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SuSPEiÇãO dE MORO TRaZ (MaiS) 
inSEguRanÇa JuRídiCa

Moro foi declarado suspeito no caso de Lula e o triplex 
do Guarujá, em votação de meio de semana do STF. Isto sig-
nifica que faltou imparcialidade ao Juiz, que foi parcial por 
atender supostamente interesses não correlatos ao processo. 
Para quem atua na área jurídica, como eu, tal decisão já era 
esperada por parte do STF, principalmente depois do “cane-
taço” de Fachin, anulando condenações anteriormente. In-
dependente da forma como foram conseguidas as provas, 
comprovou-se que Moro e Dallagnol “conversaram” entre 
si, sobre os rumos do processo. Independente da inocência 
ou não do Lula, tal forma de agir é ilegal, e fere a ética e a 
correta instrução processual. Resumindo, se torna “parcial”. 
Para nós que atuamos na área jurídica, não é de hoje os co-
mentários sobre situações em que juízes de comarca ou fe-
derais, promotores de justiça ou procuradores, acabam ten-
do uma proximidade, no mínimo, de caráter duvidoso. Isto 
gera comentários, como por exemplo, “tudo o que o promo-
tor pede o Juiz dá”. Não queremos dizer que os pedidos não 
sejam fundamentados, mas tal comentário coloca muitas ve-
zes em cheque a imparcialidade que deve permear um pro-
cesso. É preciso deixar claro que o Judiciário é um órgão. O 
Ministério Público, federal ou não, é outro. E o advogado que 
representa seu cliente é outra parte do processo. Ministério 
Público e advogado devem estar em igualdade de condições, 
e cabe ao juiz simplesmente aplicar a lei ou julgar. Qualquer 
procedimento contrário a tais princípios. O que ocorreu, no 
meu entender, coloca em cheque a lisura de muitos proces-
sos. Muitos já sentiram “na pele” o que aqui me refiro. As coi-
sas não devem ser assim. Não é à toa que a Deusa da Justiça 
é cega, e o símbolo é uma balança. O judiciário deve ser neu-
tro, a justiça deve ser aplicada de forma igual, e a imparciali-
dade deve ser permanente. Sem adentrar no mérito de Lula 
ser inocente ou não, neste caso, o judiciário pisou na bola. A 
decisão do STF, para mim, foi inconteste neste caso. 

O QuE Vai aCOnTECER?
O processo agora vai ser reiniciado, em primeiro lugar, 

em Brasília, naquele TRF, visto que a decisão de Fachin con-
siderou o Juízo Federal de Curitiba incompetente para atuar 
no caso do ex-presidente. Em resumo, tudo terá que ser re-
tomado, para nova instrução processual. Em rápido resumo, 
há grande chance de prescrição, por conta do lapso de tem-
po. O ex-presidente sairá inocente, porque sequer haverá 
tempo para instruir o processo e existirem novas produções 
de provas. Impunidade, incompetência, parcialidade...Tudo 
isto fere o devido processo legal, previsto em nossa Consti-
tuição. Em resumo, um conjunto de erros culmina com uma 
imensa sensação de impunidade. Coisas do Brasil...

inVESTiMEnTO
Começam as obras da sede própria da 
Rede feminina de Maravilha
Diana Heinz

Há anos a Rede Femi-
nina de Combate ao Cân-
cer batalha pela cons-
trução da sede própria. 
O sonho das integrantes 
teve o início concretiza-
do com o começo da obra, 
realizado na quarta-fei-
ra (24). O pavimento re-
ceberá o Brechó da Rede 
e fica localizado na Rua 
Santos Dummont. O cus-
to desta etapa soma mais 
de R$ 688 mil e será feito 
pela Construtora Oliveira. 

Conforme a presiden-
te Méri Ranzan, a Rede 

conseguiu em 2014, atra-
vés de doações e econo-

mias de muitos anos, ad-
quirir um terreno e desde 
então busca recursos para 
a construção. “A nova sede 
vai melhorar significati-
vamente os atendimentos 
que já são realizados pela 
RFCC em Maravilha há 23 
anos, com intuito princi-
pal em proporcionar aten-
dimento humanizado nos 
serviços prestados, con-
tribuindo para prevenção 
do câncer e a melhoria na 
qualidade de vida das mu-
lheres Maravilhenses e de 
municípios vizinhos”, disse. 

integrantes registraram o início da obra na quarta-feira (24)
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LIÇÕES DE VIDA
“O socialismo não é, nunca foi, um movimento de massas 
oprimidas, e sim de elitistas famintos por poder. Os pobres 
são apenas fantoches do jogo”. Frederick Gary Allen

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

ViTÓRia da iMPunidadE

“STF declara Moro suspeito e livra Lula, não só 
das condenações, como também das provas produ-
zidas. Tudo se encaminha para a prescrição dos cri-
mes. Assim se safa um dos maiores corruptos da his-
tória de nosso país. Vitória da impunidade, derrota do 
Brasil” - Bruno Souza (NOVO), deputado estadual.

Feliz colocação do deputado. Vamos acreditar em quem? 
O nosso STF está totalmente desacreditado pela popula-
ção brasileira, com grande repulsa de alguns dos minis-
tros, verdadeiros advogados de defesa do ex-presidente!

MJSP

STF julgou suspeição do ex-juiz Sergio moro na terça-feira

SUSPEIÇÃO DE MORO 
NÃO INOCENTA LULA

A declaração da suspeição do ex-juiz Sergio Moro para anali-
sar os processos que resultaram na condenação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva nos processos do triplex, do sítio de Atibaia 
e do Instituto Lula não implica a absolvição do réu. Especialistas ex-
plicam que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
não anula todas as provas colhidas e reforça que os processos 
devem ser julgados por um novo juiz. O novo juiz designado 
para os processos poderá aproveitar a denúncia e as provas 
documentais. “A decisão torna a análise das provas dos 
processos contra Lula sem efeito, mas ele ainda poderá 
ser condenado por esses crimes. Um novo juiz deverá 
analisar as provas do processo, fazer audiências 
e, depois desse trâmite, proferir a sua sentença”.

Parte dos crimes imputados ao ex-presidente não corre o risco 
de prescrever com essa decisão. “A prescrição, no caso de Lula, seria 
de 10 anos. Ainda há tempo hábil para que o processo transcorra”.

abSOluTa TRanQuilidadE 

após derrota no Supremo Tribunal Federal (STF), o 
ex-juiz da Lava Jato Sergio moro divulgou carta em 
que afirma ter absoluta tranquilidade em relação 
às suas decisões. “apesar da decisão da segunda 
turma do STF, tenho absoluta tranquilidade em 
relação aos acertos das minhas decisões, todas 
fundamentadas nos processos judiciais, inclusive 
quanto aqueles que tinham como acusado o ex-
presidente”. 

PENALIZAR
Se os supermercados, pets, ferragens, farmá-

cias, postos de gasolina, podem manter os protoco-
los de distanciamento, por que os demais setores tam-
bém não podem? Não é justo, pois estamos aniquilando 
pequenas empresas, bares, academias, restaurantes, fa-
mílias inteiras. Quem contamina são as pessoas irres-
ponsáveis que se aglomeram e que não usam másca-
ras. Nunca o comércio pode ser penalizado por isso...

LOJISTAS CONSEGUEM REDUÇÃO 
DOS ALUGUÉIS NA JUSTIÇA

O Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas 
POA) obteve na Justiça uma decisão liminar que permi-
te a troca do índice usado para reajuste dos aluguéis. Com 
isso, contratos que eram ajustados pelo IGP-M e pelo 
IGP-DI, que rondam os 30% no acumulado de 12 meses, 
passam a ter a aplicação do IPCA, o índice de inflação 
para o consumidor e que está pouco acima de 5%. 

A ação foi ajuizada para reformular contratos de co-
merciantes com o Barra Shopping Sul, o Iguatemi e o 
Praia de Belas Shopping. São os estabelecimentos com 
os quais os lojistas tinham mais dificuldade de nego-
ciar. Vale a pena o comerciante consultar um bom advo-
gado, que precedentes de redução do aluguel há. O pe-
dido é para a substituição em definitivo dos índices de 
reajuste. Ou seja, não volta o indicador anterior quan-
do acabar a pandemia. Na ação, se apontou como argu-
mento o impacto da alta fora do normal do índice de in-
flação usado de indexador dos contratos. Isso provoca um 
desequilíbrio contratual, o que a própria legislação per-
mite que seja reequilibrado pelo Judiciário, por mais que 
haja um índice definido previamente entre as partes. 

ESCASSEZ DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO

Além da falta de material para a construção civil, algo 
que gira em torno de 60 a 90 dias, os preços subiram assus-
tadoramente. Muita empresa do ramo com certeza não su-
portará e pode vir quebradeira por aí. Se os negócios foram 
sem prever as altas, não há condições do seguimento do 
ramo de algumas empresas que já estavam fracas das per-
nas. Por exemplo, as alterações dos preços giraram assim: 
aço teve aumento de 93,33%, fios 91,6%, esquadrias de alu-
mínio 76,65%, tubos de ferro galvanizado 46,89%, esqua-
drias de ferro 45,94%, tubos de pvc 44,25% e tijolos 35,48%. 
Os reajustes não estavam na previsão de ninguém e isso al-
terou as planilhas de custos, praticamente insuperáveis...

VaCinaÇãO
Na terça-feira (23) fomos incluídos na vacinação con-

tra a covid-19 em pessoas com 70 anos ou mais no mu-
nicípio de Maravilha. No total, foram 620 doses. Assim 
como nas outras edições, as pessoas chegavam de car-
ro e a equipe de saúde aplicava a dose na pessoa den-
tro do veículo. O que se percebeu nesta edição foi o 
grande movimento no início da vacinação. Fila de auto-
móveis se formou na entrada do estacionamento do pos-
to e, por ser um público mais ativo, houve casos em que 
os próprios beneficiados chegaram dirigindo o automó-
vel. Para quem não tem automóvel, a vacinação ocor-
reu na tenda montada no lado de fora do posto. Pos-
so afirmar que a organização da Secretaria de Saúde e 
o atendimento de sua equipe foi nota dez. Sinto-me fe-
liz em ter sido vacinado, pois alivia nossa tensão para 
o afastamento desse mal que aflige nossa população!

Divulgação
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

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 

Feliz Dia! Um Dia abençoado! a oração é a 
força-mestra da existência. Todos os males 
se tornam menores, se adiante dos seus 
olhos mentais você colocar, em primeiro 
plano, a grandeza de Deus. Orar é o meio 
para isso. a força que estabelece a paz, a 
prosperidade, a saúde, a harmonia e a alegria 
por estar vivo, emerge da mente que decide 
abandonar o auto-aprisionamento do foco 
nas sombras. O abandono da ênfase interior 
a tudo quanto estiver triste, deprimente e 
negativo, traz a libertação verdadeira da alma. 
a chave para isso é a oração. muito obrigado.

REMOTO Alteração segue até o dia 5 de abril, quando encerra a vigência do decreto estadual

Sessões do legislativo serão virtuais 
Diana Heinz

Na segunda-feira (22) a Câ-
mara de Vereadores de Maravi-
lha divulgou que não faria a úl-
tima sessão ordinária do mês 
de março em razão Decreto nº 
1.218, de 19 de março de 2021, do 
Governo de Santa Catarina, que 
veda no artigo 1º, inciso II, a rea-
lização de reuniões de qualquer 
natureza. 

Ainda nesta semana os vere-
adores definiram que reuniões e 
sessões, independente do cará-
ter ordinário e extraordinário, se-
rão virtuais. A presidente Marclei 
Grando assinou uma resolução 
administrativa autorizando os 
encontros virtuais e suspenden-
do, temporariamente, reuniões 
de comissões. 

O documento oficial diz que 

marclei Grando assinou uma resolução administrativa sobre as normas

as sessões serão realizas por meio 
de uma plataforma compatível 
com os recursos de transmissão 
disponíveis na Câmara. Os verea-
dores receberão antecipadamen-
te e de maneira online cópias das 
proposições que farão parte da 

pauta da sessão. A alteração segue 
até o dia 5 de abril, quando encer-
ra a vigência do decreto estadual. 
A próxima sessão, em substitui-
ção da última que não foi reali-
zada, será na segunda-feira (29). 
“Toda a Casa se organizou para 

respeitar as medidas. É necessá-
rio que cada um faça a sua parte 
para neste difícil momento. Peço 
a paciência e colaboração de to-
dos e destaco que as sessões con-
tinuam sendo transmitidas pelo 
Facebook”, disse a presidente. 

Divulgação

Neste domingo (28), encer-
ra o prazo para quem preten-
de solicitar o kit de alimenta-
ção escolar da rede municipal. 
A iniciativa é da Secretaria de 
Educação, em parceria com o 
Conselho de Alimentação Es-
colar (CAE) e a Comissão In-
tersetorial Local. Todas as fa-
mílias com filhos matriculados 
de forma hibrida ou remo-
ta na Rede Municipal de Ensi-
no de Maravilha podem fazer 
o cadastro no site da prefeitu-
ra ou na unidade escolar. O kit 
será entregue no mês de abril. 

O kit tem o objetivo de 
complementar a alimenta-
ção diária dos estudantes e fo-
ram montados com supervi-
são de nutricionista, levando 
em consideração a faixa etá-

ria dos alunos e os itens dis-
poníveis na agricultura fami-
liar de Maravilha. Os alimentos 
são fornecidos através de or-
çamento próprio e recursos 
que o Governo Federal repas-
sa para o município em atendi-
mento ao setor para o Progra-
ma de Alimentação Escolar.

Para as crianças que no 
ato da matrícula apresenta-
ram o laudo de alguma in-
tolerância, alergia alimen-
tar ou patologia específica, o 
kit foi adaptado na quantida-
de, tipo e valor do alimento.

Os kits montados pela nu-
tricionista Cristiane Treméa, 
aprovados pelo Conselho de 
Alimentação Escolar são:

KiT 1 - aLUnOS De FOR-
Ma 100% ReMOTa - enSinO 

FUnDaMenTaL e PRÉ eS-
COLa: 1 kg de Feijão; 1 kg de 
Arroz; 1 dúzia de ovos de gali-
nha; 2,5 kg de Banana; 3 L de 
leite; 1 unidade (500g) de Pão 
caseiro integral; 1 pote (500g) 
de doce de frutas (chimia).

KiT 2 - aLUnOS De FOR-
Ma HÍBRiDa - enSinO FUn-
DaMenTaL e PRÉ eSCO-
La: 1 kg de feijão; 1 kg de arroz; 
1 kg de banana; 1 L de leite; 
1 dúzia de ovos de galinha.

KiT 3 - aLUnOS De FOR-
Ma 100% ReMOTa - CRe-
CHe 04 a 6 MeSeS: Forneci-
mento de Fórmula Infantil.

KiT 4 - aLUnOS De FOR-
Ma 100% ReMOTa - CReCHe 
07 MeSeS a 3 anOS: 1 kg de 
feijão; 1 kg de arroz; 1 kg de fa-
rinha de milho; 1 bandeja de 

ovos de codorna; 4 L de leite; 2 
kg de banana; 1 kg de laranja do 
céu; 1 kg de mandioca; 1 unida-
de de brócolis ou couve-flor; 1 
unidade de moranga cabotiá.

As entregas serão realizadas 
em locais a serem definidos por 
cronograma, que será divulga-
do após a conclusão do cadas-
tro. O responsável legal pelo alu-
no, ao retirar o kit não deve ser 
do grupo de risco, e deve apre-
sentar documento de identifi-
cação. Quem tiver dificuldades, 
deve procurar sua escola para 
solicitar ajuda ou orientação 
com agendamento de horário. 
Os pais que não quiserem rece-
ber o kit farão a desistência no 
formulário. Essa medida vigora-
rá enquanto durar a pandemia 
da Covid-19, neste ano de 2021.

EduCaÇãO 

Termina amanhã o prazo para solicitar o Kit 
de alimentação escolar da rede municipal 

aPREndER a PERdOaR

Os relacionamentos interpessoais satisfazem a necessi-
dade humana de afiliação, mas também são a fonte de algu-
mas das feridas mais dolorosas. Quando ofendidas por um 
amigo, decepcionadas por um confidente, abandonadas por 
um parceiro, muitas pessoas tendem a se colocar no mesmo 
nível do ofensor, carregando rancor, encerrando relaciona-
mentos, ou pior ainda, em busca de vingança. Os seres hu-
manos parecem ter uma tendência inata para retribuir ofen-
sas e agressões com comportamentos e atitudes ainda mais 
agressivas.

A busca por uma redistribuição equitativa pertence à 
natureza humana e está enraizada biologicamente, cultural-
mente e psicologicamente. Contudo, a vingança raramente é 
percebida como justa e equilibrada. As vítimas tendem a ver 
a transgressão sofrida como mais dolorosa e prejudicial do 
que aquilo que poderiam infligir ao agressor. Por outro lado, 
o agressor vai acreditar que a reação da vítima é maior do 
que o dano inicialmente causado, e isso vai cair em um cír-
culo vicioso de rancor e retaliação recíproca.

Um fator significativo que pode ajudar de forma adapta-
tiva a lidar com as inevitáveis fraturas relacionais diárias é a 
capacidade de perdoar. A inclinação para perdoar tem impli-
cações importantes não apenas para o bem-estar dos relacio-
namentos, mas também para o bem-estar e a saúde pessoal.

Perdoar não significa justificar, desculpar, esquecer, acei-
tar, negar ou permitir o mal sofrido: perdoar basicamente 
consiste antes em modificar a emoção ligada à transgressão 
e a si mesmo e só depois, consequentemente, ao transgressor.

Ajuda pensar que o “culpado” é um ser humano falí-
vel e limitado, como cada um de nós. Todos têm no seu pró-
prio passado memórias e cicatrizes dolorosas; dentro dessas, 
com certeza, cada um tem uma cota de algo percebido como 
sofrido de maneira injusta. Mas não é suficiente. 

Em todos os casos, perdoar pode quebrar a corrente do cír-
culo vicioso, porém, não significa necessariamente reconciliação.

Interessante é saber que a pesquisa em psicologia explo-
rou e identificou diversas variáveis individuais e sociais das 
quais dependeria a tendência ao perdão.

Os resultados desses estudos explicam o desenvolvi-
mento da capacidade de perdoar ao longo da vida, os traços 
de personalidade mais relacionados ao perdão, os fatores 
sociais que influenciam na implementação de tal compor-
tamento e a relação entre perdão, saúde e bem-estar. Bem 
interessante. 

A maioria das pesquisas destaca uma conexão entre o 
aumento da idade e a propensão para o perdão. Mais velho. 
Mais inclinado ao perdão. Este fenômeno está vinculado às 
etapas de desenvolvimento cognitivo e moral de Kolhberg, 
para as quais inicialmente o perdão só é concedido após 
uma punição e/ou reparação do dano, e só posteriormente 
se torna um processo independente subjacente à visão úni-
ca de um amor harmonioso e incondicional.

Quanto aos traços individuais, os sujeitos mais ansio-
sos, narcisistas, deprimidos e hostis são menos propensos 
ao perdão. A predisposição à ruminação, ou seja, deixar-se 
levar por pensamentos, imagens e emoções associadas ao 
dano recebido e à revisão contínua da experiência sofrida, 
está associada a atos agressivos e vingativos para com o trans-
gressor, resultando prejudiciais, tanto para os outros como 
para si mesmo.

Importante para aprender a perdoar é aprender a expres-
sar plenamente as suas próprias emoções, depois de sofrer 
injustiça ou violência e/ou ter sentimentos de raiva, tristeza 
e/ou dor. Continuo no meu blog...
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FEIJOADA DO LAR DE 
CONvIvêNCIA 

Hoje (27), o Lar de Convivência realiza a feijoada a 
fim de arrecadar recursos para manter as despesas no 
local. Dede que a pandemia começou o Lar não reali-
za eventos, fonte de recursos para as atividades do gru-
po. A feijoada começou a ser preparada logo cedo e será 
entregue a partir das 11h no Lar de Convivência. Ape-
sar de o grupo ter vendido as fichas antecipadas, ainda 
é possível comprar na hora, mas de forma limitada. Por-
tanto, fica a dica neste sábado. Bom fim de semana. 

Cleiton C. ferrasso, jornalista

E ESSA DO 
PREFEITO...
O prefeito de maravilha, Sandro Donati, 
editou novas alterações nesta semana 
no decreto que impõe restrições às 
atividades no município. O prefeito buscou 
alinhar algumas ações com o decreto do 
governador Carlos moisés. muito sensata 
a atitude do prefeito em tentar “falar a 
mesma língua” que o governo do Estado, 
já que a população estava ficando confusa 
com tantas alterações e regras diferentes 
nos dois decretos: municipal e estadual. 
assim, fica mais fácil para a população 
entender o que está em vigor e, assim, 
cumprir as regras. Facilita, até mesmo, 
a fiscalização por parte dos órgãos 
competentes. vale sempre lembrar que 
o decreto estadual é soberano, mas cada 
município pode editar suas regras próprias 
mais rígidas. 

Ederson abi, jornalista

Dia Mundial de Conscientização do Autismo é na sexta-feira (2)
A data, escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem como objetivo levar informa-

ção à população em relação ao Transtorno do Espectro Autista, a fim de reduzir a discriminação e o pre-
conceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno. Maravilha dispõe de uma Rede que discu-
te o assunto e balança autoridades por melhorias e mais direitos. Antes da pandemia, fóruns, palestras 
e outros encontros traziam especialistas no assunto a fim de buscar melhores condições para indivídu-
os autistas da região. Entender melhor esse transtorno é chave para o fim do preconceito e da discrimi-
nação que cercam as pessoas com TEA, as quais apresentam apenas uma forma diferente de agir e enca-
rar o mundo. Mesmo sem eventos públicos, que a data sirva para lembrar a importância deste assunto. 

diana Heinz, jornalista

PROTESTO 
Policiais Civis de Santa Catarina mobilizaram-se no 

início desta semana contra uma iniciativa do Ministério 
da Saúde, que priorizou a vacinação de presos ao invés 
dos policiais. Um protesto justo! Os profissionais de se-
gurança pública prestam serviço essencial à sociedade e, 
diante do grave cenário de pandemia, continuam reali-
zando suas atividades no combate à criminalidade. Estão 
na linha de frente e devem ter prioridade na vacinação, 
mas, infelizmente, estão sendo “deixados para depois”. 

Camilla Constantin, jornalista

Marcos Lewe / Rádio 103 FM
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EMOCiOnanTE História de Cleber Pertussatti mostra a importância de levar os cuidados a sério

Superação define a rotina de 
maravilhense que venceu a Covid-19

eLiane SanTOS

Mais um vencedor. Neste perí-
odo de maior contaminação 
do Coronavírus (Covid-19), 

no Brasil, histórias reais de superação 
levam alento e reflexão á muita gente. 
São muitas pessoas hospitalizadas no 
País todo, filas esperando uma vaga na 
UTI, é muita vida humana em jogo por 
conta de um inimigo que não é percep-
tível: um vírus que não apresenta tan-
ta gravidade.

Só quem passou pela Covid-19, ou 
teve alguém infectado sabe a apreen-
são em não saber como vai ser daí para 
diante. Foi assim com um dos infectados 
em Maravilha, Cleber Pertussatti. Hoje 
a vida de Cleber é baseada em supe-

ração. Ele já havia passado por uma 
experiência terrível há alguns anos, 
quando um acidente vitimou várias 
vidas na BR 282 e ele estava de plan-
tão como profissional do Samu e fi-
cou ferido.

Mas o advogado e também Dire-
tor de Trânsito do município de Ma-
ravilha, nunca imaginou que o co-
ronavírus pudesse lhe render uma 
trágica nova experiência de vida. 
“Nunca tive nenhum problema de 
saúde, sou uma pessoa que leva vida 
saudável, pratico pedal, me exercito 
e fui uma das pessoas graves infecta-
das pela Covid e precisei de UTI. Te-
nho muito a agradecer por estar aqui 
e poder levar essa experiência a outras 
pessoas”, disse ele.

a inTERnaÇãO
Pertussatti positivou no dia 22 de fevereiro, realizava tratamento e 
acompanhamento em casa. mas, a doença evoluiu e no dia 1º de março ele 
precisou ser internado. O jovem nunca imaginou passar por essa situação e 
quando contraiu o vírus também não passou pela sua cabeça que pudesse 
agravar tanto. ao chegar ao hospital ele sentia muita falta de ar e febre. Com 
a evolução do quadro e a não resposta positiva do organismo, no dia 5 de 
março foi entubado e transferido para a UTi.
Foram cinco dias de tratamento intensivo. Para a família foram dias difíceis 
a serem suportados. Pertussatti reagiu bem ao tratamento e dia 9 teve alta 
da UTi, saindo do hospital no dia 14 de março. 
Tantos dias após a volta para casa ele ainda sente sequelas da doença. 
“muito cansaço, fadiga até o pulmão se recuperar totalmente. Os cuidados 
permanecem em casa”, conta ele.

Lição para 
A VIDA
Na família de Pertussatti todos positivaram, 
além dele, a esposa e as duas filhas. mas 
elas não tiveram sintomas fortes, apenas 
uma leve gripe. Cleber jamais imaginou que 
com a saúde em dia ele precisasse de UTi.
ao deixar o hospital foi mais uma lição 
de vida e momento de agradecer a Deus. 
“vivi pela segunda vez uma sensação 
inexplicável. Desde que passei pelo acidente, 
há mais de 12 anos, já buscava levar a 
vida de uma maneira mais suave, olhar as 
coisas de maneira diferente, de ter empatia 
com o outro. agora isso aflorou ainda mais, 
a gente sabe que está aqui para fazer a 
diferença, temos que estar aqui no mundo 
vivendo e não sobrevivendo e sendo parte 
da conquista de outras pessoas. Nós temos 
objetivos de vida e nossa missão aqui vai 

muito além do que imaginamos. as pessoas 
precisam muito de amor e isso define tudo. 
Temos que praticar o amor fraterno com 
nosso semelhante”, relatou.
Cleber destaca ainda que se pudesse dar 
um conselho seria para que as pessoas 
levem os cuidados mais a sério. “a gente 
vê a necessidade de muitas pessoas 
em vagas de UTi, mas a falta dessas 
vagas é muito maior que o número de 
gente esperando. Então, evitar é o melhor 
caminho. Nunca sabemos como nosso 
organismo vai reagir. as pessoas precisam 
refletir mais sobre sua existência aqui na 
terra. O que estou fazendo de bem para 
os outros? Levem a sério as orientações 
porque os profissionais da Saúde sabem o 
que estão dizendo”, finaliza.

momento da alta hospitalar no dia 14 de março

imagem relembra para Cleber a importância da família
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Em Brasília, governador 
reforça demandas de 
Santa Catarina ao novo 
ministro da Saúde

O governador Carlos Moisés se 
reuniu com o novo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, em Brasília e refor-
çou as demandas de Santa Catarina 
para o enfrentamento da pandemia 
de Covid-19. Os principais pleitos fo-
ram o envio de equipamentos, como 
respiradores e monitores multiparâ-
metros, para a ativação de novos leitos 
de UTI, a disponibilização de medica-
mentos para o chamado kit intubação 
e um reforço de 61,9 mil doses extras 
de vacinas para finalizar a imunização 
dos trabalhadores de saúde. 

COROnaVíRuS

Semana registra queda de ativos e 
novas mortes por Covid-19 
Diana Heinz

Maravilha registrou uma 
semana com a média de 130 
casos ativos de Covid-19. 
Mesmo considerado alto, o 
número é inferior ao da úl-
tima semana quando os ati-
vos somavam mais de 200. 
Até o fechamento desta edi-
ção eram 3.165 confirmações 
da doença no município, 112 
casos ativos e 22 pessoas es-
tavam internadas. 

Nesta semana duas pes-
soas morreram no municí-
pio. Um homem de 88 anos e 
uma mulher de 78. Ambos es-
tavam internados no Hospital 
São José e faleceram no iní-
cio da semana. O número de 
mortes é de 39 em Maravilha. 

No Hospital São José 
(HSJ) ontem (26) pela pri-
meira vez em semanas a Uni-
dade Intensiva de Tratamen-
to (UTI) ficou com uma vaga 

disponível. A maior parte dos 
internados é de Maravilha. 
De nove internados na UTI, 
sete são maravilhenses e o 

restante moradores de Cha-
pecó e Iraceminha. Na enfer-
maria ala Covid-19, no último 
boletim divulgado, das 15 va-

gas, 13 estavam ocupadas e 
dessas 12 eram pacientes de 
Maravilha e um morador de 
Chapecó.

maior parte dos pacientes do HSJ são de maravilha 

dECRETO SOfRE alTERaÇÕES

O governo de Santa Catarina publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) no início desta 
semana um novo decreto que altera algumas regras editadas na semana passada e que 
têm validade até 5 de abril. as principais mudanças estão no funcionamento do comércio 
e dos supermercados. Para o comércio, a permissão de funcionamento foi estendida para 
o período entre 8h e 20h, antes era permitido apenas das 10h às 20h. a ocupação limite 
segue em 25%. Para os supermercados, o limite de ocupação foi elevado de 25% para 50% 
e o texto permite até duas pessoas por família para ingressarem no estabelecimento - antes 
era apenas uma. O funcionamento é das 6h às 22 horas. a permissão de funcionamento 
segue das 9h às 19h para os demais serviços privados não essenciais. Outra alteração é que 
entrou na lista de atividades proibidas em qualquer nível de risco a realização de eleições 
cooperativas. Já os cursos presenciais saíram da lista. O texto também proíbe modalidades 
esportivas coletivas de cunho recreativo, competições e afins, com ou sem contato direto 
entre as pessoas e em locais públicos ou privados. a regra não vale para competições 
profissionais, como o campeonato Catarinense.

CaLamIdade PÚBLICa 

O plenário da assembleia Legislativa de SC (alesc) 
aprovou na quarta-feira (24) a prorrogação do 
estado de calamidade pública em Santa Catarina 
para combate à Covid-19 até 30 de junho. a 
proposta do Legislativo mantém o estado de 
calamidade até o mesmo período estipulado pelo 
Executivo em decreto publicado no último dia 24 de 
fevereiro. a aprovação se deu por maioria. 
Essa é a segunda vez que a alesc prorroga a 
data. Primeiramente, encerrava-se em 31 de 
dezembro, depois passou para 31 de março. 
agora, 30 de junho. as alterações acompanham o 
recrudescimento da pandemia em Santa Catarina, 
que atualmente enfrenta um pico de casos da 
variante do Coronavírus P1.  
Na prática, o estado de calamidade pública 
dispensa o governo do Estado de cumprir metas 
fiscais devido aos problemas financeiros causados 
pela pandemia. isso permite que o Estado continue 
pagando gratificação extra aos profissionais de 
saúde da linha de frente do combate à Covid como 
incentivo por estarem expostos a riscos.

Com hospitais sem vagas, transferência de pacientes tornam-se frequentes

reCOrde de mOrTeS 
em 24 HOraS
Santa Catarina bateu o recorde de mortes pela Covid-19 em 24h na quinta-
feira (25), com 187 registros. Foi a segunda vez na semana que a marca 
foi quebrada. Com isso, o Estado ultrapassou 10 mil mortes em função 
do vírus que causou a mais recente pandemia. agora, Santa Catarina 
já contabiliza 10.108 mortes desde o início da pandemia. além disso, 
foram 7.486 novos casos confirmados, um dos maiores números diários 
registrados no ano, seguindo a tendência de alta na contaminação pelo 
vírus. O número de pacientes com a doença ainda ativa, que estava em 
queda, voltou a subir, e agora fica em 32,3 mil. Se analisarmos os últimos 
dados diários, em praticamente todos os dias de março houve mais de 
100 mortes confirmadas, além dos registros de mais de 7 mil casos em 
24h registrados nas semanas anteriores
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Diana Heinz

A tradicional campanha Pizza LEO, realizada pelo LEO Clube Ma-
ravilha, segue até hoje (27). Nesta edição, metade do lucro será reverti-
do em alimentos que serão doados ao Hospital São José. A campanha 
é realizada com o apoio do Lions Clube Maravilha e Lions Clube Mara-
vilha Oeste e as pizzas podem ser adquiridas por R$ 18, sendo um sa-
bor por unidade. A entrega será feita pelos companheiros no dia 3 de 
abril. Os sabores podem ser solicitados sem queijo. Os sabores dispo-
níveis são: strogonoff de gado, portuguesa, 4 queijos, chocolate branco, 
chocolate preto, frango, calabresa, brócolis, bacon, lombo e bolonhesa. 

Diana Heinz 

A Exclusiva Ortobom de 
Maravilha inaugurou nesta se-
mana uma nova identidade vi-
sual. A loja, localizada na Ave-
nida Anita Garibaldi, está com 
uma nova fachada, moderna 
e aconchegante. Conforme a 
proprietária, Cleria Sequeira, 
a novidade também comemo-
ra os 10 anos da unidade em 
Maravilha. “São dez anos de-
terminados a atender, orien-
tar e conduzir nossos clientes 
para a escolha certa de seus 
colchões, sempre avalian-
do as necessidades e históri-
co de vida. Isso aliado a qua-
lidade e economia”, destaca. 

A Ortobom de Maravilha 
está sempre atenta as promo-
ções vigentes de fábrica. Para 

CaMPanHa
Pizza lEO encerra 
vendas hoje (27)

nOVidadE
loja Ortobom inaugura nova identidade visual 

a equipe os 10 anos são de co-
memoração e agradecimen-
to. “Só temos que agradecer a 
todos que fizeram parte des-

sa história. Primeiro a Deus 
pela saúde para conduzir to-
dos nossos afazeres diários. 
O agradecimento também 

vai para a Ortobom unida-
de de Campo Bom (RS), ge-
rentes e assessores pela par-
ceria de toda hora”, disse. 

Gerente de vendas da região, Diego motta, esteve ontem (26) na loja de maravilha para 
conferir a novidade

Nova fachada comemora também os 10 anos de Ortobom Exclusiva maravilha

Hoje (27) segue a promoção de reinauguração 
na loja, com preços especiais para os clientes

VaCinaÇãO Município recebeu 620 doses nesta semana, maior quantidade recebida desde o início da campanha

Maravilha imunizou 2.684 pessoas contra a Covid-19
Diana Heinz

Em menos de três meses 
o município recebeu nove re-
messas de doses imunizantes 
contra a Covid-19. Conforme 
a secretária de saúde de Ma-
ravilha, Miriane Sartori, até o 
momento, as vacinas recebi-
das foram a Coronavac e a Ox-
ford. A primeira etapa foi des-
tinada a profissionais de linha 
de frente do combate ao vírus, 
depois idosos com mais de 90 
anos e nos últimos dias 70 anos 
ou mais. No início da semana 
Maravilha recebeu 620 doses, a 
maior quantidade recebida em 
um único lote desde o início da 
campanha. A secretaria aguar-
da novas doses para seguir o 

plano nacional de vacinação. 

Sequência do plano 
de vacinação 

Pessoas de 65 a 69 anos, 
pessoas de 60 a 64 anos, indi-
víduos com comorbidades, 
pessoas com deficiência per-
manente grave, pessoas em 
situação de rua, população 
privada de liberdade, funcio-
nários do sistema de privação 
de liberdade, trabalhadores do 
sistema de ensino básico e de-
pois superior, forças de segu-
rança e salvamento, trabalha-
dores de transporte coletivo 
rodoviário, ferroviário, aéreo, 
caminhoneiros, trabalhadores 
portuários e trabalhadores in-
dustriais.

Total de doses recebidas em maravilha: 2.684
Total de doses aplicadas (1ª dose): 2.484
Total de doses aplicadas (2ª dose): 447

Santa Catarina aplicou mais 
56.871 doses da vacina compa-
rado ao último boletim, e, agora, 
soma um total de 572.421 doses 
aplicadas. Destas, 449.463 cor-
respondem à primeira dose (D1) 
e 122.958 à segunda (D2). “Esses 
números mostram que os muni-
cípios estão respondendo posi-

tivamente ao nosso pedido para 
que a vacinação fosse intensifi-
cada. Aguardamos agora o rece-
bimento de novas doses para que 
possamos ampliar ainda mais a 
campanha de vacinação”, expli-
ca João Augusto Brancher Fuck, 
diretor da Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica (Dive).

REalidadE nO ESTadO 

Nesta semana faixa etária de imunizados chegou a 70 anos ou mais

Divulgação

Estamos sempre ansiosos para a chegada das novas doses. 
Nosso objetivo é vacinar o mais breve possível o maior numero 

de habitantes. Também quero destacar que as chances 
diminuem, mas o contágio ainda pode acontecer entre os 

vacinados, por isso todo cuidado é necessário", disse.
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“Às vezes nós olhamos tanto tempo 
para uma porta que se fecha que vemos 
muito tarde outra que está aberta.” 

Alexander Graham Bell
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Irani desenvolve sacola ‘ecológica’ para 
descarte das cápsulas Nespresso

Indústria catarinense fundada em 1941, em Vargem Bonita, no Meio-Oeste catarinen-
se, a Irani Papel e Embalagem desenvolveu um papel biodegradável e 100% reciclável, além 
de ser resistente a vazamentos e a condições extremas de umidade e clima seco. O mate-
rial já vem sendo utilizado por empresas preocupadas com o destino e armazenamento dos 
seus produtos, como a Nespresso, que escolheu o papel da companhia catarinense como 
matéria-prima para as suas novas sacolas de reciclagem para descarte de cápsulas de café. 
Com tecnologia inovadora, a nova sacola Nespresso comporta até 100 cápsulas, tem du-
pla camada e oferece uma resistência superior nas mais diferentes condições climáticas, 
tanto em ambientes secos quanto em condições de umidade extrema, evitando vazamen-
tos durante o uso e garantindo a integridade dos itens armazenados, mesmo em longos tem-
pos de exposição. Esses diferenciais conferem ainda mais comodidade e praticidade duran-
te o transporte da embalagem aos postos de coleta de cápsulas disponibilizados pela marca 
da Nestlé. O interesse de empresas de diferentes segmentos por soluções como o novo pa-
pel desenvolvido pela Irani segue uma das principais tendências do segmento de embala-
gens - a substituição do plástico pelo papel, cada vez mais presente na sociedade por seu 
menor tempo de decomposição no meio ambiente. Já que, o papel leva aproximadamen-
te até seis meses para se decompor enquanto o plástico pode levar de 100 a 400 anos. 

Cenário para importações de carne 
pela China é positivo, diz JBS

Conforme matéria de Ana Mano, da R7, execu-
tivos da JBS afirmaram nesta quinta-feira que es-
tão vendo forte demanda por carne na China este 
ano, uma vez que o país ainda está gradualmente re-
cuperando seus rebanhos atingidos por uma epi-
demia de peste suína africana. Executivos da com-
panhia também afirmaram durante teleconferência 
sobre os resultados do quarto trimestre e que não 
está totalmente claro quando os rebanhos da Chi-
na estarão totalmente recuperados. A situação be-
neficia as exportações da JBS a partir dos Estados 
Unidos e Brasil, disseram executivos da empresa.

ALESC PROMOvE AUDIêNCIA PúBLICA PARA DISCUTIR 
SUSPENSãO DE vOOS CHAPECó-FLORIPA

A suspensão dos voos diretos diários entre Florianópolis e Chapecó anunciada pela 
companhia aérea Azul será tema de audiência pública na Assembleia Legislativa de 
SC (Alesc). A proposição para a realização do evento partiu do deputado Marcos Viei-
ra (PSDB), que preside a Comissão de Finanças e Tributação, durante a reunião ordiná-
ria do colegiado. A audiência está marcada para o dia 31 de março, às 9h30. A audiência 
será realizada em conjunto com a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urba-
no. Além dos deputados integrantes das duas comissões, serão convidados para parti-
cipar dos debates representantes das Secretarias de Estado da Fazenda; da Infraestru-
tura e Mobilidade e do Desenvolvimento Econômico, além da prefeitura de Chapecó.

Programa do governo federal 
seleciona startups para ciclo 
de aceleração gratuito

O programa InovAtiva Brasil, promovi-
do pelo governo federal, vai selecionar 400 star-
tups de todo o país com soluções inovadoras para 
um ciclo de aceleração que acontecerá de for-
ma virtual e gratuita entre abril e agosto. As ins-
crições para participar do ciclo estão aber-
tas até 5 de abril, pelo site www.inovativabrasil.
com.br. As empresas escolhidas serão capacita-
das por meio de mentorias - individuais e coleti-
vas - com especialistas do mercado e de treina-
mento de pitch. Além disso, terão a oportunidade 
de interagir com outros empreendedores. 

Divulgação

Canal de Suez 
suspende tráfico 
com navio ainda 
encalhado “como 
uma baleia” 

O navio Ever Given, de 400 
metros, comprimento quase tão 
longo quanto a altura do edifí-
cio Empire State, está bloqueando 
o trânsito em ambas direções em 
um dos mais movimentados ca-
nais de navegação do mundo, pelo 
qual trafegam petróleo e grãos, li-
gando a Ásia à Europa. A Autori-
dade do Canal de Suez (SCA, na 
sigla em inglês) disse que oito re-
bocadores estão trabalhando para 
mover o navio, que ficou preso na 
diagonal no trecho sul do canal 
de faixa única na manhã de ter-
ça-feira, em meio a fortes ventos 
e uma tempestade de areia. Até 
quinta-feira, 156 grandes navios 
porta-contêineres, petroleiros e 
navios graneleiros precisaram re-
cuar em ambas as extremidades 
do canal, disse a Leith Agencies, 
do Egito, criando um dos piores 
engarrafamentos de navios já vis-
tos em anos. O bloqueio vem em 
meio a impactos sobre o comér-
cio mundial já causados desde 
ano passado pela Covid-19, que 
gerou altas taxas de cancelamen-
to de navios, escassez de contê-
ineres e lentidão na movimenta-
ção nos portos. Especialistas em 
transporte marítimo dizem que, 
se o bloqueio não for elimina-
do nos próximos dias, alguns na-
vios podem ter que mudar de rota 
pela África, o que adicionaria cer-
ca de uma semana à viagem.

indústria brasileira 
defende retomada 
estratégica do 
mercosul

Ao longo de três décadas, o Merco-
sul contribuiu para a redução de bar-
reiras tarifárias e atração de investi-
mentos externos que formaram uma 
integração produtiva em setores de for-
te impacto econômico e social. O blo-
co é o que mais proporciona resultados 
econômicos e sociais para o Brasil. En-
tre 2011 e 2020, o saldo comercial do 
país com o Mercosul foi de US$ 54,9 bi-
lhões, com a pauta mais diversificada 
entre todos os grandes destinos de ex-
portações. O saldo fica atrás apenas da 
China (US$ 158,3 bilhões). No entan-
to, os países do bloco, inclusive o Bra-
sil, passam por um período de deterio-
ração econômica e da comoditização 
da pauta de exportação. Para reverter o 
quadro, o setor industrial propõe que 
sejam elaboradas e implementadas me-
tas macroeconômicas realistas para es-
tabilizar economicamente a região. Em 
relação a integração com outros blo-
cos econômicos e países, a CNI consi-
dera que a prioridade deve ser a rápida 
conclusão e a internalização do Acor-
do Mercosul-União Europeia e com a 
Associação Europeia de Livre Comér-
cio (EFTA) – bloco formado por Islân-
dia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. 
Além disso, o setor industrial defen-
de acordos de livre comércio efetivo 
com os Estados Unidos, além de parce-
rias com México, Canadá, Reino Unido, 
América Central e o aprofundamen-
to de acordos com a América do Sul.
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TOC Manias atingem um grau extremamente preocupante, a ponto de limitar vidas e relacionamentos

Transtorno Obsessivo Compulsivo, 
quando a mente não para
Diana Heinz

Helena não consegue mais 
dirigir. Sempre que chega em 
casa tem a certeza de que atro-
pelou alguém e precisa olhar 
o carro incontáveis vezes para 
ter certeza que não há marcas 
ou sinais de que tenha ocor-
rido um atropelamento. Eze-
quiel está há mais de um ano 
sem sair de casa. Ele tem medo 
que ao sair, precise usar um ba-
nheiro e não encontre nenhum 
por perto. Vanderlei precisa tro-
car várias vezes de cadeira an-
tes de sentar, apagar e acen-
der a luz muitas vezes até sentir 
que nada de ruim vai acontecer 
com sua família. 

Essas são histórias reais, 
com nomes fictícios, de pesso-
as que fazem parte da popula-
ção mundial que sofre de Trans-
torno Obsessivo Compulsivo 
(TOC). Apesar de parecer coisa 
de cinema, o TOC atinge mais 
de 4% dos humanos e acaba in-
terferindo de maneira direta na 
vida desses indivíduos. 

A doutora em psicolo-
gia, Débora Bock, explica que 
o TOC é diferente de hábito. 
“Todo mundo conhece alguém, 
ou pelo menos já ouviu falar de 
alguém que tem uma mania es-
tranha. Bate três vezes na ma-
deira, confere muitas vezes se as 
janelas estão fechadas, vestem 
a mesma roupa em dias decisi-
vos. Em maior ou menor grau, 
todo mundo tem alguma ma-
nia, mas é importante diferenci-
á-la do TOC. A mania é algo cor-
riqueiro, que normalmente não 
causa danos severos”, afirma.

Débora afirma que o hábito 
de, por exemplo, chegar em casa 
e antes de qualquer coisa ligar a 
televisão ou dormir sempre do 
mesmo lado da cama, são invo-
luntários, mas o indivíduo ain-
da está no controle de seus atos. 
Na mania, apesar dos hábitos se 
repetirem, as pessoas não ocu-
pam muito tempo nem sentem 
desconforto e sofrimento. A ro-
tina é cumprida tranquilamen-
te, sem maiores sofrimentos. 
“Quem sofre de TOC fica refém 

de seus sentimentos e rituais. As 
manias atingem um grau extre-

mamente preocupante, a ponto 
de limitar suas vidas e seus re-

lacionamentos. Elas acreditam 
que essas atitudes são necessá-
rias para que nada de catastró-
fico aconteça consigo ou com 
alguém que lhe é importante”, 
declara. 

Olhando de fora parece in-
compreensível, a pessoa pa-
rece estranha, excêntrica, mas 
é bem mais profundo do que 
isso. O Transtorno Obsessivo 
Compulsivo traz um sofrimen-
to tremendo. A psicóloga acre-
dita que exista uma grande falta 
de informação, mas paradoxal-
mente, felizmente, esse trans-
torno tem tratamento e com re-
sultados bastante satisfatórios.

O QuE faZER
“Primeiro entender que é 

um problema e que independe 
da sua vontade e controle, mu-
nir-se da maior quantidade de 
informações possíveis, em se-
guida buscar tratamento médi-
co e psicológico para controlar 
os sintomas. Em geral, se utili-
za antidepressivos inibidores da 
recaptação de serotonina e tera-

Doutora em psicologia, Débora Bock, explica sobre o TOC

pia cognitivo-comportamental, 
cujo principio básico é expor a 
pessoa aos fatores geradores de 
ansiedade, começando de for-
ma bem branda”. 

Por quE ISSo 
AContECE ComIgo?
 
a psicóloga explica 
que as causas 
não estão bem 
esclarecidas. 
Certamente, trata-
se de um problema 
multifatorial. Estudos 
sugerem a existência 
de alterações na 
comunicação entre 
determinadas zonas 
cerebrais que utilizam 
serotonina. Fatores 
psicológicos e 
históricos familiares 
estão entre as causas 
deste distúrbio de 
ansiedade.

Divulgação

dE fORMa digiTal
assembleias 2021 foram realizadas pela Sicredi alto uruguai RS/SC/Mg

De forma participativa e 
transparente, a Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG promo-
veu suas Assembleias 2021 
em formato diferenciado (di-
gital e regionalizado), envol-
vendo seus associados dos 
três Estados de atuação, nes-
te mês de março. Para os as-
sociados de Minas Gerais, o 
momento ocorreu dia 9, para 
os de Santa Catarina dia 16 e 
para os do Rio Grande do Sul, 
dia 23. Contando com mi-
lhares de associados partici-
pando ao vivo, a pauta envol-
veu eleição de coordenadores 
de núcleo, prestação de con-
tas, destinação de resulta-
dos e outros temas, como 
planejamento para 2021.

De acordo com a presi-
dente, Angelita Marisa Cado-
ná, em quase 40 anos da fun-
dação da cooperativa, foi a 
primeira vez que as assem-
bleias não aconteceram pre-

sencialmente, em função da 
pandemia. “Mesmo no forma-
to digital, tivemos a satisfação 
de contar com milhares de as-
sociados participando dos 
três Estados, nos três momen-
tos regionalizados, se intei-
rando das ações, dos projetos 
e dos resultados do empre-
endimento, votando e deci-
dindo os rumos da institui-
ção. Ficamos muito felizes por 
isso, porque a nossa expecta-
tiva foi superada, provando 
que o associado se interessa 
e quer dar a sua contribuição 
para a evolução da coopera-
tiva. Além disso, é satisfató-
rio para nós poder apresentar 
os números com o cresci-
mento alcançado no exercí-
cio. Em dois anos a coopera-
tiva dobrou seu tamanho nos 
ativos contábeis administra-
dos, saímos de R$ 1,069 bi-
lhão, em 2018, para R$ 2,073 
bilhões, em 2020, um acrés-

cimo fantástico. Neste índice, 
a cooperativa cresceu 55% de 
2019 para 2020. Estes resulta-
dos nos deixam muito felizes 
e temos muita satisfação em 
compartilhá-los com nossos 
associados, porque eles são 

os verdadeiros donos no ne-
gócio”, destaca a presidente.

O Ciclo Assemblear será 
concluído no dia 17 de abril, 
também em formato digi-
tal, com a presença dos Co-
ordenadores de Núcleo, 

que são os representantes 
dos associados, com a rea-
lização da Assembleia Ge-
ral Ordinária. Será um mo-
mento especial, porque no 
dia 18 a cooperativa com-
pletará 40 anos de história.

núMEROS dE 2020 
aPRESEnTadOS naS 
aSSEMblEiaS
a cooperativa fechou o 
exercício com mais de 87 mil 
associados, representando 
um crescimento de 19% 
com relação ao ano anterior. 
administrou mais de r$ 
1,84 bilhão e concedeu 
mais de r$ 1,81 bilhão em 
crédito para fomento aos 
negócios dos associados. Seu 
patrimônio líquido chegou a 
r$ 288 milhões, bem como o 
resultado líquido em r$ 50,1 
milhões.
Durante explanação, a 
presidente apresentou 
os benefícios que foram 
conquistados ao longo do 
ano, gerando economia 
financeira para os associados 
de cerca de r$ 18,5 milhões, 
por meio da isenção de tarifa 
de manutenção de conta-
corrente, isenção da anuidade 
do cartão de crédito e redução 
das taxas de cheque especial.

Presidente conduziu as assembleias, realizadas on-line

Divulgação
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por DR. GEOvANI DELEvATI

mEDICINA E sAÚDE

O autismo é um conjun-
to de alterações e transtornos 
que afeta o crescimento nor-
mal da criança, alterando o 
desenvolvimento do seu sis-
tema nervoso central. O au-
tismo afeta as capacidades 
de reconhecimento e de co-
municação social da criança, 
ao mesmo tempo que coloca 
em evidência comportamen-
tos repetidos, uma tendência 
à rotina e à solidão. Também 
dificulta a imaginação social 
da criança.

O autismo é irreversível e 
até pouco tempo atrás acredi-
tava-se que a pessoa autista 
era incapaz de se comunicar. 
Com os anos e as investiga-
ções que crescem a cada dia, 
foi possível observar que as 
crianças com autismo podem 
se comunicar, ainda que te-
nham muitas dificuldades 
para isso.

O auTiSMO na CRianÇa
Hoje em dia o autismo 

é visto com uma lente mui-
to mais otimista, se traba-
lhadas as necessidades da 
criança autista e o apoio que 
devemos dar-lhe para que ela 
possa levar uma vida o mais 
autônoma possível, e que te-
nham uma melhor qualidade 
de vida.

SinTOMaS dO 
auTiSMO infanTil

Podemos começar a ob-
servar alguns discretos sinto-
mas do autismo nas crianças 
a partir dos 18 meses até os 
3 anos. É muito difícil conse-
guir um diagnóstico seguro a 
estas idades, mas são peque-
nos signos que podem indi-
car algum traço autista numa 
criança. Um diagnóstico se-
guro só mesmo a partir dos 3 
anos de idade.

dia 2 de abril – dIa mUNdIaL de CONSCIeNTIzaçãO dO aUTISmO

Os sintomas do autismo podem se 
manifestar quando a criança:
1- Escuta algumas coisas e outras não;
2- Não abre nem estica os braços para que os seus 
pais a levem no braço;
3- Não sorri ao ver a outras pessoas nem consegue 
olhá-las diretamente;
4- Não tenta se comunicar nem mesmo com as 
mãos ou apontando com os dedos;
5- Não chora nem reage quando se arranha ou cai;
6- Não sabe brincar com os seus brinquedos;
7- Prefere estar sozinha;
8- Não brinca com outras crianças;
9- Não fala. a sua linguagem é repetida;
10- repete movimentos, como balanceio, etc.
Diante destes signos ou sinais nas crianças, os 
pais devem comentar com o pediatra infantil, nas 
revisões médicas. 

a.L.a.r.m.e. 
Para autismo

autismo é prevalente 
Uma em seis crianças é diagnosticada com 
problemas de desenvolvimento e comportamento. 
Uma em cada 166 é diagnosticada dentro do 
espectro autista.

 
lembrar 

Problemas de desenvolvimento apresentam sinais 
discretos e podem passar despercebidos.  Sinais 
precoces de autismo podem estar presentes 
antes dos 18 meses.

 
agir precocemente 

vigilância e triagem são importantes pontos 
de sua prática clínica, utilizar instrumentos 
apropriados de triagem quando necessário, 
reconhecer sinais de alerta (atraso de linguagem, 
falta de reciprocidade social, comportamentos 
atípicos) e melhorar a qualidade de vida das 
crianças e suas famílias através de intervenção 
precoce.

 
Referir 

Para um programa de intervenção precoce ou 
escola apropriada, para um especialista ou equipe 
para confirmação do diagnóstico, para uma 
avaliação sensorial imediata e para os recursos da 
comunidade (escolar, saúde).

Monitorar 
marcar acompanhamento para discutir a 
evolução, observar aparecimento tardio de outros 
comportamentos ou características do paciente, 
buscar outras características de comportamento 
e fenotípicas, oferecer aos pais atualização e 
informação sobre o assunto e advogar a favor 
dos direitos da criança e sua família em busca de 
benefícios para intervenção.

Escutar 
a informação dos pais porque ela é acurada e de 
qualidade, os pais em geral têm uma ideia muito 
clara de que algo está errado e quando os pais 
não trazem o problema pergunte se eles têm 
alguma dúvida sobre o desenvolvimento do seu 
filho. 
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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

SEMana SanTa Em dois dias de programação vendas serão realizadas 
em diversos pontos do município 

feira do Peixe começa na quarta-feira 
Diana Heinz

A tradicional Feira do Peixe, 
realizada pelos produtores ru-
rais de Maravilha, com o apoio 
da Secretaria de Agricultura, 
será realizada na quarta (31) e 
quinta-feira (1º). Os peixes co-
mercializados na secretaria, lo-
calizada na Praça do Agricultor, 
no primeiro dia de feira serão 
do produtor Lauri Manorov e no 
segundo de Sergio Zatt.

Nos dois dias, o produtor An-
toninho Marangoni estará com 
vendas em sua propriedade, na 
Linha Nova Brasília. Gelson Ros-
sato estará comercializando pei-
xes em frente ao Mercado Dallas 
na quarta-feira (31) de manhã e 
Leandro Schimelfening em fren-
te à Agropecuária Plantimar, na 
quinta-feira (1º). A feira é reali-
zada anualmente com o objeti-
vo de movimentar a economia 
local, valorizar os produtores do 
município e fomentar a prática 
de psicultura.

Feira é realizada anualmente em parceria com a Secretaria de agricultura

A feira é uma forma de fomentar a psicultura em nosso município 
e valorizar o produtor. Neste ano conseguimos variar os locais de 
vendas para melhor atender o consumidor. O consumo de peixe 
nesta época é tradição e nossa parte é auxiliar quem produz”, 

disse o secretário de agricultura Pedro Gilberto ioris. 

Arquivo/O Líder

PaRCERia
lions Clube Maravilha Oeste 
arrecada farinha para produzir 
pães aos internados

O Lions Clube Maravi-
lha Oeste, em parceria com 
a Padaria Clarice, dos com-
panheiros Cidenir e Janete, 
arrecadaram farinha jun-
to aos fornecedores da pa-
daria, membros do clube 
e comunidade local, para 
produzir pães para os inter-
nados do Hospital São José. 

Serão fornecidos, no 
período entre março e ju-
lho, a quantia de 40 pães 
franceses, três fatiados e 
três integrais, todas as ter-
ças, quintas e sextas-fei-
ras.  Toda a mão de obra 
será doada pela Padaria 
Clarice. “Se houver neces-
sidade, no final do período, 
buscaremos novos patrocí-
nios de farinha e continu-
aremos a campanha junto 
ao hospital”, afirmam. A di-
reção do hospital enfatiza 
o benefício de ter pão fres-
quinho nas manhãs, tra-
zendo um pouco de con-
forto para os pacientes. mão de obra será doada pela Padaria Clarice 

Divulgação

TRabalHO inTEnSO 
Samu de Maravilha 
relata atendimento de 
pacientes com Covid-19
CLeiTOn C. FeRRaSSO 

O atendimento realiza-
do pelo Samu a pacientes 
com sintomas da Covid-19 
aumentou nos últimos dias. 
Em entrevista ao Grupo WH 
Comunicações, a coordena-
dor do setor, Géssica Salmin, 
disse que com o alto núme-
ro de internação nos hospi-
tais intensificaram as chama-
das no número 192 do Samu. 

“Atendemos de dois a 
três pacientes, em média, 
por dia com sintomas da Co-
vid-19. São pessoas com ida-
de a partir de 30 anos em mé-
dia, sendo que a maioria 
possui mais de 70 anos. Ge-
ralmente já apresentam sin-
tomas mais graves, como falta 
de ar e cansaço extremo”, des-
creve o perfil dos pacientes. 

Assim que o Samu che-
ga ao local, a equipe afe-

re a temperatura, ofer-
ta oxigênio e encaminha ao 
hospital para atendimen-
to especializado. Os cuida-
dos internos também são ri-
gorosos. Segundo Géssica, 
toda a equipe usa equipa-
mento de proteção. “A gen-
te usa máscara facial, aven-
tal, luvas e higienizamos 
totalmente a ambulância 
e equipamentos”, relata. 

TRanSfERênCia
Além dos chamados em 

casa, o número de transfe-
rências também aumentou 
nos últimos dias. Géssica in-
formou que o Samu realiza 
uma transferência de pacien-
tes entre hospitais na região 
por plantão atualmente. No 
entanto, a equipe já transfe-
riu até quatro pacientes no 
pico da pandemia no muni-
cípio, no início de março. 
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

Seja POSITIvO e PeNSe NO PreSeNTe
Muitas vezes deixamos de viver o presente por pensarmos tan-

to no futuro e no passado. Quantas vezes você já se viu preso nos 
seus próprios pensamentos e deixou de aproveitar o momento? 
Chegou a hora de colocar a cabeça no lugar, respirar fundo e pen-
sar positivo. Deixe que as coisas aconteçam normalmente sem pre-
cisar sofrer tanto por antecipação. Viva o agora sem se preocupar 
com o que pode ou não acontecer e deixe o passado no lugar dele. 
Viver o presente é se ter por completo.

aPrOveITe aS COISaS SImPLeS da vIda
Quanto mais nos preocupamos com coisas supérfluas, mais 

deixamos os momentos simples de lado. Uma comida caseira, al-
gumas mudas de roupa, um trabalho que dê para se sustentar, uma 
tarde com os amigos, são detalhes importantíssimos que devemos 
observar e valorizar.

Seja feLIz COm O NeCeSSárIO
Você deve estar se perguntando, o que é necessário? Pois bem, Excelente final de semana a todos!

Fonte: Eu sem fronteiras

DICAS PARA VIVER BEM SEM 
PRECISAR DE MUITO

Quando pensamos em estilo de vida ideal, 
esquecemos que nem tudo se resume 
a uma alimentação equilibrada ou fazer 
exercícios físicos. Embora cuidar da saúde 
seja o passo mais importante para ter uma 
vida boa, existem outros atributos que 
também fazem parte quando o assunto é 
viver bem.
O segredo para quem procura uma vida 
mais zen está nas pequenas mudanças 
e até percepções em sua vida. Não 
precisamos de muito para sermos felizes, 
mas se pararmos para observar tudo o 
que está a nossa volta, podemos nos 
surpreender com pequenos detalhes e 
gestos que com certeza fazem a diferença. 
Pensando nisso, listamos algumas dicas de 
como viver bem sem precisar de muito.

o necessário é tudo aquilo que você precisa para ser feliz. Corra 
atrás dos seus objetivos, mas queira pouco e faça tudo de coração. 
Não adianta ser rico e não ser feliz, pense nisso.

dê vaLOr aO qUe vOCê Tem e 
aS PeSSOaS a SUa vOLTa

Muitas vezes queremos algo novo em nossa vida como um mo-
tivo de refúgio, ou pelo simples fato de querer. Não é errado mudar 
algo que esteja lhe incomodando, mas a verdade é que aquilo que 
temos já é o suficiente. As pessoas com quem convivemos, tudo 
aquilo que conquistamos, merece ser valorizado.

Seja graTO PeLOS 
PeqUeNOS PrazereS da vIda

Um abraço inesperado, um beijo de boa noite, uma caixa cheia 
de chocolates, um sorvete de casquinha, uma mão estendida, um 
livro do autor que você gosta, assistir um filme com a família, essas 
pequenas coisas são tão grandes em nossas vidas. Aproveite esses 
momentos e seja sempre grato por tudo, porque é por momentos 
assim que vale a pena existir.

NãO deIxe qUe O medO LHe ImPeça de vIver
Somos seres humanos e é natural sentir medo, afinal somos 

movidos por sentimentos. O problema é que muitas vezes deixa-
mos de viver porque sentimos tanto medo de errar, de fracassar, ou 
até mesmo de perder algo que amamos tanto. Sentimos medo das 
mudanças, mas a vida está sujeita a isso e viver é aceitar que nem 
tudo é como a gente quer. Conduza a vida com mais felicidade, dei-
xe de lado esses sentimentos pesados que só sabem te deixar para 
baixo. Faça tudo aquilo que for te fazer feliz e não sinta medo se der 
errado, sempre existe uma forma de recomeçar e o recomeço é a 
chave para nos tornarmos mais fortes.

PraTIqUe a COmPaIxãO PeLOS OUTrOS e POr vOCê
Ajudar ao próximo é uma maneira de ajudar a si mesmo. Quem 

pratica a compaixão carrega uma vida valiosa e cheia de amor. Ou-
tra forma de compaixão é cuidar de si, cuidar da sua saúde e bem
-estar. Não deixe de se olhar no espelho e se amar.

eSqUeça dOS NÚmerOS
Ter um objetivo é importante, mas passar o seu dia apenas fo-

cado nisso, não é saudável. O 
ideal é você unir o útil ao agra-
dável. Procure sempre tirar um 
tempo do seu dia para desfru-
tar dos pequenos prazeres da 
vida. Não esqueça que viver é 
presente.

A maior lição é que você 
precisa se amar acima de tudo 
e amar tudo aquilo que você 
tem. O tempo não para e vi-
vemos todos os dias atrás dos 
nossos ideais e sonhos. Faça 
tudo com amor e a recom-
pensa será digna. Aproveite 
o agora, o presente, aprovei-
te os sabores da vida que sem 
dúvida estão nos abraços, nos 
beijos, nos silêncios e no to-
que das mãos.
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por SUSANE ZANIN
mODA & EsTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 35

DAM
FIMDEMUNDO

ARSE
NICOLIV

UTCRMRI
TROIAALEM

BOINOROLETE
STNETION
DATAAART

COLERAFRIO
CRIGORAE
EDOUORC

PRESSASELO
RIOSEMSAL

CAMA
RALAUDO

DOENÇAMOG
I

OSSOSFOSC
O

"X-(?)",
equipe 

de heróis
de HQ

Houaiss,
Aurélio,

Michaelis
e Oxford

Cantiga de
(?), forma

poética
medieval

Local
muito

distante
(pop.)

A força de
Darth
Vader
(Cin.)

Produto
tóxico

usado em
raticidas 

Inscrição
no botão
de ligar

aparelhos
Cavalo 
de (?):

malware
(Inform.)

A cultura
de origem
do samba

(?) Claras,
região ad-
ministrati-
va do DF

Átomo em 
desequilí-

brio
elétrico 

O ambi-
ente que
leva à hi-
potermia

Infecção 
bacteriana
que causa
diarreia

O menor
dos saté-
lites mar-

cianos
Assento
pesado 

na corrida
hípica

Segmen-
tos do

perímetro
(Geom.)

A estrada,
entre

cidades
próximas

O mais
extenso da
França é 
o Loire

Parecer
emitido

pelo perito
(jur.)

(?) Mirim,
cidade do
interior
paulista

Achados
valiosos
da Pale-
ontologia

O aspecto
visual do

vidro fumê

Casa do 
Legislativo
Alteração
patológica

(?) Motta,
cantor

Às (?): com
rapidez

A comida 
indicada ao 
hipertenso
365 dias

Albert
Einstein,

físico
Síntese

Ultraje a
(?), banda
Jô (?), apre-
sentador

Rede, 
em inglês

Desejo
material

(?) disso:
ademais

Cartunista
da "Mad"

Ricky Mar-
tin, cantor
Decâmetro
quadrado

54, em
romanos
Princípio
jurídico

Voto (?), pauta da
reforma política
Baru, cagaita, 
buriti e jatobá

A equipe que dirige
uma instituição

Nara Leão,
cantora

Causa a que se dedicam 
ONGs como o Greenpeace 

Festa
anual de
Marechal
Cândido
Rondon

(PR)
Item do
cheque

3/elo — net — ota. 4/amor. 6/cólera. 9/distrital. 10/fim de mundo. 11/boi no rolete.

ESPaÇO gOuRMET

ingReDienTeS: 
2 kg costelinhas de porco aferventadas em 
água quente
Molho:
1 colher (sopa) óleo
2 colheres (sopa) cebola picada
1/2 xícara (chá) açúcar mascavo
1/2 xícara (chá) vinagre branco
2 colheres (sopa) molho inglês
2 xícaras (chá) catchup

COSTElinHa COM MOlHO baRbECuE
1 folha de louro
1 colher (sopa) chilli em pó
1/2 xícara (chá) água
Sal e pimenta do reino a gosto

MODO De PRePaRO:
Espalhe sal por toda a carne e coloque para fer-
ver por 10 minutos em uma panela com bastan-
te água quente. Escorra a água, arrume as cos-
telinhas em uma assadeira, cubra com papel 
alumínio e leve ao forno baixo (180º) por 40 mi-
nutos. Em uma panela, refogue a cebola no óleo, 

acrescente o açúcar mascavo e o vinagre e deixe 
o açúcar dissolver. Acrescente o molho inglês, o 
catchup, o louro, o chilli em pó e a água e cozinhe 
por 30 minutos em fogo baixo ou até o molho en-
grossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino, 
coe e reserve. Após os 40 minutos retire as coste-
linhas do forno, retire o papel alumínio e pincele 
com o molho. Aumente a temperatura do forno, 
asse as costelinhas por mais 10 minutos, pince-
le novamente com o molho, asse mais 5 minutos 
e repita mais uma vez esta operação. Sirva com 
mais molho à parte.

TransmiTindo seriedade e profissionalismo no look
Já foi comprovado cientifica-

mente que as pessoas levam apenas 
alguns segundos para formar uma 
opinião sobre as outras num primeiro 
contato, então a aparência conta mui-
to nesse quesito. Por isso vemos uma 
legião de pessoas, principalmente 
mulheres, buscando formas de pas-
sar mais seriedade e profissionalis-
mo através de suas roupas, para se 
saírem melhor no mercado de traba-
lho, alcançarem seus objetivos ou ou-
tros motivos. Então, se assim como eu 
você é uma dessas mulheres, quero te 
dar algumas dicas para não errar nes-
sa hora, mas sem ter que viver todos 
os dias de terninho.

COReS: quase tudo está libera-
do! Pode, sim, ser colorida e séria ao 
mesmo tempo. Só tome cuidado com 
cores neon, que passam mais ar de 
casualidade.

CaLçaDOS: você sabia que 
não precisa, necessariamente, usar 
salto para passar essa imagem? Pode 
usar rasteiras, mocassins e sapati-
lhas. Tênis devem ser evitados e não 
é aconselhável usar chinelos, nem 
mesmo os mais chiques.

MaTeRiaiS: será que tecidos 
como moletom, tactel ou malhas fi-
ninhas seriam a melhor escolha neste 
caso? Com certeza não! Crepes, teci-

dos planos de algodão, alfaiatarias 
e outros nesse estilo são melhores 
escolhas. Até mesmo um mode-
lo de camiseta pode caber em um 
look sério, se for no material e na 
combinação corretos. Assim como 
o jeans, em uma boa composição 
de look.

eSTaMPaS: estampas clássi-
cas como poá, xadrez, listras ou al-
guns florais são uma melhor esco-
lha. Só tome cuidado com estampas 
muito chamativas e infantilizadas.

Além disso, devemos cuidar 
com decotes e comprimentos de 
saia. Não é uma questão de precon-
ceito, mas é por causa de algo cha-
mado “arquétipos”, que são conjun-

tos de associações automáticas do 
nosso cérebro a uma característi-
ca, que funcionam da mesma for-
ma para todas as pessoas. Quan-
do falamos sobre ou vemos alguém 
usando óculos, qual é a associação 
que eu, você e todas as outras pes-
soas faremos? De que essa pessoa é 
intelectual, inteligente, estudiosa e 
assim por diante. E como é com de-
cotes e saias muito curtas?

Por fim, sempre analise o con-
junto do look e não apenas as peças 
separadas. Para se inspirar, dê uma 
olhada nas fotos que escolhi e veja 
como não é preciso de formalida-
de para transmitir a sua seriedade e 
profissionalismo.
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Vitrine

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

Ellen que este novo ciclo seja de muita 
luz, saúde e amor. Que você possa 
aproveitar ao máximo a vida. Seus 
amigos e família se orgulham muito da 
pessoa que é! Por isso comemoram 
por mais um ano de vida ao seu lado. 
Parabéns pelo aniversário (28). 

Parabéns a Deny alfano, que aniversaria no dia 1º 
de abril. Parabéns e vida longa a você.O aniversariante do dia 31 é Jhonata Konig. 

alegrias e conquistas em mais um ano a ser 
comemorado.

amanhã (28), também será especial para 
Tatiane Gomes que comemora mais um ano 
de vida. Sucesso em seu caminho.

Hoje (27) quem completa mais um ano de vida é 
Caroline maldaner. Desejo de felicidades.

Tânia você é uma grande mulher que 
esbanja força e bondade. Neste aniversário 

desejo que comemore suas conquistas 
e receba muita paz, saúde e amor no 

coração. Parabéns pela data e pelo legado 
de alegria e boas energias que deixa por 

onde passa. Um grande abraço! 
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

a bORbOlETa 
E a CHaMa

Uma borboleta multicor voava na escuridão da 

noite quando viu, ao longe, uma luz. Imediatamente 

voou naquela direção e ao se aproximar da chama pôs-

se a rodeá-la, olhando-a maravilhada. Como era bo-

nita!

Não satisfeita em admirá-la, a borboleta resolveu 

aproximar-se mais da chama. Afastou-se e em seguida 

voou em direção à chama, passando rente a ela.

Viu-se subitamente caída, estonteada pela luz e 

muito surpresa por verificar que as pontas de suas asas 

estavam chamuscadas.

— Que aconteceu comigo? — pensou ela.

Mas não conseguiu entender. Era impossível crer 

que uma coisa tão bonita quanto a chama pudesse 

causar-lhe algum mal. E assim, depois de juntar um 

pouco de forças, sacudiu as asas e levantou voo no-

vamente.

Rodou em círculo e mais uma vez dirigiu-se para 

a chama, pretendendo pousar sobre ela. E imediata-

mente caiu queimada, no óleo que alimentava a bri-

lhante e pequenina chama.

— Maldita luz - murmurou a borboleta agonizante 

- pensei que ia encontrar em você a felicidade e em vez 

disso encontrei a morte. Arrependo-me desse tolo de-

sejo, pois compreendi, tarde demais, para minha infe-

licidade, o quanto você é perigosa.

— Pobre borboleta - respondeu a chama - eu não 

sou o Sol, como você tolamente pensou. Sou apenas 

uma luz. E aqueles que não conseguem aproximar-se 

de mim com cautela são queimados.

Este conto de Leonardo Da Vinci me trouxe uma 

reflexão para os dias que estamos vivendo, sentimos 

uma vontade enorme de sairmos, de nos encontrar-

mos, reunirmos as famílias, como uma luz que nos 

atrai. Mas esses encontros podem ser um perigo, pois, 

alguém pode estar infectado e acabar “queimando 

nossas asas”.

Sei que a vontade do encontro é enorme, que a 

saudade aperta, mas precisamos resistir, é pelo nosso 

bem e também pelo bem dos que amamos.

Tudo vai passar, vamos ter fé. 

CENTRO ESPÍRITA EMMANUEL – CEE
eDiTaL De COnVOCaçÃO

aSSeMBLeia geRaL ORDinÁRia
Pelo presente Edital e em conformidade com o que estabelece o Artigo 19 do seu Estatuto, são convo-

cados os Sócios Efetivos do Centro Espírita Emmanuel para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
que se realizará no dia 8 (oito) de abril do ano em curso, em primeira convocação às 20h30 (vinte horas e 
trinta minutos), caso presentes a metade mais um dos associados, e em segunda e última convocação, às 
20h45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos), com qualquer número de associados, em sua Sede na Av. 
Presidente Kennedy, 1397, Bairro Civemara, Maravilha/SC, para eleger e empossar os novos Membros da 
Diretoria Executiva (DE) e do Conselho Fiscal (CF), para o mandato de 2021/2022, sendo que qualquer só-
cio efetivo poderá se candidatar a qualquer cargo da diretoria executiva ou do conselho fiscal.

Maravilha, 22 de março de 2021

DÉBORa MenegaSSi
Presidente

alERTa Para ser um doador é preciso estar em boas condições de 
saúde, ter entre 16 e 69 anos

Hemosc reforça falta 
de doação de sangue
Diana Heinz

Desde agosto de 2020 o 
Centro de Hematologia e He-
moterapia de Santa Catarina 
(Hemosc) busca por doadores 
saudáveis. Na unidade de Cha-
pecó não é diferente, as doações 
diminuíram muito por conta da 
pandemia de Covid-19 e com a 
temporada de verão, esse desa-
fio é ainda maior, já que nesta 
época as doações tendem a di-
minuir e a procura por sangue 
pode aumentar. Com os esto-
ques 15% abaixo do nível ade-
quado dependendo da tipagem 
sanguínea.  

Está em nível reduzido o 
tipo A positivo e o B negati-
vo, e, em nível de alerta, que 
é bastante preocupante, os ti-
pos O negativo e positivo e A 
negativo. Para garantir a se-
gurança das pessoas, a doa-
ção de sangue funciona com 
hora marcada, que pode ser 
por telefone ou agendamen-
to direto no site.

dOadOR 
Para ser um doador é pre-

ciso estar em boas condições 
de saúde, ter entre 16 e 69 
anos (jovens de 16 e 17 anos 
deverão estar acompanhados 
por um responsável legal) e 
pesar mais de 50 quilos. Não 
é necessário jejum, mas é re-
comendável uma alimenta-
ção sem gordura nas quatro 
horas antes da doação. Para 
agendamentos, bem como 
mais informações sobre as 
etapas da doação de sangue 
e onde doar, acessar o site 
www.hemosc.org.br.

Doação de sangue funciona com hora marcada, que pode ser por telefone ou agendamento direto no site

Hemocentro regional 
é COBRADO 
a Câmara de vereadores de São 
miguel do Oeste aprovou no início 
deste mês uma moção de apelo 
que solicita a implantação de 
um hemocentro regional ou um 
núcleo de coletas de sangue em 
São miguel do Oeste, a fim de 
facilitar as doações de sangue. 
Os vereadores justificam que o 
município é polo regional, que conta 
com um hospital público regional 
e dois hospitais particulares. 
“Havendo um hemocentro ou um 
centro de coletas no município 
haverá mais facilidade para que a 
população da região faça a doação 
de sangue, proporcionando, com 
isso, um número maior de doações”, 
ressaltam os autores. Eles ainda 
sugerem que este hemocentro 
seja instalado no Hospital regional 
Terezinha Gaio Basso ou na Unidade 
de Pronto atendimento (UPa) 24h.

lEO Clube Maravilha
Nesta semana seis integrantes do LEO Clube Mara-

vilha visitaram o Hemosc para realizar a doação. A visi-
ta ocorre anualmente e em maior número, mas devido a 
pandemia, um número menor de companheiros conse-
guiu doar. Para o presidente do Clube, Rodrigo Siquei-
ra, a ação neste momento necessita de cuidado, mas é 
preciso doar. “Viemos em menor número e depois de 
uma grande organização. É preciso o empenho de to-
dos e nós, enquanto Clube, somos o incentivo e pode-
mos conscientizar”, disse. 

Seis integrantes do LEO Clube maravilha visitaram o Hemosc
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Pelo segundo ano a Páscoa recebe um 
clima diferente, de mais cuidado e atenção. 
É um momento difícil que prejudica todos 
os setores e todas as famílias, indiferente 

de classe social ou religião. que nesta 
data possamos olhar para o próximo com 
mais amor e compaixão. Esse momento 
pode ser uma grande oportunidade de 
aproveitarmos ao máximo o que a vida 

tem a oferecer. A equipe do Jornal O Líder 
preparou um caderno cheio de coisas 

boas para você ler enquanto aguarda a 
chegada desta doce data. que a Páscoa 

seja recheada de amor e de esperança por 
tempos melhores.
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CACAU

Conheça os tipos e os benefícios da 
fruta que é a base do chocolate

eLiane SanTOS

A Páscoa está aí e é comemorada no próximo do-
mingo (4). O período é um dos que mais combina 
com doces e chocolates. Todos os anos esse mercado 
fatura bilhões nesta época do ano. Motivo: os popu-
lares chocolates nunca saem de moda. O doce que é 
amado por grande parte da população mundial é ori-
ginado do cacau, uma fruta com diversas espécies e 
sabores. Que tal conhecer mais sobre os chocolates?

OndE COMEÇa O 
SabOR dO CHOCOlaTE?

O sabor do produto final muito tem a ver, 
de acordo com estudos realizados sobre, 
com a fruta. Existem no mundo pelo menos 
10 diferentes tipos de cacau. Entre os mais 
conhecidos estão Criollo – que oferece 
sabores delicados, mais frutais e a fruta 
possui cor avermelhada. 
O Forasteiro é o a granel, que dá origem 
aos chocolates mais amargos e sabores 
mais terrosos. Esse cacau é originário da 
amazônia. Outro tipo que está entre os mais 
conhecidos é o Trinitário, que junta duas 
variedades da fruta e oferece sabores mais 
finos aos chocolates.

Os mais conhecidos tipos de cacau

as frutas apresentam diferentes tonalidades, sabores e tamanhos O produto final é se torna um dos mais procurados doces da atualidade

Fotos: Divulgação 

diVERSOS bEnEfíCiOS PaRa a SaúdE
> Melhora o humor
Rico em teobromina, cafeína,  feniletilamina 

e a tiramina, o cacau é um precursor do triptofa-
no, que é precursor da serotonina, que é um neu-
rotransmissor relacionado com a regulação do 
humor, ritmo cardíaco, sono e apetite. Dessa for-
ma, ajuda a melhorar o humor e combater os si-
nais e sintomas de depressão e ansiedade.

> Previne trombose
Ajuda a melhorar o fluxo de sangue, o que di-

minui o risco de formação de coágulos sanguí-
neos devido ao seu teor de flavonoides, prevenin-
do tromboses.

> Ajuda a regular o colesterol
O cacau é rico em substân-

cias antioxidantes, ajudando a re-
gular os níveis de colesterol cir-
culante, o que ajuda a evitar a 
deposição de gordura nos vasos, 
prevenindo a formação de placas 
de ateroma e desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares.

> Previne a anemia
O cacau é rico em ferro e, por 

isso, o seu consumo regular pode ajudar a preve-
nir a anemia, já que o ferro é essencial para a for-
mação da hemoglobina, que é um componente 
das hemácias responsável pelo transporte de oxi-
gênio para o organismo e que normalmente está 
em menores quantidades em caso de anemia.

> Diminui o risco de diabetes
Alguns estudos indicam que o cacau pode-

ria tornar a digestão dos carboidratos mais len-
ta a nível intestinal, além de proteger as células 
responsáveis pela produção de insulina no pân-
creas e melhorar a secreção de insulina. Além 
disso, também poderia diminuir a resistência a in-
sulina, o que ajuda a diminuir o risco de diabetes.

> Previne a demência
O cacau é rico em selênio, um mineral que 

ajuda a melhorar a cognição e a memória.

> Regula o intestino
O cacau é rico em  flavonoides e catequinas 

que chegam ao intestino grosso, o que poderia 
aumentar a quantidade de bifidobactérias e lac-
tobacillus, que são bactérias boas para a saúde 
e que exercem efeito prebiótico, ajudando a me-
lhorar o funcionamento do intestino.

> Diminui inflamações
Por ser rico em antioxidantes, o cacau é ca-

paz de diminuir o dano celular causado pelos 
radicais livres e a inflamação. Além disso, al-
guns estudos indicam que o consumo de cacau 
promovem a redução da quantidade de proteí-
na C reativa no sangue, que é um indicador de 
inflamação.

> Controle do peso
O consumo controlado do cacau ajuda no 

controle do peso porque ajuda a diminuir a ab-
sorção e a síntese de gorduras.  Além disso, ao 
ingerir o cacau é possível ter maior sensação de 
saciedade. O cacau em pó não deve ser consu-
mido juntamente com produtos ricos em cál-
cio, como leite, queijo e iogurte, pois ele pos-
sui ácido oxálico, uma substância que diminui 
a absorção de cálcio no intestino, pois assim é 
possível diminuir os benefícios do cacau.

> Reduz a pressão arterial
Também pode ajudar a diminuir a pres-

são arterial, pois melhora os vasos sanguíne-
os ao influenciar a produção de óxido nítrico, 
que está relacionado com o relaxamento des-
ses vasos. 
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RENASCIMENTO

Cidade das Crianças vivencia 
clima de Páscoa
eLiane SanTOS

Os enfeites estão por todos os lu-
gares. São muitas decorações es-
palhadas pelo centro e ruas da ci-

dade de Maravilha. A ação de Páscoa do 
governo municipal tem a intenção de pro-
porcionar um ambiente mais alegre aos 
maravilhenses, bem como, as pessoas que 
estão só de passagem pelo município. 

RIqUEzA NOS DETALhES

Desta forma, quem entra ou sai da 
cidade também se impressiona com o 
cuidado nos detalhes. Em mais um ano 
atípico, sem comemorações, por conta da 
gravidade e aumento de casos da Covid-19, 
o município, por meio do Departamento de 
Cultura, caprichou na decoração.

a avenida araucária, no Centro da 
cidade, prende a atenção de quem passa 
com enfeites em formato de ovos e 
coelhos em todo seu decorrer. Já na Praça 
Padre José Bunse (igreja matriz), o túnel 
que recebeu as luzes do Natal em 2020, 
agora está sendo usado para a Páscoa. O 
local recebeu muitos ovinhos e símbolos 
pascais. a praça também dispõe de um 
painel onde as pessoas podem parar e tirar 
fotos, registrando os momentos em clima 
de Páscoa.

Quem anda pelo Centro a noite gostou 
da decoração. “Gostamos de passear a 
noite e levamos nossos filhos pequenos 
andar na praça e admirar a beleza que 
está nossa cidade. Esse carinho nos deixa 
alegre, principalmente, neste período em 
que as famílias não podem se reunir para 
comemorar a Páscoa. Esses enfeites nos 
lembram o renascimento que é a Páscoa”, 
destacou Lurdes Oliveira.

Fotos: Eliane Santos/O Líder

Túnel decorado com ovinhos encanta moradores e visitantes arvores de Páscoa chamam atenção no Centro da cidade

Coelhos também marcam presença na decoração vários detalhes que alegram a população

Praça Padre José Bunse reúne 
a maior parte dos enfeites
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COZINHAR 

Receitas caseiras, um momento de 
confraternização em família 

Diana Heinz 

A 
Páscoa é uma data 
religiosa, mas que 
também propor-
ciona a confrater-

nização familiar. A cozinha 
é uma área da casa capaz 
de promover boas risadas e 
um momento de alívio em 
meio a pandemia de crona-
vírus. Mesmo sendo neces-
sário evitar aglomerações 
e visitas, é possível promo-
ver a comemoração entre 
os moradores do núcleo fa-
miliar. O Jornal O Líder pre-
parou algumas receitas que 
podem ser feitas em família 
ou sozinho, como uma for-
ma de aproveitar a própria 
companhia. 

ingredientes: 
1 Lata de leite condensado
3 Colheres de sopa de 
chocolate em pó
1 Colher de sopa de manteiga
1 Caixinha de creme de leite
1 Xícara de gotas de chocolate
Pedaços de brownie ou outro 
tipo de bolo
6 biscoitos Oreo
Pote de vidro para servir

Nesta receita o modo de fazer é mais 
importante do que a quantidade. Primeiro 
forre o fundo de um refratário com molho 
de tomate, pode ser industrializado. 
Grelhe alguns filés de frango previamente 
temperados e deite-os sobre o molho.  Cubra 
com queijo de sua preferência, rodelas de 
tomate, orégano e manjericão. Se achar 
necessário coloque uma pitadinha de sal 
sobre os tomates. Leve ao forno médio 
apenas para derreter o queijo e aquecer o 
molho. a sugestão é servir com arroz branco, 
batata tipo chips e folhas verdes. 

frango 
à Pizzaiolo

Ovo de Páscoa 
no POTe

receita simples e prática para almoço ou jantar

Modo de preparo:
Leve ao fogo o leite condensado, o chocolate em 
pó e a manteiga. misture bem até começar a soltar 
do fundo da panela. adicione o creme de leite e 
misture mais um pouco até formar um brigadeiro 
mole. Coloque no pote de vidro na seguinte ordem: 
Gotas de chocolate, brigadeiro, brownie, Oreo, 
brigadeiro, gotas de chocolate e brigadeiro. Se 
preferir, decore o pote. 

Ovo no pote é prático e uma ótima opção de presente 
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TRADIÇÃO

Origem da simbologia dos ovos e 
coelhos da Páscoa é explicada por 
diferentes teorias

Diana Heinz

A Páscoa que para muitos apresenta um signifi-

cado religioso, através da crucificação, morte e res-

surreição de Jesus Cristo Páscoa também tem gran-

des símbolos. Entre os mais conhecidos estão os 

ovos e o coelho. 

Na tradição consolidada atualmente, o coelho 

da Páscoa é aquele quem traz os ovos de chocola-

te e os esconde para que as crianças possam procu-

rá-los. Assim, é comum que, durante a Páscoa, os 

pais escondam os ovos de Páscoa para que as suas 

crianças procurem por eles. Em Maravilha, antes 

da pandemia, a caça aos ovos era uma ação reali-

zada anualmente pelo Departamento de Cultura. 

Existem muitas teorias a respeito da origem do 

coelho da Páscoa, algumas afirmam que a associa-

ção do coelho com a Páscoa tem origens pagãs, en-

quanto outras teorias sustentam que o coelho, des-

de a Idade Média, já possuía uma relação direta 

com o Cristianismo. De fato, neste momento, é im-

possível sustentar qual das duas teorias é a correta, 

mas, de toda forma, elas fornecem elementos que 

proporcionam a reflexão.

A consolidação do coelho como símbolo da Pás-

coa aconteceu por volta do século XIX e está dire-

tamente relacionada com a transformação da forma 

como o mundo ocidental enxergava as crianças. A 

partir do século XVII, tal forma transformou-se radi-

calmente, e a infância começou a ser vista como um 

momento preparatório para a vida adulta.

A prática de decorar o ovo de Páscoa e sua as-

sociação com a Páscoa cristã têm origens diversas. 

A decoração de ovos era uma prática realizada por 

persas durante uma comemoração no equinócio 

de primavera, próximo à data que comemoramos 

a Páscoa, e a importância do ovo enquanto símbo-

lo de renascimento esteve presente na cultura chi-

nesa, por exemplo.

Na cultura pagã europeia, o ovo esteve associa-

do a uma deusa da mitologia germânica, e a decora-

ção de ovos era uma prática realizada por povos es-

lavos na região da atual Ucrânia. Existem histórias 

do Cristianismo Ortodoxo que relacionam os ovos à 

Maria Madalena, e o ato de pintar ovos de vermelho, 

nas regiões do Cristianismo Ortodoxo, era comum.

Cristianismo

algumas teorias também apontam que 
o coelho da Páscoa pode ter surgido do 
Cristianismo. Primeiramente, deve ser 
mencionado que as possíveis origens cristãs 
do coelho da Páscoa têm associação inicial 
com a lebre. Com o passar do tempo, a figura 
da lebre foi sendo substituída pela do coelho, 
um animal mais dócil e que se encaixava 
nas tentativas de tornar a Páscoa uma 
comemoração mais doméstica.  

Caça aos ovos tornou-se uma ação tradicional da data 

Divulgação
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EVANGéLICA

IECLB fará culto em casa no 
domingo de Páscoa 

Diana Heinz

A 
Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana 
no Brasil (IECLB) de 
Maravilha se sensi-

biliza com o crescente aumento 
dos casos de infecção e de óbi-
tos ocasionados pela Covid-19. 
Para o pastor Leandro Ristow, 
neste momento, é necessário 
agir conforme as orientações 
sanitárias de restrição. Por 
esse motivo, os cultos presen-
ciais da Semana Santa foram 
cancelados.

A Igreja fará uma transmis-
são online do culto em casa no 
domingo (4) de Páscoa às 9h.  
Os cultos presenciais da Comu-
nidade Evangélica de Maravi-
lha retornam dia 11 de abril às 
9h, e seguirá protocolos em vi-
gor na data. “O momento difí-
cil e pesado pelo qual estamos 

Fotos: Arquivo/O Líder

Cultos presenciais da Comunidade Evangélica de maravilha retornam dia 11 de abril às 9h

Pastor Leandro ristow fala sobre o 
significado da Páscoa para a iECLB

passando carece de palavras 
de esperança e conforto. Creio 
que a maior fonte de esperan-
ça da pessoa cristã é a própria 

ressurreição de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo. Deus tem 
o controle da história em suas 
mãos. Ele tem a última palavra. 

Não é o vírus, nem a pandemia, 
nem governos e nem autorida-
des. Deus tem a última palavra”, 
disse o pastor. 

A PÁSCOA
ristow explica que a 
Páscoa representa 
a centralidade da 
fé. “O sacrifício 
de nosso Senhor 
Jesus Cristo na cruz 
e a subsequente 
ressurreição são o 
fundamento da fé da 
igreja Evangélica de 
Confissão Luterana 
no Brasil. Jesus Cristo 
se sacrificou e pagou 
o preço pelos nossos 
pecados na cruz e 
ressuscitou para a 
nossa justificação. 
Nós respondemos 
ao que Cristo fez por 
nós com a nossa fé”, 
declara. 

Igreja transmitirá 
pela internet culto no 

domingo (4) às 9h
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IGREJA CATÓLICA

Paróquia São José Operário divulga 
celebrações da Semana Santa
Diana Heinz

A Páscoa é a celebração 
da morte e ressurreição de Je-
sus, o acontecimento mais im-
portante para todos os cristãos. 
É celebrada todos os anos em 
um domingo, entre 22 de Mar-
ço e 23 de Abril. Conforme a 
equipe paroquial de Maravi-

lha neste ano não haverá cele-
bração com presença de fiéis. 
Todas as ações serão online e 
transmitidas pela página da 
Paróquia São José Operário no 
Facebook. Na quinta-feira (25) 
a programação começou com 
a abertura do centenário de 
Dom Jose Gomes, que foi as-
sistida pelos fiéis pela internet. 

PROgRaMaÇãO 

- Amanhã (28) - Domingo de ramos: cada família deve 
preparar seus ramos e acompanhar a benção durante 
a celebração, que será transmitida pela rádio Difusora 
Fm 90.3 e pela página do facebook;
- Quarta-feira (31) - Haverá a celebração dos Santos 
Óleos na Catedral Santo antônio em Chapecó, com 
retransmissão pelo facebook da paroquia às 19h;
- Quinta-feira (1º) - Celebração de quinta-feira santa;
- Sexta feira (2) - Durante o dia haverá uma cruz para 
adoração colocada em frente à igreja matriz para que 
os fiéis possam fazer suas orações. 

O significado da Páscoa
Páscoa vem da palavra he-

braica pesah e significa passa-
gem. Para os cristãos é a passa-
gem de Jesus da morte para a 
vida, trazendo salvação para to-
dos que creem nele (João 5:24). 
“Quando morreu e ressuscitou, 
Jesus pagou o preço do pecado e 
nos deu uma nova oportunidade 
para ter um relacionamento pes-
soal com Deus (Romanos 8:1-2). 

Esse foi o grande objetivo dele ao 
vir à terra. A Páscoa tem sido ce-
lebrada pelos seguidores de Jesus 
desde muito cedo na sua Histó-
ria. Hoje, pessoas de todo o mun-
do se juntam para comemorar 
essa grande vitória, que mudou 
suas vidas”, explicam. 

a festa da Páscoa na 
época de Jesus

A Páscoa dos judeus era a ce-

lebração da libertação da escra-
vidão no Egito e a posse da Ter-
ra prometida, por isso passagem 
(da escravidão à libertação). To-
dos os anos, quando celebra-
vam a festa da Páscoa em Jeru-
salém (João 2:13;João 12:1;João 
11:55;João 19:14), Jesus era leva-
do para lá pelo seus pais (Lucas 
2:41). Durante este período de 
festa, o cordeiro era sacrificado 
aos arredores do Templo. Mui-
tos judeus vinham de outras regi-
ões fora da Palestina para partici-
parem da festa da Páscoa. O mais 
habitual era os judeus se encon-
trarem e se reunirem em gru-
po, também foi assim com Jesus 
e seus seguidores, pois se reuni-
ram no Cenáculo.

CaMPanHa da 
fRaTERnidadE

Páscoa é esperança para to-
dos os cristãos. “Neste tempo de 
pandemia, todos devemos vol-

tar nosso olhar para Cristo: “orar 
sem cessar” ao Filho de Deus 
para cuidar de nós. Celebrar 
a Pascoa nos faz lembrar que 
Deus sempre se preocupa co-
nosco, está sempre caminhando 
conosco, por isso não devemos 
ter medo, cuidado sim, seguir as 
recomendações médicas, cui-
dar do nosso corpo, mas man-
ter sempre a confiança no Deus 
de Jesus Cristo. A Campanha da 
Fraternidade deste ano nos lem-
bra que devemos cuidar um dos 
outros, nos envolver, dialogar, 
buscar soluções para nossas di-
ferenças, pois um só é o nosso 
Deus e não podemos estar divi-
didos, mas unidos num só cora-
ção, num só amor”, finalizam. 

Sem presença de fiéis, igreja transmitirá cultos pelo Facebook 

Divulgação

Desejamos a todos os 
cristãos e em especial aos 

fiéis católicos que o Deus da 
vida abençoe a todos nós, nos 

cubra de saúde e proteja da 
pandemia de Covid-19. Feliz 

Páscoa a todos,

desejam os integrantes da 
Paróquia São José Operário. 
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munICíPIoS

Enfeites de Páscoa foram 
instalados nesta semana na 
Praça de Bom Jesus do Oes-
te, pelo Departamento de 
Cultura e equipe de Urbanis-
mo. Segundo a Diretora de 

Cultura, Adriana Carla Wa-
ndscheer, os enfeites são do 
ano anterior e estão sendo 
restaurados e reutilizados. 
“Nosso objetivo é levar para 
a população uma mensagem 

de esperança, renascimen-
to e fé, que é o verdadeiro 
sentido da Páscoa”, explica.

A Páscoa é uma das da-
tas mais importantes do 
calendário cristão e nes-

te ano é comemorada no 
dia 4 de abril. “Espera-
mos que a decoração agra-
de a nossa comunidade e 
que a população cuide dos 
enfeites colocados”, diz.

PáSCOa
Praça de bom Jesus do Oeste recebe ornamentação

Estão abertas as inscrições para as oficinas oferecidas pelo Departamento de Cultura de Bom Jesus 
do Oeste. São elas: acordeon, violão, Canto Coral, vocal, Dança e Patinação. as inscrições podem ser 
realizadas até o dia 5 de abril, pelo telefone (49) 99470588 e via Whatsapp.

Fotos: Divulgação

Enfeites do último ano foram reaproveitadosTúnel recebeu diversos itens de decoração
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flOR dO SERTãO Diversas espécies estarão disponíveis, como tilápia, catfish e três tipos de carpas

feira do Peixe será promovida de forma 
diferenciada neste ano

Uma parceria entre a 
Secretaria de Agricultura 
de Flor de Sertão e o pro-
dutor Juares Mora, pro-
prietário do Pesqueiro do 
Paulista, possibilitará o 
fornecimento de peixes di-
retamente na proprieda-
de durante os quatro dias 
que antecedem o feriado 
de Páscoa. Diversas espé-
cies estarão disponíveis, 
como tilápia, catfish e três 
tipos de carpas.

Iniciada em 2009, a Fei-
ra do Peixe Vivo está em 
sua 13ª edição e já chegou 
a comercializar até duas 

toneladas de peixes, o que 
significa mais de um quilo 
para cada habitante do mu-
nicípio. O sucesso motivou 
a Secretaria de Agricultura 
a implantar o Programa de 
Açudagem, que viabilizava 
a abertura de açudes gra-
tuitamente aos produtores. 
Além de abrir aproximada-
mente 140 açudes, a Secre-
taria também passou a in-
termediar a aquisição de 
alevinos. 

O Pesqueiro do Paulis-
ta, que está em processo de 
instalação no município, 
está localizado na Linha 

Marmeleiro, há 800 me-
tros da rodoviária. O local, 
que já está aberto ao pú-
blico, conta com tanque de 
pesca esportiva, restauran-
te, parque infantil e outros 
atrativos para quem gosta 
de natureza. O empreendi-
mento turístico tem atraí-
do bom número de pessoas 
da região, especialmente os 
adeptos da pesca esportiva.

Secretário de agricultura, renato 
Perin, e o prefeito, Sidnei Willinghöfer, 

estiveram no local esta sema

Divulgação

Aumentar a competi-
tividade, fortalecer as em-
presas e fomentar a gera-
ção de negócios é o objetivo 
do projeto que foi apresen-
tado aos os coordenadores 
dos Núcleos de Jovens Em-
preendedores do Cejesc no 
dia 16 de março. Na ocasião 
eles conheceram mais so-
bre o Programa de Acelera-
ção de Núcleos (PAN), um 
programa da Facisc em par-
ceria com o Sebrae, que nes-
te ano conta com aporte 
de recursos de investimen-
to aos projetos contempla-
dos no total de R$ 2 milhões.  
Com foco nos eixos de pro-
dutividade, gestão empre-
sarial e acesso ao merca-
do, nesta edição o programa 
será regionalizado e contará 
com suporte direto da equi-
pe de consultores regionais 
do Programa Empreender, 
que atenderão diretamen-

te os núcleos interessados 
em submeter propostas para 
participar nesta edição.

Para a coordenadora do 
Núcleo de Jovem Empreen-
dedor de Maravilha, Stela 
Debatiani, a instituição ma-
ravilhense vai se cadastrar 
no PAN em busca de um va-
lor para auxiliar nas capa-
citações. “Conforme nos-
sa pasta de capacitações do 
NJE irão focar no que vir de 
encontro com os nucleados, 
para colaborar com cada 
um deles, capacitando-os e 
contribuindo com suas em-
presas e com seu desenvol-
vimento pessoal e profissio-
nal dentro da sua empresa 
também em diferentes as-
pectos. Com o PAN, conse-
guimos trazer um benefí-
cio para dentro do núcleo e 
aproveitaremos esse proje-
to que possui o fomento fi-
nanceiro do Sebrae”, explica. 

PaRTiCiPaÇãO
Coordenadores de núcleo 
conhecem o Programa de 
aceleração de núcleos 2021

Divulgação
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sepultado no cemitério municipal de maravilha.

ORGANDINA DE FREITAS
Faleceu no dia 23 de março, em sua residência, aos 
83 anos. Seu corpo foi velado na capela mortuária 
da igreja Católica de Flor do Sertão e sepultado no 
cemitério municipal de Flor do Sertão. 

DORVALINO BIDO
Faleceu no dia 23 de março, no Hospital São 
miguel, aos 90 anos. Seu corpo foi sepultado 
no cemitério do Bairro Santa rita, em São 
miguel do Oeste.

ARISTIDES ROBERTO FAVRETTO
Faleceu no dia 24 de março, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 85 anos. Seu corpo foi 
sepultado no cemitério municipal de Guaraciaba.

SENILDA CAMARGO
Faleceu no dia 24 de março, em sua residência, 

aos 64 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
mortuária municipal de maravilha e sepultado 
no cemitério de maravilha. 

LAURI ROQUE DE CAMPOS
Faleceu no dia 25 de março, no Hospital São José 
de maravilha, aos 53 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja da Linha Traíra, em São miguel da Boa 
vista, e sepultado no cemitério de Tigrinhos. 

JESSICA WALTER 
a atriz Jessica Walter morreu 
no dia 24 de março, aos 80 
anos. Um dos trabalhos 

mais conhecidos da artista foi 
como Lucille Bluth em arrested 

Development, a matriarca de uma família em 
desgraça após a prisão de seu marido. Pelo 
papel, ela recebeu uma indicação ao Emmy 
como melhor atriz coadjuvante em série de 
comédia, em 2005.

EDSON MONTENEGRO
O ator Edson montenegro 
morreu no dia 21 de março, 
aos 63 anos, vítima de 

covid-19. Ele ficou famoso pelo 
filme Cidade de Deus. Também atuou em 
diversas novelas, como em Cúmplices de 
um resgate.

GEORGE SEGAL
O ator George Segal morreu 
no dia 23 de março, aos 
87 anos, por complicações 

após uma cirurgia de ponte 
de safena. Ele ficou conhecido por sua longa 
carreira na televisão e cinema desde os anos 
1960. Foi indicado ao Oscar pelo filme “Quem 
Tem medo de virginia Wolf?”. Nos últimos anos, 
Segal se destacou na série “The Goldbergs”.

VITÓRIO BORTOLINI
Faleceu no dia 19 de março, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 85 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica da Linha Índio e 
sepultado no cemitério da comunidade.

ARLINDO LUIZ HASSELSTRON
Faleceu no dia 21 de março, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 79 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica da Linha rosário, 
em Paraíso, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

PEDRO LIESENFELD
Faleceu no dia 22 de março, em sua residência, 
aos 72 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica do Distrito Grápia e sepultado no 

cemitério da comunidade.

ERNESTA BIANCHET
Faleceu no dia 22 de março, no Hospital de iporã 
do Oeste, aos 82 anos. Seu corpo foi velado no 
Centro Comunitário da Linha Fuzil, em Flor do 
Sertão, e sepultado no cemitério da comunidade. 

ORESTES VANIN
Faleceu no dia 22 de março, no Hospital São 
José de maravilha, aos 79 anos. Seu corpo foi 
sepultado no cemitério municipal de maravilha.

REGINA LAGO 
Faleceu no dia 22 de março, no Hospital São 
José de maravilha, aos 85 anos. Seu corpo 
foi velado na capela mortuária municipal de 
maravilha e sepultado no cemitério municipal 
de maravilha. 

SALVADOR LEMES DE SOUZA
Faleceu no dia 22 de março, no Hospital São 
José de maravilha. Seu corpo foi velado na 
igreja milani do Bairro Floresta e sepultado no 
cemitério municipal de maravilha. 

SEBASTIANA FRAGATA DOS SANTOS
Faleceu no dia 22 de março, no Hospital São 
José de maravilha, aos 98 anos.  Seu corpo 
foi velado na igreja Católica da Linha Campo 
Grande, em Santa Terezinha do Progresso, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

ZILDA GOMES RODRIGUES
Faleceu no dia 22 de março, no Hospital São 
José de maravilha, aos 78 anos.  Seu corpo 
foi velado na igreja Católica do Bairro União e 

oBituÁrio

Sem chuvas significati-
vas nos meses de fevereiro e 
março, e com níveis de ma-
nanciais prejudicados em di-
versos municípios da região 
Oeste, a Casan solicita eco-
nomia e uso consciente da 
água tratada. As cidades de 
Águas Frias, Concórdia, Coro-
nel Martins, Formosa do Sul, 
São Miguel do Oeste, Seara e 
Xaxim apresentam nível crí-
tico, com rios ou poços abai-
xo de sua capacidade de vazão.

Anchieta, Barracão (Pa-
raná), Bom Jesus do Oeste, 
Cunha Porã, Dionísio Cerquei-
ra, Guaraciaba, Iporã do Oeste, 
Peritiba, Saltinho e Xavantina 
possuem sistemas de abasteci-
mento avaliados em situação 
de alerta. Diante desse cenário, 
e da previsão de chuva abai-
xo da média durante o outono, 
a Casan orienta aos morado-
res atenção ao consumo des-

necessário, e solicita uso priori-
tário da água em atividades de 
higiene e produção de alimen-
tos. A orientação é para que se-
jam evitadas principalmente 
atividades como a lavação de 
carros, ruas, pátios e calçadas. 
A Companhia informa tam-
bém que há possibilidade de 
intermitência no abastecimen-
to, principalmente em regi-
ões altas e nas chamadas pon-
tas de rede destes municípios.

 PRinCiPaiS ORiEnTaÇÕES:
- Não usar mangueira para la-
var carros, pátios ou calçadas;
- Priorizar banhos breves;
- Fechar a torneira ao escovar 
os dentes e ao fazer a barba;
- Não lavar a louça com água 
corrente. Abrir a tornei-
ra apenas para enxaguar;
- Somente acionar a máqui-
na de lavar louça ou a de lavar 
roupa com capacidade total.

ESTiagEM 
Casan orienta economia 
de água em municípios 
da região Oeste

Cdl/aE Neste primeiro momento poderão participar da novidade profissionais 
das áreas de academia, fisioterapia, nutrição, psicologia e odontologia

Convênio Sua Saúde em dia 
é lançado em Maravilha

A CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha lan-
çaram nesta semana o con-
vênio: Sua Saúde em Dia, em 
parceria com as empresas as-
sociadas da área da saúde. O 
objetivo da novidade, con-
forme a equipe é proporcio-
nar uma melhor qualidade 
de vida para os associados e 
seus colaboradores. 

Todas as empresas asso-
ciadas e suas equipes pode-
rão usufruir deste benefício, 
basta entrar em contato com 
o setor comercial das enti-
dades e solicitar uma decla-
ração de associado e apre-
sentar para as empresas 
parceiras. Sua Saúde em Dia 
já conta com a participação 
de oito profissionais sendo 
eles: Dra. Caroline Lowis, Es-
paço Pilates Débora Albrecht, 

Julia Martinelli Odontologia, 
Odonto Excellence, Odon-
to Mais, Odonto Top, Rosena 
Cristina Batistello e Saúde To-
tal Acqua.

Cada empresa parceira 
poderá optar e disponibilizar 
uma condição especial para 
os associados, onde os inte-
ressados devem entrar em 
contato com cada profissio-
nal. Neste primeiro momento 

poderão participar do convê-
nio: Sua Saúde em Dia profis-
sionais das áreas de acade-
mias, fisioterapia, nutrição, 
psicologia e odontologia.

Conforme a agente co-
mercial, Kelly Dayane Regner, 
a ação, assim como outras da 
instituição, visa melhorias na 
classe comercial.  “O convê-
nio: Sua Saúde em Dia é mais 
um benefício que nós entida-

des desenvolvemos para a tro-
ca de negócios entre as em-
presas associadas bem como 
queremos proporcionar a to-
dos que estão ao nosso re-
dor uma melhor qualidade 
de vida, principalmente nes-
te momento de pandemia em 
que estamos passando, onde 
tanto a saúde física e mental 
são tão importante para pas-
sarmos por tudo isso”, finaliza.

PaRTiCiPanTES 
aTÉ O MOMEnTO
Dra. Caroline Lowis, 
Espaço Pilates Débora 
albrecht, Julia martinelli 
Odontologia, Odonto 
Excellence, Odonto mais, 
Odonto Top, rosena 
Cristina Batistello e 
Saúde Total acqua.

Equipe explica que convênio, assim como outras atividades da instituição, visam 
melhorias na classe comercial

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

alaRME SOnORO

Olá amigo leitor.

Recorrentemente existem registros de ocorrências 

envolvendo roubo/furto de veículos automotores, os 

quais acontecem de diversas maneiras, desde um assal-

to, até um furto sorrateiro do veículo a noite na residên-

cia ou quando estacionado na via pública.

De qualquer maneira, alguns cuidados acabam por 

diminuir as chances de ocorrer furto do veículo. Em es-

pecial, me refiro ao uso do alarme veicular.

É importante termos esse tipo de dispositivo em nos-

sos veículos e, também, a forma correta de instalação e 

uso, já que existe especificações pela legislação de trân-

sito nesse sentido.

A Resolução nº 37 do Contran fixa normas de utiliza-

ção de alarmes sonoros e outros acessórios de seguran-

ça contra roubo ou furto de veículos automotores.

O artigo primeiro da referida resolução afirma ser 

necessário reconhecer como “acessórios” os sistemas de 

segurança para veículos automotores, pelo uso de blo-

queio elétrico ou mecânico, ou através de dispositivo so-

noro, os quais objetivem dificultar o seu roubo ou furto. 

Sendo que seu parágrafo único faz um alerta, mencio-

nando que esses acessórios não poderão comprometer 

o desempenho operacional nem a segurança do veículo.

Ainda, a Resolução nº 37 estabelece que o disposi-

tivo alarme sonoro não poderá: a) produzir sons contí-

nuos ou intermitentes semelhantes aos utilizados pelos 

veículos de socorro e salvamento, como polícia, bom-

beiros e ambulância, por exemplo; b) emitir sons con-

tínuos ou intermitentes de advertência por um perí-

odo superior a 1 minuto (para veículos nacionais ou 

importados fabricados a partir de 1999). Desse modo, 

o sistema de alarme automotivo que seja instalado no 

veículo deverá respeitar as exigências impostas pela re-

solução 37.

Caso não respeitado a legislação de regência, o pro-

prietário irá incorrer em infração de natureza média, 

com penalidade prevista de multa e remoção do veículo.

Quanto ao nível máximo de ruído, o alarme sono-

ro deve atender ao disciplinado na Resolução 35/98 do 

Contran.  Os níveis mínimo e máximo do ruído emitido 

estão previstos na Resolução n. 35/98, que versa sobre a 

buzina, mas também é aplicável aos alarmes sonoros, e 

devem ser medidos com o equipamento adequado, de-

nominado sonômetro (ou decibelímetro). Assim, todos 

os veículos automotores, nacionais ou importados de-

vem: a) possuírem nível de ruído máximo de 104 deci-

béis (para os fabricados a partir de 1999); b) possuírem 

nível de ruído mínimo de 93 decibéis (para os fabricados 

a partir de 2002).  Excetuam-se da regra acima, os veícu-

los de competição automobilística, reboques, semi-re-

boques, máquinas de tração agrícola, máquinas indus-

triais de trabalho e tratores.

Caso não respeitado a legislação de regência, o con-

dutor irá incorrer em infração de natureza grave, com 

penalidade prevista de multa e retenção do veículo para 

regularização.
Tenham todos uma boa semana.

TRagÉdia Colisão envolveu um caminhão com placas de Chapecó 
e veículo com placas de Itapema

acidente mata duas mulheres durante 
viagem do litoral para Maravilha

Um grave acidente de trân-
sito matou duas mulheres no 
fim da tarde de quarta-feira (24) 
no entroncamento das rodovias 
BR-153 e BR-282, no conhecido 
Trevão de Irani. O acidente en-
volveu um veículo de passeio 
e um caminhão de Chapecó. A 
família no carro estava se deslo-

cando de Itapema para o muni-
cípio de Maravilha. 

O motorista do caminhão 
não se feriu e três pessoas esta-
vam no veículo de passeio. Uma 
idosa de 74 anos e uma mulher 
que era a motorista de 38 anos, 
foram socorridas pelo Corpo de 
Bombeiros Voluntário, mas não 

resistiram e morreram. Uma 
criança de nove anos que estava 
no veículo foi atendida e enca-
minhada para a UTI do Hospi-
tal São Francisco, de Concórdia. 

Bombeiros Voluntários de 

Irani, SAMU de Joaçaba e Polí-
cia Rodoviária Federal atende-
ram a ocorrência.

A família possui parentes 
em Maravilha e estava se deslo-
cando para visita nesta semana. 

Fotos: Bombeiros Voluntários

Local do acidente foi o entroncamento de duas rodovias federais, no Trevo de iraní Família ficou presa nas ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após acidente

A Polícia Militar atendeu di-
versas ocorrências de esteliona-
to desde a última segunda-feira 
(22) em São Miguel do Oeste. 
Por conta disso, a Polícia Mili-
tar faz alerta para toda região. 

Na segunda-feira, um mo-
rador perdeu quase R$ 40 
mil após negociar um veícu-
lo pela internet. No mesmo dia, 
em outras duas ocorrências, ou-
tro morador efetuou um depó-

sito de R$ 3 mil após cair no gol-
pe do WhatsApp clonado.

Na terça-feira (23), após 
negociar um barco pela in-
ternet, um morador per-
deu cerca de R$ 2 mil após 
a falsa negociação.

Já na quinta-feira (25), um 
morador de São Miguel do Oes-
te procurou a polícia depois 
de ser localizado, pela inter-
net, por uma empresa de Cha-

pecó, que o convidou para par-
ticipar de um leilão online. 

Neste caso, o bem que es-
tava em negociação era um ve-
ículo Saveiro, no valor de R$ 
20.300,00. O valor total, incluin-
do a comissão e frete, ficaria em 
R$ 22.230,00. Após as primei-
ras negociações, a suposta em-
presa entrou em contato com 
a vítima informando que havia 
arrematado o carro e repassou 

os procedimentos para o pa-
gamento e retirada do veículo.

Conforme o morador, 
diante das informações re-
passadas pela empresa ele 
efetuou um depósito via Pix 
no valor de R$ 22.230,00, 
e foi informado que recebe-
ria o carro em dois dias, o que 
não aconteceu. A vítima ain-
da tentou, mas não conseguiu 
mais contato com a empresa.

alERTa

TRÂnSiTO

Semana de golpes tem quatro vítimas e prejuízo 
de R$ 70 mil em São Miguel do Oeste

Polícia Civil conclui investigação de acidente que 
causou duas mortes

A Polícia Civil concluiu in-
quérito que investigou a res-
ponsabilidade criminal pelas 
mortes de dois jovens, atingi-
dos por tubos que se despren-
deram de um caminhão da Ca-
san em Caibi. O acidente foi 
no dia 2 de março, na SC-283, 
e também envolveu um veícu-
lo de passeio. Os dois jovens es-
tavam no carro que vinha em 
sentido contrário na rodovia.

Após diligências, análise de 
documentos e a realização de 
exames periciaissegundo a po-
lícia, foi possível atestar que o 
condutor do veículo da Casan foi 

acidente ocorreu no dia 2 de março e envolveu um carro e o caminhão da Casan

o causador do acidente, ao carre-
gar e transportar indevidamen-
te a carga de 50 tubos, que pe-
sava 12 toneladas. Segundo a 
perícia, a carga estava amarrada 

com número reduzido de cintos, 
fora do que exige a legislação. 

Além disso, o condutor tra-
fegava em velocidade acima 
do permitido. Segundo a polí-

cia, o condutor realizou, logo 
após o acidente, exame que ates-
tou o consumo de bebida al-
coólica. Dessa forma, o condu-
tor do caminhão foi indiciado 
por homicídio culposo por cau-
sa das duas mortes, com qua-
lificadora, cuja pena pode che-
gar a 12 anos de reclusão e 
suspensão ou proibição do di-
reito de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir. 

Agora, o inquérito po-
licial foi encaminhado ao 
Poder Judiciário e ao Mi-
nistério Público para prosse-
guimento da ação penal.

Divulgação
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ESPortE

 ONEIDE BEhLING

Na noite de segunda-fei-
ra (22), a Diretoria da Liga Ca-
tarinense de Futsal e clubes 
da Série Ouro realizaram reu-
nião virtual para definição e 
um novo calendário para suas 
competições. Com o quadro 
atual de Santa Catarina im-
possibilitando a realização de 
competições com decretos do 
governo do Estado, a Liga Ca-
tarinense colocou para os clu-
bes uma nova proposta de ca-
lendário na qual foi aceita por 
unanimidade.

Sendo assim, fica definido 
o início da competição para 5 
de julho com uma nova reu-
nião de análises no dia 7 de 
junho. A princípio a competi-
ção segue no mesmo formato 
com turno e returno, play-of-
fs e finais.

TRanSfERidO Clubes e entidades definiram novo calendário para a competição

Série Ouro da liga Catarinense 
de futsal inicia em julho

Competição contará com 11 clubes nesta temporada

Divulgação

A possibilidade da com-
petição iniciar antes é remo-
ta, mas existe. Caso as possi-
bilidades aconteçam ainda no 
mês de abril ou maio, as equi-
pes voltam a se reunir com a 

diretoria da LCF e traçam no-
vos objetivos. Por enquanto, 
para que clubes não tenham 
despesas extras, e que, sem a 
existência de competições em 
virtude dos decretos não é ne-

cessário manter a equipe em 
atividade, fica definido perío-
do de recessos de 75 dias po-
dendo a partir da liberação, 
os clubes voltarem a treinar 
normalmente.

dESTaQuE

atletas do Oeste Catarinense brilham no 
futebol feminino do brasil

O sonho que antes era so-
mente dos meninos, agora é 
o sonho de muitas meninas 
também. E mesmo sem mui-
to apoio, driblando precon-
ceitos e dificuldades impostas 
até por dirigentes dos pró-
prios clubes, elas vêm supe-
rando as dificuldades e con-
quistando espaço. Esse é o 
caso de atletas do Oeste Ca-
tarinense reveladas no proje-
to do colégio público Associa-
ção Desportiva Lourdes Lago 
(Adell), que estão brilhando 
e nas últimas semanas foram 
e são destaques no futebol fe-
minino do Brasil.

YASMIN COSMANN
A zagueira, natural de Se-

ara, depois da passagem pelo 
Grêmio na temporada passa-
da, hoje defende a Ferroviária, 
e na noite de quinta-feira (18), 
ajudou a equipe grená a con-
quistar a vaga para a final da 
Libertadores Feminina 2020, 
a qual foi campeã, ao vencer o 
América de Cáli, da Colombia. 
Um jogo dramático com a de-
cisão nos pênaltis, onde a Fer-
roviária bateu a Universidad 
de Chile por 7 a 6. 

JAqUELINE SOARES 
DOS REIS

A volante, natural de Cha-
pecó, depois de jogar a tem-
porada passada pelo Athletico 
Parananese, em 2021 aceitou 
a proposta para participar do 
projeto do Fortaleza. Jaque 
como é conhecida, ficou cam-
peã Cearense com o Fortale-
za diante do Ceará. Agora, o 
Fortaleza que chegou até as 
quartas de final do Brasilei-
ro Feminino A2 na tempo-
rada passada, quer buscar o 
acesso e ter o time também 
na elite do futebol feminino 
do Brasil.

GABRIELA KASPER 
BARBIERI

Gabriela tem 17 anos, na-
tural de Descanso, é goleira no 
internacional. Gabi já tem vá-
rias passagens pela Seleção 
Brasileira Feminina Sub-17 e 
agora Sub-20. Ela é uma das 
estrelas do Inter no Brasileiro 
Feminino Sub-18.

MAIARA CAROLINA 
NIEHUES

A menina de Itapiranga 
tem 16 anos, é zagueira e tam-

PLANOS 

Para 2021 o projeto social da adell e futebol feminino 
de Chapecó, que é uma das referências em futebol 
feminino de base do Brasil, ficou de fora dos planos da 
Chapecoense, e com duas convocadas para a Seleção 
Brasileira Feminina Sub-17 e sem time para defender, 
o Palmeiras tomou frente e adotou as atletas para 
treinarem em seu elenco principal. Hoje o alviverde 
Paulista, mantem as atletas em atividade e vinculadas 
ao seu elenco para competições futuras.

bém se alterna entre meio-
campo e ataque pela sua qua-
lidade e força. Juntamente 
com a goleira Gabi defendem 
o Internacional e é uma jo-
gadora promissora. No sába-
do (20), as duas estiveram no 
grupo das gurias coloradas na 
grande final do Brasileiro Fe-
minino A2.

JULIA BURATTI 
DOS SANTOS

A Pinhalense tem 15 anos, 
é lateral e já teve a sua primei-
ra convocação pela Seleção 
Brasileira Feminina Sub-17, 
agora vinculada ao Palmei-
ras, espera a chance de jogar 
pelo time paulista em quem 
sabe novas convocações da 
seleção.

ELUIZA KAVALEK
Goleira, com 14 anos, mo-

radora de União do Oeste, iní-
cio no projeto Adell e na base 
da Chapecoense em 2019. 
Nesse período foi observada 
pela treinadora de goleiras da 
seleção, Maravilha não hesi-
tou em levar o nome da meni-
na promissora aos ouvidos da 
técnica Simone Jatobá. Junta-
mente com Leilane, que tam-
bém passou pela Adell, são 
as duas das três goleiras que 
foram convocadas para co-
meçar o novo ciclo na sele-
ção. A menina de União do 
Oeste agora também perten-
ce ao Palmeiras e também 
está à espera das competições 
e ansiosa pelas próximas con-
vocações.

CHaPECOEnSE
Sou contra poupar um time inteiro. É preciso poupar, 

mas sem descaracterizar o time. Técnico Umberto Louzer 
precisa manter uma ideia de time. Sempre. O Catarinen-
se é ideal para fazer isso. Futebol é jogo coletivo. De repe-
tição, entrosamento.... Esse campeonato é perfeito para que 
se defina um time titular para disputar a Série A. Essa derro-
ta para o Hercílio Luz veio na hora certa. Mostrando a fragi-
lidade e as limitações do elenco da Chape. Técnico não pode 
mexer na equipe inteira e passar ileso. Pagou caro!

inTERnaCiOnal
A movimentação do Inter ainda está sendo executada de for-

ma bem lenta. A minha impressão é que o time pega a bola e pre-
cisa pensar para lembrar o que deve fazer com ela. Claro, isso vai 
melhorar, faz parte de uma memorização, não é um defeito grave, 
mas é preciso mostrar para o torcedor que esse é o estágio que o 
Inter se encontra no momento. Está indo todo mundo pra frente 
e fica um desespero quando perde a bola. A entrada do Edenilson 
contra o Caxias mudou o colorado para melhor. O cara deu ritmo 
ao time e no final pediu tranquilidade para tocar a bola.

gRêMiO
Grêmio foi eleito o melhor time sul-americano da década 

pela Federação Internacional de História e Estatísticas de Fute-
bol (IFFHS). É uma organização reconhecida pela FIFA. Imor-
tal lidera o ranking, elaborado a partir da soma dos torneios 
internacionais e nacionais dentro do continente. Depois do 
Grêmio, o Flamengo é o melhor colocado entre os brasileiros.

galO dO OESTE
Subindo no poleiro! Com muita intensidade o Concór-

dia venceu a equipe do Próspera por 4 a 0. Galo do Oeste é 
comandado pelo técnico Emerson Cris, e pulou para a 5ª co-
locação com 7 pontos no Campeonato Catarinense.
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Compulsivo, quando 
a mente não para

Atletas do oeste 
Catarinense brilham 
no Futebol Feminino 
brasileiro 

Sessões do Legislativo 
serão virtuais

Manias atingem um grau extremamente preocupante, a 
ponto de limitar vidas e relacionamentos

Jovens foram reveladas no projeto do colégio 
público Associação Desportiva Lourdes Lago

Alteração segue até o dia 5 de abril, quando encerra a 
vigência do decreto estadual

feira do Peixe começa 
na quarta-feira

PÁGINA 10

PÁGINA 27

PÁGINA 4 pÁGina 12

Em dois dias de programação vendas serão realizadas em diversos pontos do município 
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