículo colidiu em poste e poderia ter atingido empresa que fica no local

Marcos Lewe/Rádio 103 FM

Marcos Lewe/Rádio 103 FM

ca na tarde de quarta-feira (17) 
na Avenida Willy Barth, em São 
Miguel do Oeste. O caminhão é 
um Volvo/VM 270, de Francis-
co Beltrão-PR, que ficou bastan-
te danificado. Ninguém se feriu. 

O veículo estava esta-
cionado e ficou desgoverna-
do. De acordo com o motoris-
ta, o sistema de freios não foi 
acionado, o que fez com que 
o caminhão ganhasse movi-

mento. O motorista havia pa-
rado para ir ao supermercado. 

O Corpo de Bombei-
ros e a Polícia Rodoviá-
ria Federal foram aciona-
dos para a ocorrência.
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ESpORtE

 ONEIDE BEhLING

A desistência de Jaraguá 
do Sul em sediar os Jogos Aber-
tos de Santa Catarina (Jasc) 
fará com que a Fundação Ca-
tarinense de Esporte (Fesporte) 
faça uma corrida contra o tem-
po em busca de uma nova sede 
para a competição.

Jaraguá do Sul, que no ano 
passado ficou impedida de re-
alizar a competição por conta 
da pandemia, mais uma vez se 
manifestou através de ofício as-
sinado pelo prefeito Antídio Lu-
nelli pedindo o cancelamento 
da competição em seu muníci-
pio por conta do agravamento 
da mesma pandemia do Coro-
na Vírus.

Tão logo a prefeitura de Ja-
raguá deu conhecimento pú-
blico à decisão, o presiden-
te da Fesporte Kelvin Soares 
se manifestou em rede social 
afirmando entender os moti-
vos alegados pela cidade e afir-
mou que sua entidade já está 
em busca de uma nova sede. 
“Lamentamos e ao mesmo 
tempo respeitamos a deci-
são, mas em breve teremos 
novidades para a comunida-
de esportiva de nosso Esta-
do”, resumiu. 

A realização dos Jasc 2021 

CanCEladO Município enviou ofício da desistência mediante 
agravamento da pandemia

Jaraguá anuncia desistência 
de sediar o Jasc 2021

vai depender das condições 
sanitárias associadas à pan-
demia até a data prevista para 
a competição, inicialmente no 
período de 27 de outubro a 5 
de novembro. O desafio passa 
pela significativa redução nos 
indicativos de contágio, inter-
nações hospitalares e mortes 
por corona vírus, além da re-
tomada da econômica na to-
talidade dos municípios parti-
cipantes da competição como 
forma viabilizar a preparação 
de suas equipes.

PEdidO 
Com a desistência de Ja-

raguá do Sul de sediar a eta-
pa estadual dos Jogos Abertos 
de Santa Catarina, os municí-
pios de São José e Florianópo-
lis protocolaram na tarde des-
ta terça-feira, 16, na Fesporte, 
pedidos para receber o even-
to. “Agradeço aos municípios 
e a sensibilidade de seus di-
rigentes de serem parceiros 
da Fesporte neste momento”, 
disse Kelvin Soares, presiden-
te da Fesporte, que informou 

ainda o interesse de Timbó.
O próximo passo da Fes-

porte é analisar toda a in-
fraestrutura dos municípios 
postulantes à sede. Depois, 
será alinhada com a cida-
de escolhida uma estratégia 
de segurança sanitária para 
os participantes. Os Jasc em 
2021 estará em sua 60ª edi-
ção. O evento é uma promo-
ção do Governo de Santa Ca-
tarina, por intermédio da 
Fesporte, em parceria com o 
município sede.

PandEmia
Jogadores do mH futsal/sEJl/acema seguem 
treinamentos em casa 
neLCir DaLL´agnOL 

Desde que o prefeito de 
Maravilha, Sandro Dona-
ti emitiu decreto proibindo 
os treinamentos das moda-
lidades esportivas, no mu-
nicípio, os atletas do MH 
Futsal/SEJL/Acema, rece-
bem as orientações a distân-
cia. Como os treinos coleti-
vos não são mais possíveis, 
os jogadores recebem as ati-
vidades on-line e colocam 
em prática em suas residên-
cias. Os exercícios também 
são feitos sem aglomeração, 
em academia conveniada. 

De acordo com o técni-
co Beni de Lima está foi uma 

alternativa encontrada para 
o grupo tentar manter a for-
ma física adquirida nos trei-
nos, coletivos diários. A equi-
pe se prepara para a disputa 
da Liga Catarinense de Fut-
sal, Série Ouro. A estreia está 
preparada para o dia o sá-
bado (27), em casa contra 
a Chapecoense. Os mara-
vilhenses também dispu-
tam a Copa Catarinense. 
Os jogos vão ter a transmis-
são pelo canal do You Tube/
ndatvesportes, Facebook/
maravilhaesportes e Insta-
gram/maravilhaesportes.

atletas recebem orientações da 
equipe técnica e atividades são 

realizadas em casa 

Divulgação

Divulgação

sEguE O lídER 
Chapecoense é líder! Foram três jogos pelo Campeonato 

Catarinense longe de Chapecó, com três triunfos. Neste do-
mingo, na Arena Condá, a Chape recebe o Juventus de Jaraguá 
do Sul. Verdão do Oeste é favorito para somar mais pontos na 
tabela. Jogando em casa a Chapecoense só tem uma obriga-
ção, ganhar. E as notícias seguem positivas, foi anunciado ofi-
cialmente o meia-atacante Geuvânio, 28 anos. Com um vasto 
currículo, vem para qualificar ainda mais o grupo da Chape.

nOVO gOlEiRO 
Brenno foi seguro e eficiente no gol gremista. Com boas 

defesas, começou sua trajetória de maneira muito interessan-
te. Um goleiro que não faz muita cena, segura mesmo os chu-
tes distantes sem dar rebote. Encheu os olhos, provando que o 
Tricolor tem jogadores interessantes na base. Agora, o adversá-
rio será de outro patamar, Grêmio enfrentará o Independiente 
Del Valle do Equador. Esse sim é um teste de fogo para o garoto.

TaisOn
Agora é com o 

Taison. Ele é quem 
decide. Internacio-
nal colocou os valores 
na mesa. Contrato de 
três temporadas, salá-
rio de R$ 650 mil, mais 
direito de imagem e 
luvas. Direção colo-
rada disse que a pro-
posta chegou no limi-
te financeiro. Só que 
ele ainda não acei-
tou. Depende do joga-
dor, se o Taison aceitar 
a oferta, tem negócio.
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Defesa civil e prefeitura 
de Maravilha ampliam 
armazenamento de água 
potável na área rural

casan adapta 
captação e registra 
visita do Legislativo 
na barragem

Outono deve ser de 
pouca chuva 
na região

Reservatórios de água potável com 20 mil litros estão sendo 
levados e instalados em 10 comunidades

Mais de 300 cargas de lama e vegetação serão 
removidas até o fim do trabalho

Meteorologista Piter Scheuer destaca que 
a condição de tempo seco deve seguir nos 
próximos meses

Empresa paralisa 
construção do 
Centro Cultural 
de maravilha e 
pede reajuste

PÁGINA 23PÁGINA 22 PÁGINA 7

PÁGINA 19

Valor licitado passa de R$ 1,2 milhão e construtora 
alega aumento no preço dos materiais
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