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igrejas promovem 
programação de cultos 
e campanhas remotas
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Chuva mal 
distribuída mantém 
estiagem na região
Quase todas as cidades passaram 
mais de 21 dias sem chuva no Oeste 

FalTa de 

ÁGUa 
Jornal O Líder

Istock
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Na direção do 
Estado, Maravilha 
encerra março com 
queda de ativos

Alta no custo 
de produção 
preocupa 
criadores 
de suínos

Apesar da diminuição, casos ainda 
representam número alto para o município 
e Secretaria da Saúde reforça cuidados 

Aumento no preço de grãos é o principal fator do aumento para 
criadores independentes e empresas vinculadas

COVid-19

PeCUÁria
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aTEnÇãO ÀS “CESTaS dE SERViÇOS” dOS banCOS
É preciso que fiquemos atentos ao que estão nos cobrando pe-

las chamadas “cestas de serviços” dos bancos. Geralmente existem 
aumentos que são simplesmente colocados na conta do correntis-
ta, e não vi até hoje caso em que tenha havido correta informação 
ao cliente/consumidor bancário, que quando vê (se é que vê) está 
com um valor sendo descontado mês a mês que lhe foge do con-
trole. Soube de casos onde de 14 reais, passou a dita “manutenção” 
para quase 20 reais, sem que houvesse comunicado. E nestes ca-
sos, muitos não percebem e deixam a coisa andar. Por mais que 
pareça pouco, em um ano o correntista despenderá praticamen-
te 240 reais! Não é pouco. A sugestão é simples. Hoje, a livre con-
corrência propicia que o cliente possa ter várias opções, inclusi-
ve bem mais baratas. Alguns bancos oferecem até gratuidade de 
manutenção, excluindo algumas coisas do dito “pacote” de servi-
ços que nunca utilizamos. Exemplo, extrato de conta. Hoje prati-
camente desnecessários, em virtude dos aplicativos. Resumindo 
a conversa, é sempre bom ficar atentos. E se o consumidor achar 
que a coisa tá muito alta, pelo que o banco oferece e pelo que utili-
za, vá até sua agência e negocie. Principalmente porque neste caso, 
quem cala, consente. Mas os bancos precisam informar aos clien-
tes. Por WhatsApp, por Telegram, e-mail, SMS ou aplicativo. Não é 
o que tem ocorrido. 

PiX inTERfERE nO aumEnTO?
Não posso afirmar que o PIX tenha sido o causador de aumen-

to de cestas de produtos e serviços dos bancos. Até porque – e aqui 
não é propaganda, é fato – o Banco do Brasil, do qual sou corren-
tista, de três anos para cá aumentou minha manutenção em pra-
ticamente um real apenas. Sem dúvida, bem abaixo do que até 
poderiam ter aumentado. Mas o PIX se tornou uma transação fi-
nanceira sem despesa para o cliente, diferente do que era o DOC, 
o TED ou algumas outras transações que eram cobradas. Mas seja-
mos claros: Quantos PIX o cliente fez nos últimos meses? Clientes 
comuns, como eu, você e outros tantos leitores? Um, dois ou três 
por mês? Diferente, lógico, de empresas que transacionam muito 
mais. Mas aqui estamos falando de clientes normais, correntistas 
comuns. Um aumento de praticamente trinta por cento de manu-
tenção de conta certamente supera – e muito – o que este clien-
te “comum” gastaria em transações como TED ou DOC. Resumo? 
Parece que estão tentando tirar este prejuízo em cima do cliente 
comum. Não estou afirmando. Estou apenas escrevendo que es-
tou desconfiando. E muito!

PáSCOa 2021
Ainda muito travados pela pandemia, a Páscoa não deixa de 

ser diferente. Principalmente porque não deve haver aglomerações, 
grandes reuniões em família, e viagens. Ao menos é o que deverá 
acontecer, em que pese na prática, as coisas serem diferentes. Mes-
mo assim, que todos possam ter uma feliz e abençoada Páscoa! 

PagamEnTO
auriverde distribui resultados aos colaboradores

No último dia 26 foi fei-
to oficialmente o pagamen-
to dos valores referentes à 
participação nos lucros e 
resultados da Auriverde, 
com base no ano 2020. O 
pronunciamento oficial foi 
feito pelo presidente, Clau-
dio Post, de forma virtu-
al, possibilitando o contato 
com mais de 700 colabora-
dores simultaneamente. 

O presidente enfatizou 
a importância, o significa-
do e o benefício da distri-
buição dos resultados aos 
colaboradores. Na ocasião, 
ele também reforçou que a 
Auriverde chegou neste pa-
tamar de desenvolvimen-

to, faturamento e distribui-
ção de resultados graças 
às competências do qua-

dro funcional, que é conti-
nuamente treinado para fa-
zer sempre o melhor com os 

recursos disponíveis, usan-
do de autonomia e sen-
so de responsabilidade.

Pronunciamento foi realizado de forma virtual

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“O otimista pode até errar, mas o pessimista 
já começa errando”. (Jucelino Kubitchek)

por WOLMIR HÜBNER
radar@jornalolider.com.br

A REVOLTA DE MARAVILHENSES

Como pode ser observado na foto anexa, o povo de Maravi-
lha não aguenta mais as decisões do nosso Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que deveria ser o paladino da justiça brasileira. O 
silêncio até então de todos começa a ser questionado e divul-
gado por aqueles que têm coragem de expor suas opiniões!

Veja quais profissionais foram excluídos 
de grupo prioritário de vacinação em SC

Divulgada no último dia 26, uma nota técnica da Diretoria de Vi-
gilância Epidemiológica (Dive/SC) retira do grupo prioritário da va-
cinação contra a Covid-19 pessoas que atuam em academias, clubes, 
salões de beleza, entre outros. O documento segue uma orientação 
do Ministério da Saúde. Também estão fora da lista de prioridades 
em Santa Catarina profissionais que trabalham em óticas, clínicas de 
estética, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal. 

O documento traz, ainda, a definição de quem são as pessoas 
que fazem parte do grupo prioritário entre os trabalhadores da saú-
de. São eles: Pessoas que trabalham em estabelecimentos de assis-
tência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde, como hospi-
tais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, 
farmácias, drogarias e outros locais; Profissionais de saúde das 14 ca-
tegorias do Conselho Nacional de Saúde: médicos, enfermeiros, nu-
tricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, bio-
médicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, 
assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos ve-
terinários e seus respectivos técnicos e auxiliares; Agentes comu-
nitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais 
da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (exemplos: re-
cepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinhei-
ros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros).

vacinação em Maravilha teve continuidade nesta semana 

Celso Ledur/ WH Comunicações

CORONAVÍRUS CONTINUA INFERNIZANDO

O Líder

DANIELA É EMPOSSADA 
GOVERNADORA

Daniela Reinehr (sem partido) falou pela pri-
meira vez após assumir interinamente o Gover-
no de Santa Catarina. Ela concedeu coletiva de 
imprensa às 17h da última terça-feira (30), no au-
ditório da Secretaria do Estado de Comunicação. 
Ela recebeu a notificação do Tribunal Especial de 
Julgamento para assumir interinamente o governo 
do Estado. Sem solenidade, a posse ocorreu na Re-
sidência Oficial, em Florianópolis. O documento 
é assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina (TJSC), desembargador Ricar-
do Roesler. Daniela Reinehr assinou às 11h o Ter-
mo de Transmissão de Cargo e passou a comandar 
o governo do Estado de Santa Catarina. Deseja-
mos à governadora uma grande e profícua gestão!

OS COmEnTáRiOS 
dE RádiO

Repercutiu muito a introdu-
ção em nossa grade de programa-
ção da LÍDER FM dos comentários 
do conceituado jornalista ALEXAN-
DRE GARCIA. Além de um conteú-
do com muita credibilidade, nossos 
ouvintes interagem através de redes 
sociais, parabenizam a emissora por 
trazer matérias jornalísticas de tão 
grande aceitação popular, com as 
verdades do que realmente se passa 
em Brasília, quando a grande mídia 
nacional divulga os fatos totalmen-
te distorcidos e tendenciosos, ten-
tando denegrir o governo federal...

NOVA SECRETÁRIA DE 
SAÚDE NO ESTADO

A deputada federal Carmen Zanotto acei-
tou convite para assumir a Secretaria da Saúde de 
Santa Catarina. Deverá suceder o secretário An-
dré Motta Ribeiro, no cargo desde a queda de Hel-
ton Zeferino. A decisão da deputada do Cidadania 
é resultado de conversa mantida em Brasília com 
a então vice-governadora Daniela Reinehr, duran-
te a reunião do Fórum Parlamentar Catarinense.

LULA VAI SER 
JULGADO POR 
JUIZ DURÃO

A Justiça Federal do 
Distrito Federal anunciou 
na terça-feira que o juiz Ri-
cardo Augusto Soares Lei-
te, da 10ª vara federal do 
DF, será o responsável pelo 
processo contra o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), em que ele 
é acusado de receber van-
tagens indevidas da em-
preiteira Odebrecht para a 
construção do instituto.

A distribuição da ação 
para Ricardo Leite é conse-
quência da decisão do mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luiz Edson 
Fachin, que, no início de 
março, anulou as condena-
ções que havia contra Lula 
na Justiça Federal do Para-
ná e remeteu os casos para 
a Justiça Federal do DF.

ASFALTAMENTO A MIL EM MARAVILHA

Acompanhamos desde a administração da ex-prefeita Rosimar Maldaner e na épo-
ca seu vice, o atual prefeito Sandro Donati, a dedicação no asfaltamento das ruas e 
avenidas na cidade de Maravilha e em trechos do interior. Parabenizamos a adminis-
tração anterior e a atual, mas nos cabe uma sugestão já mencionada nesta coluna. Te-
mos duas travessas da Anita Garibaldi que mereciam atenção, pois quando chove as 
mesmas ficam imundas e com enormes poças de água. O asfalto que havia foi retira-
do devido às obras de tubulação e até hoje não foi reconstruído. É a nossa sugestão...

Gustavo Sales, Câmara dos Deputados

Essa epidemia mundial continua sendo devasta-
dora. Milhares de infectados e mortes diariamente, 
apesar das restrições de liberdade que temos que nos 
submeter. No último final de semana perdemos mais 
um amigo em Maravilha, e muito querido por todos. O 
empresário GILMAR COCCO faleceu vítima do coronaví-
rus, e quinta-feira (1º) o amigo e um dos proprietários das 
Farmácias Farmamed VILSON BOFF. Condolências aos familiares.
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Cleiton Ferrasso

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha realizou a primeira 
sessão virtual de 2021 na segun-
da-feira (29). Os trabalhos pre-
senciais foram cancelados devi-
do ao avanço da Covid-19, além 
do que prevê o Decreto estadu-
al número 1.218 em que proí-
be reuniões presenciais. Des-
se modo, a sessão ocorreu de 
forma on-line. 

Durante a sessão, três pro-
jetos de Leis foram aprovados. 
O projeto de Lei complemen-
tar número 3/2021, de auto-
ria do poder Executivo, dis-
põe sobre a regularização de 
construções irregulares e dá 
outras providências. O projeto 
foi discutido e defendido ten-
do em vista a quantidade de 
projetos que chegam ao setor 
competente da prefeitura. 

O projeto de Lei Legislati-
vo número 4/2021, de autoria 
das vereadoras Eliana Simio-
nato (PT) e Marclei Grando 
(MDB), institui a inclusão no 
Calendário Oficial do Muni-

POlíTiCa Sessão virtual ocorre devido ao decreto estadual que proíbe reuniões 
presenciais. Entre os projetos aprovados, dois são voltados aos direitos das mulheres

Câmara de Vereadores de maravilha 
volta a fazer sessões on-line

Sessão on-line foi transmitida na página do Facebook da Câmara de vereadores

cípio de Maravilha o “Mês de 
Conscientização e Comba-
te ao Feminicídio e Violência 
contra a Mulher” e dá outras 
providências. O projeto objeti-
va dar visibilidade aos proble-
mas que afetam as mulheres e 
à implementação de ações po-
sitivas de erradicação da dis-
criminação e de promoção 
da igualdade de gênero. Além 
disso, será destinado um mês 
para debater assuntos relacio-

nados ao tema. Nesse projeto, 
o mês de março foi escolhido. 

Outro projeto que bene-
ficia as mulheres é o núme-
ro 09/2021, também tendo 
como autoras as vereadoras 
Eliana Simionato e Marclei 
Grando. O projeto dispõe so-
bre a criação da Procuradoria 
da mulher no âmbito da Câ-
mara Municipal de Maravi-
lha- SC e dá outras providên-
cias. O objetivo é proteger os 

direitos das mulheres, princi-
palmente contra a violência e 
discriminação. A Procuradora 
Especial da Mulher foi eleita a 
vereadora Eliana Simionato e 
Procuradora Especial da Mu-
lher Adjunta a vereadora Mar-
clei Grando. 

Para finalizar a ordem do 
dia, dez indicações foram vo-
tadas durante a sessão. O pró-
ximo encontro é nesta segun-
da-feira (5) de forma on-line.

Reprodução Facebook

CHEfE dO EXECuTiVO
Semana é marcada por posse e mudanças de 
cargos para governadora daniela Reinehr 

A governadora Daniela Rei-
nehr afirmou que priorizará as 
ações de saúde durante seu pe-
ríodo no comando do Estado e 
conclamou a sociedade catari-
nense a um compromisso pela 
vida. As declarações foram da-
das durante uma entrevista co-
letiva na tarde de terça-feira (30) 
no Centro Administrativo. Se-
gundo a chefe do Executivo, o 
momento exige a união de to-
dos os setores para superar as 
dificuldades proporcionadas 
pela pandemia de Covid-19.

Daniela Reinehr também 
contou que buscará fomen-
tar o desenvolvimento econô-
mico do Estado, mesmo diante 
dos desafios impostos pelo atu-
al momento. O diálogo institu-
cional com os poderes também 
será ampliado. Segundo ela, to-
das as iniciativas que busquem 
o desenvolvimento de Santa Ca-

tarina terão voz e contarão com 
o apoio do Governo do Estado.

“O momento é de união e 
não mediremos esforços para 
preservar a vida de todos em San-
ta Catarina. O combate à pan-
demia será nossa prioridade 
máxima e também não nos des-
cuidaremos do desenvolvimento 
econômico. Precisamos garantir a 
empregabilidade e a estabilidade 
do nosso Estado. Contamos com 

o apoio de todos os segmentos da 
sociedade para alcançarmos esse 
objetivo”, afirmou a governadora.

Em relação ao enfrentamen-
to da pandemia, Daniela Rei-
nehr destacou que a imunização 
dos catarinenses será prioridade 
absoluta. Ela lembrou que o Es-
tado deve receber quantidades 
cada vez maiores dos imunizan-
tes daqui para frente, o que im-
pulsionará o processo de vaci-

nação. A governadora também 
afirmou que trabalhará pela am-
pliação e melhora do atendimen-
to dos pacientes, com mudanças 
e ampliações na rede hospitalar.

mudanÇaS 
A governadora Daniela Rei-

nehr fez mudanças nos nomes 
de integrantes do primeiro es-
calão do Governo do Estado. A 
Casa Civil será ocupada por Ger-
son Luiz Schwerdt. A Procura-
doria-Geral, pelo procurador de 
carreira Luiz Dagoberto Brião. A 
Secretaria de Estado da Saúde fi-
cará sob o comando da deputa-
da Carmen Zanotto, e a Secreta-
ria de Estado da Infraestrutura, 
por Leodegar Tiscoski. O te-
nente-coronel da Polícia Militar 
Alessandro Marques será o novo 
chefe da Casa Militar. Já a Secre-
taria Executiva da Comunicação 
fica a cargo de Miguel Bertolini.

Daniela tomou posse nesta semana e anunciou além das mudanças, objetivos 
econômicos

Divulgação

O dESafiO dO TEmPO 

É um grande desafio entender o que chamamos de “tempo”.
De fato, nada é mais misterioso e evasivo do que isto; parece-nos a maior 

e mais irrefreável força do universo, que nos acompanha inexoravelmente do 
berço ao túmulo.

Então, o que é o tempo? Muitos filósofos, cientistas, poetas e artistas ten-
taram dar alguma resposta a uma das grandes questões não resolvidas do ho-
mem.

No século VII, Santo Agostinho dizia em suas Confissões: “Se ninguém 
me pergunta, eu sei o que é, mas se você me pede para explicar, eu não sei o 
que dizer”. O filósofo existencialista Martin Heidegger, mesmo escrevendo um 
ensaio sobre o tempo, afirmou que não tinha palavras para falar sobre o as-
sunto.

A maioria de nós, homens conscientes, tendemos a associar o tempo aos 
fenômenos de mudança e/ou evolução, mas talvez haja algo mais por baixo 
que nos escapa em nossa pressa de viver!

Perguntas não faltam.
O tempo se move em apenas uma direção, dando origem a um presente 

em constante mudança? O passado ainda existe? Se sim, para onde foi? O fu-
turo já está determinado e à nossa espera, mesmo que não o saibamos? Etc.

Pode parecer estranho, mas a física clássica sempre tentou evitar essa 
questão, deixando a árdua tarefa para os filósofos. 

A razão é provavelmente dada pela autoridade esmagadora de Newton 
e Einstein para a maneira como eles moldaram o espaço, o tempo e o movi-
mento.

Ambos construíram modelos do universo de extraordinária clareza, mas 
então, uma vez feita a estrutura, eles não se preocuparam muito com as funda-
ções; e isso deixa espaço para confusão potencial.

Sem dúvida, suas teorias estão repletas de grandes verdades, mas ambas 
consideram o tempo algo dado como certo: é um tijolo como o espaço, um 
elemento primário. Einstein até o fundiu com o espaço para criar um “espaço-
tempo” quadridimensional; na verdade, uma das grandes revoluções da física 
moderna: a “relatividade” está totalmente centrada no “tempo”.

Na “relatividade” Einstein eliminou o conceito mais newtoniano de es-
paço e tempo absolutos, que é grande parte da dificuldade em compreender 
a teoria da “relatividade”.

Vem da relutância humana o reconhecer que o sentido do tempo, como 
o da cor, está apenas na nossa maneira de perceber algumas coisas que acon-
tecem ao nosso redor.

Assim como o que chamamos de “cor” não existe realmente sem que 
nossos olhos percebam, um instante, uma hora durante o dia é indistinguí-
vel dos eventos que a caracterizam; portanto, assim como o espaço pode ser 
identificado como uma ordem possível de objetos materiais, o tempo também 
pode ser identificado como uma ordem possível de eventos.

Einstein explica a subjetividade do tempo com estas palavras: “as expe-
riências de um indivíduo nos aparecem ordenadas em uma série de eventos 
únicos, que, lembramos, aparecem ordenados segundo o critério de anterior e 
posterior. Há, portanto, para o indivíduo seu próprio tempo subjetivo que em 
si mesmo não é mensurável”.

Desde os tempos antigos, duas concepções diferentes de “tempo” se cho-
caram, por exemplo, entre os filósofos gregos, Heráclito argumentava a neces-
sidade de um fluxo eterno de tudo, e Parmênides, em vez disso, dizia que tem-
po e movimento não existem.

Embora poucos pensadores em épocas posteriores levaram as ideias de 
Parmênides a sério, nos nossos tempos o inglês Julian Barbour, teórico da 
astrofísica e do tempo, argumenta em sua tese que o fluxo eterno de 
Heráclito nada mais é do que uma ilusão profundamente enraiza-
da dentro de nós. Sua teoria é que o universo “quântico” é estático, 
existindo como uma série de estados independentes do tempo, go-
vernados apenas por sua probabilidade de existir.

Hoje temos a física quântica que tenta conciliar o tempo com o 
livre arbítrio. Mas esse esforço também não define o que o tempo é. 

Minha opinião: talvez o mistério do tempo precisa ficar não re-
solvido enquanto ele existe independentemente da nossa compre-
ensão, e não o compreender ajuda-nos a lembrar e focar que as ve-
zes vale muito mais viver (a vida, as experiências, as perdas, o amor, 
os encontros, o mistério) do que parar e dominar tudo por meio do 
conhecimento. 

Ao final, o tempo nos ensina que vale muito mais a pena viver 
inconsequentemente (porque tudo passa) do que parar por medo e 
administrar o conhecido.
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SalÁriOS iGUaiS. SerÁ?
O Senado aprovou nesta semana um projeto que 
pune com multa as empresas que remunerarem 
mulheres com um salário inferior a homens que 
exerçam a mesma função. É algo extremamente 
necessário, tendo em vista que o cenário ainda 
é realidade em muitos locais. Se tal atitude 
não é feita com base na consciência de cada 
empregador, terá que ser aplicada por lei - é a velha 
história de que só funciona quando pesa no bolso. 
A preocupação é sobre como isso funcionaria 
na prática, já que é necessário ter fiscalização 
eficiente para de fato comprovar e combater a 
desigualdade salarial. Agora, o projeto segue à 
sanção presidencial. vamos aguardar os próximos 
passos... 

Camilla Constantin, jornalista

PROCURADORIA 
DA MULHER

Nesta semana a Câmara 
de vereadores aprovou, 
em votação única, o 
Projeto de resolução 
nº 09/2021, de autoria 
das vereadoras Marclei 
Grando e Eliana Simionato, 
que institui a criação da 
Procuradoria da Mulher 
no âmbito da Câmara. 
Esse é um grande passo 
em nosso município. 
Por vezes quem não 
presencia a desigualdade 
e a violência de gênero 
pensa que não existe. 
Mas basta ampliar o olhar 
para perceber o quão 
é desigual a realidade 
na cidade, no Estado e 
no país. Sair da bolha é 
necessário e ajuda nesta 
luta. Fico muito feliz em 
saber que duas mulheres 
líderes tem esse interesse 
comum, independente de 
posição partidária. Nós 
mulheres maravilhenses 
esperamos ansiosas pela 
Procuradoria. 

diana Heinz, jornalista 

Fim das bandas? 
Com a pandemia da Covid-19, muitos setores foram impacta-

dos, mas um que ainda sente é o de eventos. Como apresento pro-
grama de bandinha na Rádio Líder, conversei com alguns integran-
tes do ramo musical nesta semana. Grandes nomes da música, como 
musical JM, Banda Mercosul e Pérola Negra, relataram dificulda-
des no setor. A Mercosul, por exemplo, vendeu equipamentos, estru-
tura e cada integrante teve de migrar para outras atividades. Essa é a 
realidade sentida pelas bandas hoje. Será que teremos bandas para 
animar bailes e festas de comunidades? Ainda é muito incerto. 

Cleiton C. ferrasso, jornalista

CHEga dE PandEmia!

A frase expressa um sentimento de todos. E quem não 
quer o fim da pandemia? E quem não está cansado da pan-
demia? E quem não quer que isso tudo passe logo, neste ano?  
Todos querem! Escrevo com animação, pois apesar do ce-
nário ainda crítico no estado, alguns números ajudam a tra-
zer algo para comemorar nesse fim de março. Geração de em-
pregos no estado apesar das dificuldades, queda significativa 
dos casos ativos em Maravilha (na comparação com o início 
de março), vacina, vacina e vacina e cada dia. Que abril tra-
ga ainda mais notícias boas na vida de nossos maravilhenses. 

Ederson abi, jornalista
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falTa dE água Boletim hidrometeorológico apontou que quase todas as cidades passaram mais de 21 dias sem chuva

Chuva mal distribuída mantém 
estiagem na região

Diana Heinz

Entre o fim de semana e segunda-feira (29) a re-
gião recebeu uma média de 24 milímetros de chuva. 
Para o meteorologista do Grupo Wh Comunicações, 
Piter Scheurer, o volume não é considerável para re-
gularizar a situação de estiagem que atinge Santa 
Catarina desde 2019. 

A chuva mal distribuída de fevereiro e março 
contribuiu para os baixos índices pluviométricos, 
medição da quantidade de chuva que cai num local 
durante um período determinado, no Oeste e Extre-
mo Oeste. Conforme a Defesa Civil, a região sofreu 
precipitação abaixo do esperado. O boletim hidro-
meteorológico de fevereiro apontou que quase to-
das as cidades passaram mais de 21 dias sem chuva. 

“Essa irregularidade sofreu uma recuperação 
em alguns momentos, mas a situação é uma conse-
quência do que ocorre desde junho de 2019, perío-
dos prolongados sem maiores quantidades de água. 
A chuva dos últimos dias amenizou, porém não há 
sinais claros e expressivos de normalização”, disse a 
equipe da Defesa Civil. 

região sofreu 
precipitação abaixo do 
esperado para o mês

A previsão para os próximos meses indica que a chuva 
deverá ter volumes abaixo do que é o padrão, irregular, com 

alternância entre frio e calor fora de época. 

repasse de r$ 50 mil 
Os municípios afetados pela estiagem 
contarão com recursos para prevenção 
e combate aos estragos. O Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de 
Estado da Agricultura, da Pesca e do 
Desenvolvimento rural, inicia o repasse de 
r$ 5 milhões as cidades com declaração 
de emergência ou calamidade que tenha 
sido homologada pelo Executivo estadual. 
Cada município receberá r$ 50 mil e o 
valor deve ser utilizado em ações para 
prevenção de estiagem ou para minimizar 
os prejuízos deixados pela falta de chuva 
em 2020. Maravilha é uma destas cidades. 

PreSeNÇa 
dO la NiÑa 

O meteorologista explica que o 
período de seca dos últimos tem-
pos ocorre em razão da atuação do 
fenômeno La Niña, que promove 
o resfriamento das águas do Ocea-
no Pacífico na região do Equador. A 
condição faz com que o regime de 
chuva sofra diminuição no Sul do 
país, consequentemente estiagem 
em cidades catarinenses. 

Durante o período do inverno 
de 2020 a chuva até chegou a retor-
nar para o Estado dando uma ideia 
que a seca tinha acabado. No en-
tanto, aquelas instabilidades foram 
apenas um paleativo. Aos poucos 
em setembro, outubro e novembro 
a chuva voltou a ficar escassa e mal 
distribúida. Rapidamente tanto o 
solo quanto o nível dos rios come-
çaram a ter problemas.Maravilha 
foi uma das mais de mais de 90 ci-
dades que decretaram situação de 
emergência por estiagem no Esta-
do no ano passado.

Uma das informações divul-
gadas pelo boletim hidromete-
orológico catarinense é o Índi-
ce Integrado de Seca (IIS). Ele 
possui uma legenda que identi-
fica as áreas de secas classifica-
das pela intensidade, Seca Fraca 
(S0) até Seca Excepcional (S4), 

indicando assim como a seca e 
o déficit de umidade têm impac-
tos sociais, ambientais ou eco-
nômicos ao longo do tempo. A 
maioria dos municípios da re-
gião apresentam a condição de 
Seca Fraca, que dura de dois a 
cinco anos e ocasiona verani-

co de curto prazo diminuindo 
plantio, crescimento de culturas 
ou pastagem, além de alguns dé-
ficits hídricos prolongados. Nes-
ses casos, pastagens ou cultu-
ras não conseguem se recuperar 
completamente com a presença 
de chuvas irregulares. 

deFeSa CiVil 

Em situações de estiagem a Defesa Ci-
vil faz um trabalho documental e auxilia em 
todo o trâmite para que se consiga homolo-
gar a situação de emergência do município 
perante o Estado e fazer o reconhecimento 
ante a União. Após isso, o município pode 
informar itens para a instituição que auxi-
liem no enfrentamento da seca. Atualmen-
te estão entre as necessidades reservatórios 
para aumentar a quantidade de água potá-
vel para consumo humano, além de kits de 
transporte de água limpa. Existe ainda a en-
trega de água em vasilhames, cestas básicas 
e, na questão federal, o auxílio com diesel 
para o transporte de água para a população 
afetada.

SECa fRaCa 

Fenômeno la Niña diminui o índice de chuva

Chuva dos últimos dias amenizou situação dos rios, porém não há sinais claros e expressivos de normalização, disse a Defesa Civil

Cleiton Ferrasso/O Líder

Divulgação
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Cleiton C. Ferrasso

A partir de segunda-feira (5), 
os alunos da rede municipal de 
ensino de Maravilha terão aces-
so ao novo sistema de aprendiza-
do: Aprende Brasil do Grupo Po-
sitivo. Todos os alunos do 1º ao 9º 
ano receberão apostilas do novo 
modelo. A metodologia já é usa-
da em escolas da região, como em 
São Miguel do Oeste, e deve me-
lhorar a qualidade de ensino. Se-
gundo a secretaria de Educação, o 
investimento para o novo modelo 
de ensino é de R$ 500 mil por ano. 

Segundo a secretária de 
Educação, Cleusamar Toset-
to Preuss, a parceria foi firmada 
com o grupo Positivo neste ano 
e a expectativa é de que conti-
nue nos próximos. “Queremos 
proporcionar uma qualida-
de de ensino à altura do nosso 
município e que nossos alunos 
merecem. Acreditando que as 
próximas gerações serão muito 
melhores com uma educação 

EduCaÇãO Todos os alunos do 1º ao 9º ano receberão apostilas do novo modelo. O investimento é de R$ 500 mil por ano

a partir de segunda (5), alunos da rede municipal terão 
acesso ano novo modelo de ensino do grupo Positivo

de qualidade”, destaca. 
Uma das expectativas com 

o novo sistema é melhorar a nota 
do Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (IDEB). 
Conforme a secretária, os alu-
nos passarão por uma prova 
nos próximos dias e no fim do 
ano novamente a fim de avaliar 
o desempenho com o novo mé-
todo de ensino. 

Conforme dados do IDEB, 
em 2019 alunos do 8º e 9º ano ob-
tiveram 4.1 pontos de 10. Os alu-
nos do 4º e 5º ano atingiram 5.8. A 
projeção do IDEB para 2021 é de 
pelo menos 6 pontos. 

SiSTEma aPREndE bRaSil 
Desenvolvido pela Editora 

Aprende Brasil, o sistema de en-
sino é um conjunto de soluções 

educacionais voltado exclusiva-
mente à rede pública municipal. 
Além do material didático, as es-
colas parceiras têm acesso à as-
sessoria pedagógica para todos 
os professores, coordenação pe-
dagógica regional e ferramen-
tas tecnológicas para garantir 
que cada aluno desenvolva seu 
aprendizado e seu engajamen-
to de forma individualizada, por 

meio de atividades interativas, 
recursos multimídia, recomen-
dação de atividades para serem 
desenvolvidas em sala de aula 
e conteúdos que acompanham 
cada um dos anos da Educação 
Básica, de acordo com as exigên-
cias da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

O Sistema de Ensino Apren-
de Brasil oferece às redes muni-
cipais de Educação uma sé-
rie de recursos, entre eles: 
avaliações, sistema de mo-

nitoramento, ambiente vir-
tual de aprendizagem, asses-
soria pedagógica e formação 
continuada aos professo-
res, além de material didáti-
co integrado e diferenciado, 
que contribuem para poten-
cializar o aprendizado dos 
alunos da Educação Infan-
til aos anos finais do Ensino 
Fundamental. Atualmente, 
o Aprende Brasil atende 275 
mil alunos em mais de 200 
municípios brasileiros. 

Fotos: Divulgação
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liVROS Iniciativa tem como objetivo incentivar o hábito da leitura 
em crianças e adolescentes

Rotary Club de maravilha realiza 
entrega de 30 obras literárias
CaMilla Constantin

Como parte do projeto 
“A leitura abre oportunida-
des”, o Rotary Club Centro de 
Maravilha promoveu a en-
trega de 30 obras literárias. 
A Escola de Educação Bási-
ca Santa Terezinha, locali-
zada no Bairro União, foi a 
escolhida para receber o ma-
terial. 

A iniciativa segue para 
a segunda etapa, em que a 
instituição de ensino con-
templada desenvolve ativi-
dades de produção textual 
sobre a temática. Os alunos 
vão contar com a orienta-
ção da professora Alice Zar-
do para fazer as redações e 
um dos trabalhos será esco-
lhido para representar a es-
cola. “Me sinto orgulhoso 
pelo projeto e espero contri-
buir na educação e incenti-
vo à prática da leitura”, afir-
ma o presidente do Rotary 
Club gestão 2020/2021, Iva-
neo Folletto.

PROJETO dE lEiTuRa
O rotary é uma instituição 
sem fins lucrativos que 
desenvolve ações e 
projetos em prol do bem-
estar das comunidades. 
O distrito 4740 de 
rotary international, em 
parceria com a Fundação 
Catarinense de Cultura, 
desenvolveu o projeto “A 
leitura abre oportunidades”, 
de modo a complementar 
e ampliar a formação 
educacional e cultural. 
No primeiro semestre de 

2021 serão distribuídos 
mais de 1.500 livros e 
folhetos educativos sobre 
a temática da leitura em 
escolas públicas dos 
municípios que possuem 
clubes de rotary. “O gosto 
por ler vem com a própria 
prática, por isso, é essencial 
começar lendo sobre 
assuntos de interesse 
e afinidade particular, 
destinar tempo diário 
para a leitura, conversar 
com pessoas que já 
tenham o hábito de ler e 
ter curiosidade. É notório 
que a leitura auxilia a vida 
pessoal, escolar, acadêmica 
e profissional dos 
indivíduos, mas, para que 
a prática seja realmente 
vista como prazerosa e 
interessante, é fundamental 

Fotos: Divulgação

Escola de Educação básica Santa Terezinha foi a contemplada

O presidente do rotary Club, ivaneo Folletto, participou do ato de entrega

que os leitores tenham 
a vontade de romper 
barreiras, ultrapassar 

fronteiras, desbravar o 
desconhecido e ir além”, 
destacam.

“Tudo começa por um 
ponto”. Esse foi o início da 
fala da presidente do Conse-
lho Estadual da Mulher Em-
presária de Santa Catarina 
(Ceme), Poliana de Olivei-
ra, na última reunião do Nú-
cleo da Mulher Empresária 
de Maravilha, que participou 
como convidada especial. 

Na oportunidade, ela 
compartilhou sua experiên-
cia dentro do associativis-
mo, iniciada ainda em 2012, 
como a primeira coorde-
nadora e uma das funda-
doras do Núcleo da Mulher 
Empresária, ligado à Asso-
ciação Empresarial de Ma-
ravilha. “Lembro-me do 
então presidente da enti-
dade, Jonas Dall’Agnol, me 
convidando para o desa-
fio. Na hora disse sim, sem 
nem imaginar o que preci-
saria ser feito. Foram anos 
de muitos desafios, mas car-
rego dentro de mim a frase: 
o que me desafia me trans-
forma. Depois disso, muitas 
oportunidades surgiram den-
tro do associativismo e car-
rego, com muito orgulho, 
tudo o que vivi até aqui, cada 
pessoa que passou na mi-

nha vida durante este perío-
do e todos os aprendizados”.  

Passou por cargos de co-
ordenação, atuou na direto-
ria e foi presidente por dois 
mandatos. Em 2020, para re-
gistrar sua história como fon-
te de inspiração para ou-
tras mulheres associativistas, 
inovadoras e empreende-
doras, Poliana foi coauto-
ra do livro “Empreendedo-
rismo Feminino: Inovação e 
Associativismo”, onde rela-
tou sua experiência e des-
tacou como as mulheres 
do núcleo foram impor-
tantes em sua trajetória. 

Na data alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher, to-
das as nucleadas recebe-
ram o livro de presente, com 
uma dedicatória especial 
para cada uma. “A Poli é mo-
tivo de muito orgulho para 
todas nós. Vimos sua evo-
lução e temos a certeza de 
que suas conquistas dentro 
desse movimento serão ain-
da mais gigantes. É uma sa-
tisfação enorme tê-la como 
nossa nucleada”, finalizou 
a coordenadora do Núcleo 
da Mulher Empresária, Jac-
queline Moroni Borguetti.

COnVidada ESPECial
Poliana de Oliveira participa 
de reunião do núcleo 
da mulher Empresária

Poliana de Oliveira é coautora do livro Empreendedorismo Feminino: inovação e 
Associativismo

Divulgação
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“É impossível para um homem 
aprender aquilo que ele acha que 
já sabe.” 

Epicuro
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Governo zera impostos de importação de 
remédios e alguns produtos devido à pandemia

O governo zerou nesta quarta-feira (31) a alíquota do imposto 
de importação de diversos produtos para facilitar o combate à 
pandemia do novo coronavírus. Entre os itens contemplados pela 
isenção aparecem medicamentos para intubação, caminhões-
tanque para transporte de cargas perigosas e monitores para 
leitos de uTI (unidade de Terapia Intensiva) e clínicos. Entre os 
medicamentos que são usados na intubação aparecem relaxantes 
musculares, sedativos e anestésicos injetáveis. Em algumas 
cidades brasileiras, a baixa nos estoques desses insumos fez 
com que cirurgias eletivas fossem canceladas, para que os 
medicamentos possam atender os pacientes com a covid-19.

Arquivo/Agência Brasil

GOVERnO ELEVA 
PARA 40% LIMItE 
DO COnSIGnADO 
COM DESCOntO 
EM fOLHA

O governo federal aumen-
tou para 40% o percentual má-
ximo de empréstimo consigna-
do com desconto direto na folha 
de pagamento, uma das linhas 
de crédito mais baratas disponí-
veis no mercado. A medida edi-
tada em função da pandemia do 
novo coronavírus vale até o fim 
de 2021. A partir de janeiro de 
2022, o percentual retorna a 35%.

Participação do 
dólar nas reservas 
cambiais globais cai 
no 4° tri de 2020 

A participação do dólar nas 
reservas cambiais informadas ao 
Fundo Monetário Internacional 
caiu para 59% no quarto trimes-
tre de 2020, de 60,5% nos três me-
ses anteriores, segundo dados do 
FMI divulgados nesta quarta-fei-
ra. O dólar, entretanto, ainda for-
ma a maior parcela das reser-
vas dos bancos centrais globais. A 
participação do euro, por sua vez, 
subiu para 21,2% no quarto tri-
mestre do ano passado, em com-
paração com 20,5% no terceiro.

Marcos Santos/USP Imagens

CHOCOLATES ARTESANAIS GANHAM 
ESPAçO NA PREFERêNCIA DOS 
CATARINENSES NESTA PÁSCOA

Conforme aponta pesquisa realizada pela Fede-
ração do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de 
SC (Fecomércio/SC), os produtos artesanais vêm ga-
nhando cada vez mais espaço na preferência do con-
sumidor: dois em cada dez pretendiam comprar cho-
colates artesanais em 2021, 11% a mais do que no 
ano passado. Por outro lado, a escolha por choco-
lates em geral industrializados reduziu-se de 39,3% 
para 33,9%, acompanhando também de uma queda 
de 9,7% na demanda por ovos de Páscoa industriali-
zados (24,5%). As incertezas provocadas pela pande-
mia e a percepção sobre a situação financeira podem 
influenciar as compras. O consumidor deve gastar, em 
média, R$ 128,44 na data - queda de 13,9% na com-
paração com 2020 (R$ 149,11). A pesquisa foi realiza-
da com 1.123 pessoas, no período entre 24 de feverei-
ro e 9 de março, nas cidades de Blumenau, Chapecó, 
Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages e Itajaí.

Supervalorização dos grãos preocupa 
entidades avícolas do Sul

A alta sem precedente no preço dos grãos cria uma séria ameaça à expansão e mesmo manuten-
ção da avicultura industrial no Sul do Brasil. Em face das condições do mercado global de grãos, os di-
rigentes da ASGAV (Associação Gaúcha de Avicultura), SINDIAVIPAR (Sindicato das Indústrias de Pro-
dutos Avícolas do Estado do Paraná), ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), SINDICARNE 
(Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados no Estado de Santa Catarina), AINCADESC (Associa-
ção das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado de Santa Catarina) e ACAV (Associação Catarinense 
de Avicultura) não acreditam que os preços possam recuar. Isso representará aumento dos custos de pro-
dução na indústria avícola e, por consequência, elevação do preço final das carnes de aves para o con-
sumidor. Nesse momento, a prioridade é desburocratizar e desonerar a importação de milho para que o 
mercado interno não fique desabastecido desse insumo e evite a redução da produção de aves e suínos. 

Santa Catarina gerou 
33.994 vagas de empregos 
formais em fevereiro

Santa Catarina encerrou feverei-
ro com saldo positivo de 33.994 vagas de 
empregos formais, segundo dados do Ca-
ged divulgados nesta terça-feira. O nú-
mero é a diferença entre 132.831 admis-
sões e 98.837 desligamentos no período 
e contabiliza apenas empregos com car-
teira assinada. Todos os setores do Es-
tado registraram saldo positivo de con-
tratações. Destaque para os serviços 
(saldo de 14.883), seguido de indús-
tria (14.106), construção (2.389), co-
mércio (2.268) e agropecuária (348). Do 
saldo gerado no Estado, a maior par-
te está destinada para jovens entre 18 e 
24 anos (+11,8 mil) e trabalhadores com 
ensino médio completo (+16,5 mil). 
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COVid-19

na direção do Estado, maravilha 
encerra março com queda de ativos 

Diana Heinz

Em um intervalo de duas semanas, Santa Catarina re-
gistrou uma redução de 22% no número de casos ativos de 
Covid-19. Entre os dias 14 e 28 de março, o total de pesso-
as com a doença em fase de transmissão passou de 37.119 
para 28.963, conforme o boletim divulgado diariamente 
pela Secretaria de Estado da Saúde. A queda nos casos ati-
vos é um importante indicador para a redução futura das 
internações e óbitos em razão do novo coronavírus. 

No início de março, Santa Catarina chegou a ter qua-
se 40 mil casos ativos de Covid-19. O governador ressalta 
ainda que tem acelerado o ritmo de vacinação no Estado. 
Apenas na última semana, mais de 210 mil doses foram 
aplicadas, um ritmo 3,7 vezes superior ao visto na sema-
na anterior. Até o fechamento desta edição o Estado ti-
nha 26.756 casos ativos e o número de mortes pela doen-
ça chegou a 10.752.

Maravilha segue na direção do Estado na queda de 
casos ativos. No início do mês o município estava com 
mais de 220 casos ativos, e nesta semana o número caiu 
para 72. De segunda-feira (29) até o fechamento desta edi-
ção três novas mortes foram registradas na cidade soman-
do 43 mortes pela doença desde o início da pandemia. Na 
terça-feira (30) um homem de 60 anos, sem comorbida-
des, faleceu na Unidade Intensiva de Tratamento (UTI) do 
Hospital São José. Na quarta-feira (31) um homem de 70 
anos faleceu em razão de doença, também no Hospital de 
Maravilha. Na quinta-feira (1º) morreu um homem de 72 
anos no Hospital maravilhese.

Duas novas mortes foram registradas em Maravilha na última semana 

Fotos: Divulgação

Mapa da Matriz de risco Potencial em relação ao coronavírus aponta 
que todas as regiões do Estado se encontram em nível gravíssimo 

(cor vermelha) pela quinta semana consecutiva.

CUidadOS NO FeriadO 
deVeM Ser MaNTidOS

>>

>>

A equipe da Secretaria de Saúde 
informa que apesar da queda, os ca-
sos ativos ainda representam um alto 
número no município. Por esse mo-

tivo as medidas de restrição social 
seguem em vigor. Conforme os pro-
fissionais, o feriado de Páscoa deve 
ser de cuidado e distanciamento so-

cial. A sala de triagem atendeu em 
horário ontem (2) até às 15h e fará 
plantão neste fim de semana, apesar 
do feriado. 

Sala dE TRiagEm 
nESTE fim dE 
SEmana 

hoje (3) das 7h30 
às 15h; 

Amanhã (4) das 
7h30 às 11h30.

Sala de triagem

vaCiNa 

Maravilha recebe na segunda-feira (29) 540 novas doses da vacina 
contra a Covid-19.  O produto chegou no fim de semana passado 
na regional de Chapecó e faz parte do novo lote que o governo 
do Estado recebeu ainda na sexta-feira (26).  Nesta semana a 
Secretaria de Saúde vacinou pessoas de 68 e 67 anos. A partir de 
segunda-feira (5) a equipe aguarda a chegada de novas doses. 

Hospital
SÃO JOSÉ

O Hospital São José encerrou a se-
mana sem lotação e fila de espera por 
vagas de internados em razão da Co-
vid-19. Na enfermaria, ala Covid-19, sete 
pacientes estavam internados na ulti-
ma atualização da instituição, sendo 
seis de Maravilha e um de Cunha Porã.  
Na Unidade Intensiva de Tratamento 
(UTI) de 10 vagas, oito estavam ocupa-

das. Seis pessoas são de Maravilha, uma 
de Chapecó e outra de Iraceminha. “Esta-
mos em uma situação um pouco melhor, 
mas nosso grande medo é de que as pes-
soas esqueçam o que passamos recen-
temente. Pedimos que evitem passeios, 
viagens, almoços e outras aglomerações. 
Reforçamos, fiquem em casa, ainda não é 
o momento”, disse a equipe.
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por DR. GEOVANI DELEVATI

mEDICINA E sAÚDE

Também conhecida por 
monilíase vaginal, a candi-
díase vaginal é uma infecção 
ocasionada principalmen-
te por um fungo denomi-

nado Candida albicans ou 
Monília, que causa um cor-
rimento espesso, grumoso e 
esbranquiçado, acompanha-
do geralmente de irritação 

no local.
Para alguns especialis-

tas, raramente a candidíase 
é uma infecção sexualmen-
te transmissível porque es-

tudos mostram que o fungo 
já está na flora vaginal e, por 
um desequilíbrio da mesma, 
é que a Candidíase vem a se 
manifestar. A doença apare-

ce quando a resistência do 
organismo cai ou quando a 
resistência vaginal está bai-
xa, facilitando a multiplica-
ção do fungo.

CANDIDÍASE

diagnÓSTiCO
Para detectar corretamente a candidíase é necessário 

um exame clínico, isso porque os sintomas da doença po-
dem aparecer somente no período menstrual. O diagnós-
tico é realizado também pelo exame microscópico do cor-
rimento.

EXamES
Mais comumente causada pelo fungo Candida albi-

cans, a candidíase é uma doença que pode acometer várias 
partes do corpo humano, mas atinge mais frequentemen-
te os órgãos genitais, gerando grande incômodo como co-
ceira, ardência ou dor ao urinar, vermelhidão, dor duran-
te as relações sexuais e corrimento branco e espesso. Ela 
não é considerada uma IST (infecções sexualmente trans-
missíveis), pois o fungo vive naturalmente na flora vaginal 
e só se torna um problema quando se prolifera de manei-
ra desenfreada.

O método diagnóstico mais comum é o exame realiza-
do em consultório ginecológico. O médico, com base nas 
queixas da paciente, no exame clínico, que identifica o tipo 
de corrimento característico que, combinado aos sintomas 
presentes e eventualmente após a realização de exames 
adicionais, caracteriza a enfermidade. O fungo causador 
da candidíase pode ser encontrado no exame de Papani-
colau, no qual é feita a raspagem do canal vaginal e colo do 
útero para análise laboratorial. Encontrar o fungo no laudo 
não significa que a paciente tenha a Candidíase. A bacte-
rioscopia, exame em que a secreção vaginal é analisada em 
laboratório, também pode auxiliar no diagnóstico.

Fonte: www.gineco.com.br

Estudos mostram que alguns fatores 
são facilitadores dessa micose:
- Antibióticos;
- Gravidez;
- Diabetes;
- Outras infecções (por exemplo, pelo 
vírus hiv);
- Deficiência imunológica;
- Medicamentos como 
anticoncepcionais e corticoides;
- relação sexual desprotegida com 
parceiro contaminado;
- vestuário inadequado (roupas 
apertadas, biquínis molhados, lycra e 
roupa de academia, que aumentam a 
temperatura vaginal);
- Duchas vaginais em excesso.
Entre 20% a 25% dos casos de 
corrimentos genitais de natureza 
infecciosa têm como causa a 
Candidíase. Diz-se que 75% das 
mulheres têm essa infecção pelo 
menos uma vez na vida.

SINTOMAS
Os sinais mais comuns para essa 
doença são:
- Corrimento esbranquiçado;
- Coceira;
- Escoriações na região vulvar;
- Coloração vermelha na vagina.
- Em casos extremos, a candidíase 
pode causar úlceras.
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Diana Heinz

O LEO Clube Maravilha rea-
lizou no sábado (27) a entrega de 
doces e salgados aos associados. 
A ação foi realizada em sistema 
drive-in em frente a sede da en-
tidade com o objetivo de come-
morar os 34 anos do Clube, com-
pletos na segunda-feira (29). A 
ação também contou com a do-
ação de doces que serão entre-
gues na Campanha de Páscoa da 
entidade.

Para o presidente da entida-
de, Rodrigo Siqueira, a atividade 
foi adaptada em razão da pande-
mia. Apesar do momento, o Clu-
be mantém as atividades virtuais 
e realiza campanhas de auxílio e 
conscientização da comunidade. 

“Estamos presenciando um 
cenário complexo, de dificulda-
des, e pensamos nessa forma de 
agradar os companheiros para 
que relembrassem que seus es-
forços valem a pena, e que o seu 
trabalho voluntário faz a dife-
rença no clube e na sociedade. 

COmEmORaÇãO Aniversário contou com drive-in de doces e salgados em frente à sede da entidade 

lEO Clube maravilha comemora 34 anos de história
SImbOLOgIA 
O símbolo do lEO Clube 
é composto por duas 
faces de leão, postadas 
uma à esquerda  e outra 
à direita, tendo no meio 
a palavra lEO colocada 
verticalmente. O leão à 
esquerda representa o 
orgulho do passado. O 
voltado para a direita é o 
olhar para o futuro que 
trás a preocupação com 
a humanidade. 

Ação foi adaptada em razão da pandemia

Doces e salgados foram entregues aos integrantes no sábado (29)

liderança, experiência e 
oportunidade são 
os princípios do 

lEO Clube

HiSTÓRia 
Criado em 29 de março de 

1987, o LEO Clube de Maravilha 
é composto por jovens de 18 a 30 
anos que se propõem a trabalhar 
em prol do companheirismo, li-
derança e causas justas para a so-

ciedade em que vivem. O clube 
maravilhense pertence ao Dis-
trito LD-8, que compreende toda 
região Oeste de Santa Catarina.  

Nos 34 anos de história em 
Maravilha, o clube desenvolveu 
campanhas fixas relacionadas ao 
meio ambiente, saúde, trânsi-
to e liderança. Além de campa-
nhas nos eixos de solidariedade 
e educação, as quais objetivam 
principalmente conscientizar a 
população para que se dê aten-
ção a causas, entendidas pelo 
movimento leoístico como fun-
damentais.

Fotos: Diana Heinz/ O Líder

Ao celebrar estes 34 anos, de-
sejamos muita força e empatia 
para todos, que tenham sabe-
doria para passar este período, 
e que se extraiam as melhores 
lições e aprendizados”, disse o 
presidente.
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CÂnCER Relatos de superação mostram como é possível encarar o diagnóstico

a doença silenciosa tem cura
No próximo dia 8 de abril, 

comemora-se o Dia Mun-
dial de Combate ao Câncer. 
A doença atinge anualmen-
te uma grande porcentagem 
da população mundial. Para 
o Brasil, a estimativa para 
cada ano do triênio 2020-
2022 aponta que ocorrerão 
625 mil casos novos de cân-
cer (450 mil, excluindo os ca-
sos de câncer de pele não me-
lanoma). O câncer de pele não 
melanoma será o mais inci-
dente (177 mil), seguido pelos 
cânceres de mama e próstata 
(66 mil cada), cólon e reto (41 
mil), pulmão (30 mil) e estô-
mago (21 mil), de acordo com 
dados do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca).

Dados ainda mostram 
que mulheres ainda são mais 
acometidas que homens pelo 
câncer. Mas apesar de surgi-
rem todos os anos muitos ca-
sos, há também muitas his-
tórias de vitórias contra a 
doença. 

EXEmPlO 
dE SuPERaÇãO

Em Maravilha e região ca-
sos diversos emocionam por 
mostrarem que sempre há 
uma saída e que ela sempre 
vem do Deus supremo. Assim, 
é como se sente Silvane Winter 
– maravilhense de 52 anos que 
está na luta contra o câncer. 

Ela foi acometida pelo 
câncer de mama. A cabeça 
sem cabelos conta muito mais 
vitória que relatos da doença. 
Os cabelos nasceram de novo 
e bem diferentes do que eram 
antes e para Silvane, eles signi-
ficam vida nova.

vida nova hoje Silvane Winter é exemplo para muitas pessoas

“Eu fazia periodicamente 
mamografia e preventivo. Em 
uma dessas consultas apare-
ceu um nódulo na mama direi-
ta, foi feito biópsia e diagnosti-
cado o câncer. Eu não sentia 
nada de diferente, meu corpo 
não tinha dor. Justamente pelo 
câncer ser uma doença silen-
ciosa ela exige cuidados. Meu 
primeiro pensamento foi será 
que terei cura? Chorei muito 
não queria aceitar o diagnós-
tico, me fazia a pergunta, por-
que eu? Foi quando um dia 
pensei por que não eu serei 

forte pra enfrenta lá com muita 
fé. Em uma tarde estava triste, 

dOEnÇa diagnOSTiCada nO iniCiO 
é dOEnÇa dE maiS fáCil CuRa

Quando é possível descobrir a doença no início as 
chances de cura aumentam significamente. ‘O check 
up’ da saúde é muito importante. realizar os exames de 
rotina podem prevenir a saúde humana. 
Um adulto saudável deve realizar os exames de rotina 
a cada dois anos, segundo orientações médicas. Já 
quem tem fatores de risco, como pessoas fumantes, que 
sofrem com obesidade e/ou sedentarismo, devem fazer 
todo ano. Já para aqueles que têm doenças crônicas, 
como a diabetes e hipertensão arterial, é recomendável 
fazer um check up a cada seis meses.

Divulgação

Família auxilia no tratamento contra a doença

POSiTiVidadE aJuda nO 
TRaTamEnTO dO CÂnCER

De acordo com estudos 
publicados,vida saudável e 
positividade ajudam na cura. 

Não somente do câncer, mas 
quando se alinha o pensa-
mento positivo, boas vibra-
ções ao corpo físico, a melho-
ra vem mais rápido. 

sozinha e  pensativa quando 
apareceram duas mulheres eu 
nem as conhecia. Eram os an-
jos da Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha, 
para me dar apoio. Me senti 
mais tranquila e acolhida com 
o apoio delas, da família e ami-
gos”, conta.

a imPORTÂnCia 
dO aPOiO

Cercada por tanto amor, 
Silvane relata que foi mais fácil 
enfrentar o tratamento. Logo 
após a primeira sessão de qui-
mioterapia, veio a queda do 
cabelo, com pensamento po-
sitivo ela olhava para o céu, 
agradecia e pensava no futu-
ro. “Melhorei quando come-
cei me ver bonita de lenço na 
cabeça e me sentia abençoa-
da pelo tratamento que estava 
recebendo. A fé em Deus me 
fez passar os mais difíceis dias 
com muita confiança”, relata 
emocionada.

anTES E dEPOiS 
dO CÂnCER

Sentindo sua vida mu-
dar totalmente após um exa-
me de rotina, a maravilhense 

conta que a parte mais terrível 
de tudo isso é saber que coisas 
simples ela já não podia reali-
zar, como faxina a casa ou co-
zinhar o almoço da família. 
“Foi tudo muito rápido e eu 
era dependente de tudo. An-
tes não podia mais sair me 
divertir, tomar um banho de 
sol, por conta da doença. Co-
mecei a dar valor as coisas 
simples da vida. Hoje eu me 

valorizo, fiquei mais vaido-
sa, amo meu cabelo novo e 
vivo o hoje sem me preocu-
par com o amanhã. O câncer 
tem sido um grande aprendi-
zado em minha vida e meu 
lema agora é viver bem cada 
dia. Por isso eu digo as pes-
soas que estão enfrentando 
essa doença, que tenham fé, 
se amem e se cuidem acima 
de tudo”, finaliza.

aSfalTO 

Trecho da linha barro Preto está em processo de finalização 
Uma equipe atuou nes-

ta semana nas obras de pa-
vimentação asfáltica em 
trecho da Linha Barro Pre-
to, no acesso, da BR-282 até 
a comunidade.  De acordo 
com o prefeito de Maravi-
lha, Sandro Donati, a obra 
está em processo de finali-
zação. “É uma obra impor-
tante. É qualidade de vida 
e valorização para esta área 

do município”, destaca.
Quem fez a obra foi em-

presa Gaia Rodovias, ven-
cedora da licitação. O tra-
balho começou em agosto 
de 2020 e o trecho contem-
plado tem cerca de 1km, 
começando na BR-282 até o 
início do calçamento da co-
munidade. Além do asfalto, 
também estava prevista a 
sinalização e melhoramen-

to pluvial do rio, já que tem 
uma ponte sob a estrada. 
O investimento global é de 
R$ 1,7 milhão, sendo que 
R$ 1,5 milhão é de emen-
da parlamentar do deputa-
do federal Celso Maldaner 
e o restante é contra-
partida do município.

Trabalho começou em 
agosto de 2020

Celso Ledur/Wh Comunicações



,  MArAvilhA 3 DE Abril DE 202114

Diana Heinz

A loja Biju10 inaugurou 
no sábado (28) em Maravi-
lha na Avenida Anita Gari-
baldi, número 255, no centro 
da cidade. A empresa tem fi-
liais em sete municípios en-
tre Santa Catarina e Paraná: 
São Lourenço do Oeste, Cha-
pecó, Pato Branco, Dois Vi-
zinhos, Francisco Beltrão, 
Quedas do Iguaçu e agora 
Maravilha. 

A Bju10 oferece toda 
a linha de acessório, brin-
cos, pulseiras, gargantilhas, 
anéis, maquiagens e aces-
sórios para maquiar, pincéis 
esponjas, faixas de cabelo, 
bolsas, carteiras, cintos, lin-
geries, boné, chapéu, lenços, 
frasqueiras, itens para unha, 
toda a linha de acessórios para 

nOVidadE Empresa com sete filiais comercializa diversos produtos 
com preços acessíveis 

loja biju10 inaugura na 
avenida anita garibaldi 

cabelo infantil e adulto, asses-
sórios para celular, óculos de 
sol e muitos outros itens. 

Para a proprietária da loja 
Flávia Martins Pedro Peder-

ssetti, a intenção é de trazer 
para Maravilha a maior e me-
lhor loja de bijuterias e aces-
sórios. “Senti das pessoas 
uma receptividade maravi-

lhosa, cidade de um povo 
acolhedor e querido. Esta-
mos felizes por ter escolhi-
do essa cidade para inves-
tir”, disse. 

Fotos: Diana Heinz/ O Líder

Empresa inaugurou no sábado (28)

Proprietária da loja Flávia Martins Pedro Pederssetti bju10 oferece acessórios e cosméticos

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha prorro-
gou o Concurso Público 
Nº 001/2018 por mais dois 
anos, de acordo com o dis-
posto no item “1.8” do Edi-
tal de Concurso Público nº 
001/2018. A informação é 
da presidência da Casa. A 
prorrogação considera a vi-
gência da Lei Complemen-
tar nº 173, de 27 de maio de 
2020, que estabelece o Pro-
grama Federativo de En-
frentamento ao Covid-19 e 
altera a Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000. 

PRORROgadO
Câmara de Vereadores prorroga concurso público

Conforme a presidência, a Casa não pode admitir ou contratar

Um dos artigos proíbe 
até a data de 31 de dezem-
bro de 2021, admitir ou con-

tratar pessoal, a qualquer 
título, ressalvadas as repo-
sições de cargos de chefia, 

de direção e de assesso-
ramento que não acarre-
tem aumento de despesa, 
as reposições decorrentes 
de vacâncias de cargos efe-
tivos ou vitalícios, as con-
tratações temporárias de 
que trata o inciso IX do 
caput do art. 37 da Consti-
tuição Federal, as contra-
tações de temporários para 
prestação de serviço mi-
litar e as contratações de 
alunos de órgãos de forma-
ção de militares. O concur-
so público terá validade até 
o dia 30 de maio de 2023. 

Arquivo/O Líder

Em fevereiro, os produto-
res de arroz receberam R$87,32 
pela saca de 50 kg, o que repre-
senta uma redução de 0,5% em 
relação a janeiro. Conforme o 
boletim agropecuário da Epa-
gri, até fevereiro, cerca de 90% 
da área de lavoura apresenta-
va boa condição. Nos 10% res-
tantes, a condição era média. 
A redução é considerável no 
preço e deve ser melhor acei-
to pelo consumidor que com-
pra o produto no supermercado. 

Os produtores catarinen-
ses de feijão-carioca recebe-
ram em fevereiro, em mé-
dia, valor 11,14% mais alto do 
que em janeiro. No caso do fei-
jão-preto, a variação no perí-
odo foi de 8,10%. O baixo es-
toque para o início da safra e a 
queda na produção da primei-
ra safra 2020/21 é um dos fato-
res que explica esse aumento.

Os preços pagos aos produ-
tores de milho retomaram mo-
vimento de alta em janeiro, de-
pois de recuo em dezembro. A 
estiagem do ano passado e o 
ataque de cigarrinhas do milho 
derrubaram o rendimento do 
grão nas lavouras catarinenses.

Em janeiro, os preços pagos 
aos produtores de soja de San-
ta Catarina também registraram 
alta, com valorização de cerca 
de 6,9% em relação a dezembro, 
quando houve queda. Em 2020, 
a alta nos preços foi de 44,5%, 
batendo recordes nominais e em 
valores corrigidos desde 2014, 
segundo dados da Epagri/Cepa. 

HORTaliÇaS
Com colheita concluída, os 

cebolicultores catarinenses co-
mercializaram a produção em 
fevereiro a valores considera-
dos bons, variando de R$2,00/

agRiCulTuRa
arroz sofre queda no 
preço, mas outros 
grãos seguem em alta

banana
A banana-caturra 
catarinense teve os preços 
reduzidos, como estratégia 
de escoar a produção 
das frutas, já em fase de 
maturação. A banana-prata, 
de qualidade melhor que a 
caturra, segue valorizada, 
mas com estimativa de 
redução nas cotações com 
o aumento da oferta.

A estimativa indica cultivo 
de 700 mil hectares de 
soja em Santa Catarina 

na safra atual. 

kg a R$2,50/kg, dependendo da 
qualidade dos bulbos. A cebo-
la importada começou a che-
gar ao mercado nacional, es-
pecialmente da Argentina, e 
também da Holanda. Até feve-
reiro, foram importadas 15 mil 
toneladas de cebola, o que, em-
bora não seja um volume sig-
nificativo para o mercado bra-
sileiro, é o maior dos últimos 
quatro anos para o bimestre.

Apesar de estar com a co-
lheita também concluída, a co-
mercialização da safra de alho 
catarinense está lenta. É uma 
estratégia de produtores, que 
mantêm o produto nos esto-
ques à espera de melhor pre-
ço. A cultura enfrentou proble-
mas com estiagem, granizo e 
ciclone durante seu desenvolvi-
mento. Contudo, a Epagri/Cepa 
afirma que a safra pode ser con-
siderada positiva para a maio-
ria dos produtores catarinenses, 
visto que o preço pago está aci-
ma do custo médio estimado.

Preços de Santa Catarina levam em consideração estiagem, pragas e outros 
fatores econômicos 

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

AbençoAdA PáscoA A todAs As fAmíliAs, 
esPerAnçA de diAs melhores!

Fonte: Editorial Folha do Litoral New

Neste ano, novamente a 
Páscoa será celebrada em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus. O feriado 

religioso que recorda a morte e a 
ressurreição de Jesus Cristo objetiva 
trazer para a sociedade a reflexão 
sobre justiça, fraternidade, amor e 
união. Isolados dentro de suas casas, 
muitos cidadãos já podem ter feito 
alguma reflexão sobre o momento 
atual, suas escolhas diárias e o 
tempo que dedica a família. muita 
coisa mudou em tão pouco tempo 
para combater um inimigo invisível, 

que tem vitimado tantas pessoas em 
todo o mundo.
A Páscoa mais uma vez exigirá dos 
cristãos mais criatividade para lidar 
com a distância dos familiares e a 
aliada para isso deve ser novamente 
a tecnologia. Esta que já tem feito 
companhia para os indivíduos que 
estão isolados será mais uma vez 
uma ferramenta para deixar quem 
está distante fisicamente um pouco 
mais próximo e celebrar, de uma 
forma diferente, essa data tão 
simbólica e cheia de significados.
Para quem não deixa de realizar 
os rituais religiosos, terá que se 
acostumar com as procissões 
virtuais, as missas televisionadas e 
as orações individuais. mas, apesar 
de todas essas mudanças, esse 
momento chama a atenção para 
um significado ainda maior. A união 
das famílias proposta neste período 
nunca foi tão relevante nos últimos 
anos. É preciso encontrar meios de 

prosseguir com a tradição da Páscoa 
mesmo em um contexto turbulento 
como o de agora.
Os países se compadecem uns pelos 
outros pelas batalhas perdidas e a 
sociedade se une em busca de um 
bem maior que é a preservação de 
vidas. Essa é a lição que se pode tirar 
desse período histórico de pandemia. 
Cristo morreu e ressuscitou para 
dar vida nova e a Páscoa mostra 
que a caminhada deve continuar 
para combater essa 
doença e renovar 
as esperanças.

É tempo de renovar as esperanças, 
Cristo morreu e ressuscitou 
para dar vida...
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Vitrine

Solução

BANCO 4
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3/ace — eel. 4/eire. 5/bread — icasa. 10/paramaribo. 11/arte barroca.

Bebida 
tomada às 

17h na 
Inglaterra

Tamanho 
interme-
diário de
roupas

Dar a volta
por (?):
superar

"Tudo", 
em "oni-
potente"

A última
refeição do
dia (pl.)

Edição
(abrev.)

Brinquedo
de penas e
base de
couro

A Lei de
Moisés
(Bíblia)

O usuário
dos servi-

ços do 
pet shop

Interno;
íntimo

Estado da
praia de
Pajuçara

(NE)
Estrutura
que man-
tém o avi-
ão no ar

Apelido 
do maior
estádio

brasileiro

(?) postiço,
artifício pa-
ra realçar

o olhar
Casa

indígena
de fibras
vegetais

Nascido no
berço do 
Renasci-

mento

Comovidos
com o so-
frimento
alheio

Ponto de
saque

(inglês)

Iguaria frita que a-
companha
o feijão-
tropeiro

(?)-se:
limitar-se
(?) Kamel,
jornalista

Fase da
Bolsa

Enguia, 
em inglês

(?) Moore:
criou "V de
Vingança"

Escuro

A água do
mar (fig.)
(?) Prado,
escritora

Tombar
(?) Ham-
burger,

cineasta

Signo en-
tre Peixes

e Touro
Assegurada

Namoro
É composto
de 80% de
açúcares

Estilo predominante
em várias esculturas 
e arquiteturas de igre-
jas em Minas Gerais

4  vogal
Bastão

usado na
sinuca

Mulher
muito pre-

guiçosa

Time de
futebol de
Juazeiro
do Norte

(CE)

Irlanda,
em gaélico

Fazer-se
presente
Pão, em
inglês

Aspectos que podem
dificultar o processo
de emagrecimento,
como a ansiedade

Integrante
do Porta

dos Fundos
que apre-
senta o 

"Papo de 
Segunda" 
no GNT 

Enredo
Capital do
Suriname,
é famosa
por suas 

construções
coloniais

"(?) tarde
do que
nunca"
(dito)

Otávio
Augusto,
ator de

"Salve-se 
Quem 
Puder"
(TV)

a

ESPaÇO gOuRmET

Ingredientes 
- 1 kg de filé de peixe 
- Azeite de oliva
- 200 ml de leite de coco
- 1 dente de alho
- 2 tomate
- 1 pimentão verde
- 1 pimentão amarelo
- 1 cebola
- suco de 1 limão

FilÉ de PeiXe aO 
leiTe de COCO

- cheiro-verde a gosto
- corante e/ou páprica
- 1 pitada de pimenta-
do-reino
- sal a gosto

Modo de fazer 
Aqueça um pouco de 

azeite de oliva, refogue o 
alho, acrescente o corante 
e o leite de coco. Faça uma 

camada de cebola, toma-
te, e pimentão e em segui-
da os filés já temperados 
com sal, pimenta do rei-
no e o suco de limão. Alter-
ne as camadas e por último 
coloque o cheiro-verde por 
cima. Coloque no forno 
por 30 minutos e o peixe 
cozinhará no molho. Sirva 
com arroz e salada.

Aposto que você já se ques-
tionou o motivo de o preço de 
uma calça jeans ser igual ou 
muito parecido com o de um 
short. Afinal, se o short usa bem 
menos tecido, parece não ter 
sentido, não é? E aquela cami-
seta preta simples que em algu-
mas lojas chega a custar 10 ve-
zes mais que em outras? 

No caso da calça jeans, o 
que acontece é que a parte do 
tecido não é a parte que mais 
influencia no preço. Tanto uma 
calça quanto um short jeans 
exigem muitos processos na 
parte que fica no quadril: bol-
sos, braguilha, rebites, cós, pas-
sador, etc. Pegue uma calça e 
um short jeans no seu armá-
rio e compare essa parte das 
peças, que você verá que am-
bos são muito parecidos e os 
processos exigem precisão e 
muito tempo de máquina, em 
máquinas específicas que são 
muito caras (estou falando de 
dezenas a centena de milha-
res de reais). Colocar um pou-
quinho de tecido a mais e fe-
char as laterais é o de menos 
nesse caso.

E o que explica uma ca-
miseta básica da Renner cus-
tar R$ 50,00 enquanto a da Ar-
mani custa R$ 390,00? Além da 
questão de qualidade de teci-
do, de corte e de costuras, existe 
o fator da marca e do posicio-
namento. Enquanto a Renner 
tem um objetivo mais voltado 

O que determina o 
PREÇO dE uma PEÇa?

a preços baixos, a Armani tem 
status social e preza por uma 
qualidade mais elevada. Afi-
nal o valor de um produto de 
moda não é só material, mas 
também imaterial. 

Além desses dois fato-
res principais, devemos anali-
sar caso por caso. Algumas pe-
ças podem utilizar um algodão 
mais caro que possui fibra mais 
longa e não forma aquelas bo-
linhas. Outras podem ser fei-
tas de seda, uma das fibras mais 
caras que existem. Algumas po-
dem ter demandado o desen-
volvimento de cores, estampas 
ou padronagens exclusivas da 
marca. Eu poderia ficar listan-
do os fatores relacionados ao 
processo produtivo eternamen-
te, pois são muitos! Mas depois 
deles temos também a questão 

de salários, custos fixos, deslo-
camentos, embalagem, impos-
tos, marketing, etc. Aí o fabri-
cante coloca seu lucro em cima 
do custo, para vender ao lojis-
ta, que por sua vez tem os pró-
prios custos de deslocamento, 
salários, impostos, marketing 
e outros antes de colocar seu 
próprio lucro. 

Entendo o pensamento de 
olhar para uma peça e muitas 
vezes limitar seu custo somen-
te pelo que nossos olhos po-
dem ver, mas isso é apenas a 
ponta do iceberg. Quando en-
tendemos tudo que está sub-
merso, deixamos de nos sentir 
injustiçados com o preço de al-
gumas peças e passamos a dar 
mais valor por todos os cami-
nhos que elas passaram para 
chegar ao nosso armário.
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Vitrine

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

O Ateliê Doce Aroma promove horário 
especial de atendimento em razão da Páscoa. 
Além de quarta (31) e quinta-feira (1º), o 
empreendimento contou com serviços ontem 
(2), e hoje (3), das 8h às 16h, sem fechar ao 
meio-dia. O local trabalha com encomendas 
e também possui diversos produtos a pronta 
entrega. O ateliê fica localizado na Avenida 
Sete de Setembro, 969, Centro de Maravilha. 
“Tentar trazer um pouco mais de doçura, 
alegria e leveza neste momento”, destacam.

Fotos: Celso Ledur/Wh Comunicações 

Nesta quarta-feira (7) quem completa mais 
um ano de vida é o colaborador do grupo Wh 
comunicações Gilmar Oliveira. Parabens e 
muitas felicidades! 

Os parabéns vão para luciano bagnara, que 
está de aniversario na terça-feira (6). Que Deus 
continue te abençoando sempre! 

letícia, neste dia 
6 você completa 
mais um ano de 
vida. Que nesta 
nova etapa as 
melhores coisas 
do mundo 
estejam sempre 
com você. 

romulo, 
parabéns 
por mais um 
ano de vida. 
Muita saúde, 
paz, amor e 
as melhores 
coisas do 
mundo. 
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

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 

O COnTO dO POTE RaCHadO

Um carregador de água na Índia levava dois potes gran-
des, ambos pendurados em cada ponta de uma vara a qual 
ele carregava atravessada em seu pescoço.

Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro 
era perfeito e sempre chegava cheio de água no fim da longa 
jornada entre o poço e a casa do chefe. O pote rachado che-
gava apenas pela metade.

Foi assim por dois anos, diariamente. O carregador en-
tregando um pote e meio de água na casa de seu chefe. Cla-
ro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. 
Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imper-
feição, e sentindo-se miserável por ser capaz de realizar ape-
nas a metade do que ele havia sido designado a fazer. Após 
perceber que por dois anos havia sido uma falha amarga, o 
pote falou para o homem um dia à beira do poço:

- Estou envergonhado e quero pedir-lhe desculpas.
- Por quê? Perguntou o homem. De que você está enver-

gonhado?
- Nesses dois anos eu fui capaz de entregar apenas metade 

da minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz com 
que a água vaze por todo o caminho da casa de seu senhor. Por 
causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho, e 
não ganha o salário completo dos seus esforços, disse o pote.

O homem ficou triste pela situação do velho pote, e com 
compaixão falou:

 - Quando retornarmos para a casa de meu senhor, que-
ro que percebas as flores ao longo do caminho.

De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho 
pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho, e 
isto lhe deu certo ânimo.

Mas ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal porque 
tinha vazado a metade, e de novo pediu desculpas ao ho-
mem por sua falha. Disse o homem ao pote:

- Você notou que pelo caminho só havia flores no seu 
lado?  Eu, ao conhecer o seu defeito, tirei vantagem dele. 
Lancei sementes de flores no seu lado do caminho, e cada 
dia enquanto voltávamos do poço, você as regava. Por dois 
anos eu pude colher estas lindas flores para ornamentar a 
mesa de meu senhor. Se você não fosse do jeito que você 
é, ele não poderia ter esta beleza para dar graça à sua casa. 
Cada um tem seus próprios e únicos defeitos. Todos nós so-
mos potes rachados. Porém, se permitirmos, o Senhor vai 
usar estes nossos defeitos para embelezar a mesa de seu Pai. 
Na grandiosa economia de Deus, nada se perde. Nunca de-
veríamos ter medo dos nossos defeitos. Se os conhecermos, 
eles poderão causar beleza. 

Nunca se esqueçam das nossas fraquezas,  podemos ti-
rar forças. 

COnSElHO Melhorias na Lei Complementar que trata de incentivos fiscais, 
econômicos e prazos das concessões foram discutidas no primeiro encontro

Codem de maravilha tem 
novos integrantes

Os novos integrantes do 
Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico do Município 
de Maravilha (Codem) já es-
tão definidos e tiveram a pri-
meira reunião. A informação 
é do secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo Gelson 
Rossetto que destacou que 
a nova composição do con-
selho foi aprovada pela Lei 
Complementar 155 de se-
tembro de 2020, e que está 
no Decreto 399 de março de 
2021. São ao todo nove inte-
grantes com representativi-
dade do poder público, da 
CDL e Associação Empresa-
ria de Maravilha, dos núcleos 
vinculados a CDL e Associa-
ção Empresarial de Maravi-
lha e dos setores da indústria, 
serviços e comércio.

Na primeira reunião rea-
lizada foram definidos como 
presidente o secretário Gel-
son Rossetto, vice-presiden-
te o diretor de Planejamento 
Berlim Marcos Felippin e Lu-
ciana Grando Turatti como 
secretária. Rossetto destaca 
o caráter colaborativo e vo-

Conselheiros propuseram ajustes e melhorias que serão conferidas pelo próprio conselho, pelo poder Executivo e enviados para o legislativo

INTEGRANTES
O novo Codem de Maravilha tem como integrante o 
secretário Gelson rossetto e os diretores berlin Marcos 
Felippin e Marcelo Ferronatto representando o Poder Público. 
As representantes da CDl e Associação Empresarial de 
Maravilha são Eliana reiter Estefano e Jusara De bona. 
Como representante do conselho dos núcleos vinculados à 
CDl e Associação Empresarial de Maravilha, ricardo vogel, 
o representante do setor industrial Márcio Adelir ludke, a 
representante do setor do comércio luciana Grando Turatti e 
o representante do setor de serviços ivaneo Foletto.

luntário de cada conselhei-
ro já que a participação não 
é remunerada e o compro-
misso assumido é de extre-
ma importância para definir 
investimentos e ações para o 
desenvolvimento econômico 
de Maravilha.

Melhorias na Lei Com-
plementar nº 155 que trata 
de incentivos fiscais, econô-
micos e prazos das conces-
sões já foram discutidos no 
primeiro encontro que acon-
teceu no formato online. Os 

conselheiros propuseram 
ajustes e melhorias que serão 
conferidas pelo próprio con-

selho, pelo poder Executivo e 
enviados para apreciação da 
Câmara de Vereadores.

Divulgação

Diana Heinz

O interior de Maravilha re-
cebeu nos últimos dias placas 
de sinalização indicando a di-
reção das Comunidades. Um 
dos objetivos da Secretaria da 
Agricultura com isso é facilitar 
a circulação de visitantes que 
acabam se perdendo em meio 
a tantas estradas. Conforme o 
secretário da agricultura, Pedro 
Gilberto Ioris, as placas signifi-
cam uma melhora na sinaliza-
ção do interior de Maravilha. 

Nesta etapa foram colo-
cadas nove placas em pon-
tos diferentes do interior. Elas 
indicam a Linha Araçá, Três 
Coqueiros, Chinelo Quei-
mado, Pedreira, Segredo e 
o Campo Chinelo Queima-

Placas foram instaladas em nove pontos estratégicos do interior

SinaliZaÇãO

Secretaria da agricultura instala placas em 
estradas do interior

do, além do Campo do Borto-
lotto. “As placas foram colo-
cadas em pontos estratégicos 

do interior, como encruzi-
lhadas ou em frente a pro-
priedades e indicam as dire-

ções das comunidades. Isso 
vai facilitar a vida de quem 
circula pelo interior”, disse. 

Divulgação
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Feliz Dia! Um Dia Abençoado! Antes de buscar por Deus, lembre-se 
de harmonizar-se com toda a criação d’Ele. É isso que encerra a 
máxima “reconcilia-te com todas as coisas do Céu e da Terra”. Tal 
verdade redentora de destinos reina sobre a vida sob uma lógica 
simples, mas de um profundo significado: Deus é Tudo em tudo. 
Ora, não se pode conectar a uma forma d’Ele, enquanto se despreza 
ou se agride outra. Quando você conseguir 
compreender a fundo o significado de 
se harmonizar profundamente com a 
absoluta totalidade das pessoas, coisas e 
fatos, Deus então Se manifestará na forma 
das infinitas bênçãos que estão reservadas 
a você. Muito Obrigado!

SEmana SanTa

feira do Peixe realiza programação 
de dois dias
Da reDação

A Feira do Peixe em Ma-
ravilha foi realizada na quar-
ta (31) e quinta-feira (1°). A 
ação é promovida pelos pro-
dutores rurais, com o apoio 
da Secretaria de Agricultura. 
Os peixes comercializados 
no primeiro dia de progra-
mação em frente a Secreta-
ria, localizada na Praça do 
Agricultor, eram do produ-
tor Lauri Manorov, e no se-
gundo dia de Sergio Zatt. Nos 
dois dias, o produtor Antoni-
nho Marangoni esteve com 
vendas em sua proprieda-
de, na Linha Nova Brasília. 
Gelson Rossato também co-
mercializou peixes em fren-
te ao Mercado Dallas e Le-
andro Schimelfening em 
frente à Agropecuária Planti-

mar. A feira é realizada anu-
almente com o objetivo de 

movimentar a economia lo-
cal, valorizar os produto-

res do município e fomen-
tar a prática de psicultura.

Feira é realizada anualmente com o objetivo de movimentar a economia local

Celso Ledur/Wh Comunicações

fERiadO SanTO Períodos comemorativos são os que mais contribuem com esse ramo

Páscoa será com ovos e doces mais artesanais
Diana Heinz
eliane santos

Em ano atípico, doces e 
produtos artesanais tem sido 
a preferência de catarinen-
ses nesta Páscoa. Na última 
semana que antecede a data, 
uma pesquisa da Federação 
do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo de SC (Fe-
comércio/SC), realizada em 
sete cidades do Estado, mos-
tra que 55,2%, esperou pelos 
últimos dias para realizar as 
compras de Páscoa.

Em 2021, a preferência pe-
los produtos artesanais está 
maior com relação aos anos 
anteriores. Segundo a pesqui-
sa com consumidores, dois 
em cada dez preferiram com-
prar chocolates artesanais 
este ano, 11% a mais do que no 
ano passado. Por outro lado, a 
escolha por chocolates em ge-
ral industrializados reduziu-
se de 39,3% para 33,9%, acom-
panhando também de uma 
queda de 9,7% na demanda 
por ovos de Páscoa industria-
lizados (24,5%), conforme ma-
téria divulgada pela Rede Ca-
tarinense de Notícias.

As incertezas provoca-

das pela pandemia e a per-
cepção sobre a situação fi-
nanceira; 43,1% consideram 
que piorou, podem influen-
ciar as compras. O consumi-
dor deve gastar, em média, 
R$ 128,44 na data, queda de 
13,9% na comparação com 
2020 (R$ 149,11).

Pelo menos 66,3% dos en-
trevistados querem fazer pes-
quisa de preço antes de ga-
rantir os produtos. O principal 
destino de compras será o su-
permercado (53%), seguido 
pelo comércio de rua (20,6%), 
que reduziu consideravel-
mente a participação em re-
lação ao ano anterior (29,3%).

A pesquisa foi realizada 
com 1.123 pessoas, no perí-
odo entre 24 de fevereiro e 
9 de março, nas cidades de 
Blumenau, Chapecó, Crici-
úma, Florianópolis, Joinville, 
Lages e Itajaí.

EmPRESáRiOS aPOSTam 
nOS aRTESanaiS

Para quem trabalha com 
produtos artesanais este pe-
ríodo tem sido positivo. Em 
Maravilha, a empresária Lo-
rena Assis da Luz, trabalha há 
cinco anos com confeitaria e 

desde que abriu a empresa, 
Delici Art, ela começou a ven-
der ovos de colher para Pás-
coa. Segundo Lorena, a pro-
cura aumenta todos os anos.

“Começamos com 100 e 
todos os anos vem crescendo. 
Esse ano a produção vai atin-
gir 450 ovos agendados, fora 
os pronta entrega. Graças a 
Deus é um ramo que só cres-
ce os pedidos”, disse ela.

SEmana SanTa 
A Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Bra-
sil (IECLB) de Maravilha 

fará uma transmissão onli-
ne do culto em casa amanhã 
(4) domingo de Páscoa às 9h.  
Para o pastor, Leandro Ris-
tow, esta é uma forma de agir 
conforme as orientações sa-
nitárias de restrição. Por esse 
motivo, os cultos presenciais 
da semana santa foram can-
celados. Para ele, a Páscoa 
representa a centralidade da 
fé. “O momento difícil e pe-
sado pelo qual estamos pas-
sando carece de palavras de 
esperança e conforto. Creio 
que a maior fonte de espe-
rança da pessoa cristã é a 

Empresária maravilhense fatura com a venda de ovos de colher

Na sexta-feira (2), foi colocada em frente à igreja Matriz uma cruz para que os fiéis 
pudessem fazer suas orações

Divulgação

própria ressurreição de nos-
so Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. Deus tem o contro-
le da história em suas mãos. 
O sacrifício de nosso Senhor 
Jesus Cristo na cruz e a sub-
sequente ressurreição são 
o fundamento da fé da Igre-
ja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil”, disse.  
Já na Paróquia São José Ope-
rário neste ano não hou-
ve celebração com presen-
ça de fiéis. Todas as ações 
serão online e transmiti-
das pela página da Paróquia 
São José Operário no Face-
book. A programação come-
çou no dia 25 com a aber-
tura do centenário de Dom 

Jose Gomes, que foi assistida 
pelos fiéis pela internet. Ao 
longo da semana várias ce-
lebrações foram feitas remo-
tamente. Ontem (2) durante 
o dia foi colocada em fren-
te à igreja Matriz uma cruz 
para que os fiéis pudessem 
fazer suas orações. “Cele-
brar a Pascoa nos faz lembrar 
que Deus sempre se preocu-
pa conosco, está sempre ca-
minhando conosco, por isso 
não devemos ter medo, cui-
dado sim, seguir as reco-
mendações médicas, cuidar 
do nosso corpo, mas manter 
sempre a confiança no Deus 
de Jesus Cristo”, disse a equi-
pe paroquial.

Arquivo/O Líder
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Cleiton C. Ferrasso

A prefeitura de Maravi-
lha retomou as obras de sanea-
mento básico do município re-
centemente. Nesta semana, o 
trabalho está concentrado na 
Avenida Anita Garibaldi e deve 
ser finalizado na semana que 
vem. A previsão é do engenhei-
ro da prefeitura, Jorge Dummer. 

Conforme o profissio-
nal, essa é uma das últimas 
etapas do projeto. “Nesse lo-
cal, a equipe está escavan-
do para instalar uma tubula-

ção até as proximidades do 
Super Auriverde. Lá, será ins-
talada uma estação de bom-
beamento de esgoto”, explica. 

Todo o material coletado no 
Centro é direcionado para a esta-
ção de tratamento, localizada na 
Linha Barro Preto. As redes co-
letoras dos bairros Cohab, Novo 
Bairro e parte do Centro já estão 
prontas. Agora, conforme Dum-
mer, a empresa responsável está 
fazendo ajustes de regulagem 
dos motores. O investimento glo-
bal gira em torno de R$ 4,4 mi-
lhões com recursos da Funasa. 

Em ObRaS
Obras de saneamento 
básico são retomadas 
em maravilha

Trabalho deve ser concluído na semana que vem

Cleiton Ferrasso/O Líder

A Polícia Rodoviária Fede-
ral iniciou na quinta-feira (1°), 
em todo o Brasil, a Operação 
Semana Santa 2021. A mobili-
zação termina amanhã (4) às 
23h59. “Evitar acidentes nunca 
foi tão importante quanto neste 
momento, o pior da pandemia. 
Cada vítima a menos no trânsi-
to é um leito a mais disponível no 
hospital para um paciente com 
Covid-19”, disse a equipe. 

Por isso, neste feriadão pro-
longado, a PRF vai direcionar 
seus esforços para a redução de 
acidentes, aumentando a fiscali-
zação nos locais e horários onde 
estatisticamente há maior pro-
babilidade de ocorrências com 
vítimas graves. Nestes locais, os 
agentes irão combater condutas 
como ultrapassagens indevidas, 
excesso de velocidade, a alcoo-
lemia ao volante e a falta do uso 
do cinto de segurança. Policiais 
da área administrativa e de gru-
pos especiais como o Comando 
de Operações Especiais (COE) 
e o Grupo de Motociclismo Re-

fiSCaliZaÇãO Mobilização federal em todo Estado termina 
amanhã (4) às 23h59

PRf inicia Operação Semana Santa 2021

gional (GMR) vão reforçar o efe-
tivo ordinário. 

Devido à tradição religio-
sa da Páscoa, o movimento nas 
rodovias federais deve ser  mais 
intenso sentido interior do es-
tado entre a quinta e sexta-fei-
ra. Já a volta pra casa deve ter 
maior fluxo sentido litoral, 
concentrado no domingo à tar-
de/noite. 

No ano passado, por causa 
do alto índice de isolamento so-
cial ocorrido no início da pan-
demia, não houve Operação Se-
mana Santa. Já em 2019, foram 
registrados nos quatro dias de 
feriadão 96 acidentes, nos quais 
123 pessoas ficaram feridas e 
duas  morreram nas rodovias 
federais de SC.   

A PRF também faz um aler-

ta aos motoristas profissionais: 
como acontece em todos os feria-
dos prolongados, para aumentar 
a fluidez do trânsito e diminuir o 
risco de acidentes nas rodovias 
federais de pista simples, há 
restrição de tráfego para com-
binações de veículos de carga 
(CVC), caminhões bitrens com 
dimensões excedentes e cami-
nhões cegonhas.

No ano passado, por causa do alto índice de isolamento social ocorrido no início da pandemia, não houve Operação Semana Santa

Divulgação

O secretário de Estado 
da Educação, Luiz Fernando 
Vampiro, e o secretário-ad-
junto, Vitor Balthazar, par-
ticiparam de uma reunião 
com técnicos da Diretoria 
de Vigilância Epidemioló-
gica (Dive) da Secretaria de 
Estado da Saúde Santa Ca-
tarina (SES) na tarde desta 
quarta-feira (31). Na pauta, 
a vacinação dos profissio-
nais de educação contra a 

Covid-19 em Santa Catarina.
O objetivo da reunião 

foi iniciar o planejamen-
to de ações para construção 
de um documento que defi-
nirá os critérios de imuniza-
ção e o quantitativo de do-
ses que serão necessárias a 
cada município. O propósi-
to é desenhar um plano para 
imunizar os profissionais da 
educação de forma rápida 
quando houver o envio das 

doses necessárias da vacina.
“É muito importan-

te iniciarmos essa cons-
trução conjunta desde já 
para termos uma progra-
mação bem definida para 
que, quando tivermos va-
cinas disponíveis, poder-
mos imunizar os profissio-
nais da educação de Santa 
Catarina de forma ágil, se-
gura e eficiente”, destacou 
Luiz Fernando Vampiro.

imuniZaÇãO

Secretário luiz fernando Vampiro se reúne com a dive para iniciar 
planejamento de vacinação dos profissionais de educação

Divulgação
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mUNICÍPIOS

A Secretaria de Saú-
de de Bom Jesus do Oes-
te promoveu visitas domi-
ciliares durante a semana, 
por meio das agentes co-
munitárias de saúde. O ob-
jetivo foi atualizar o cadas-
tro dos moradores da Linha 
Lamb, São Marcos, Rainha da 
Serra e Lajeado das Flores.

As profissionais que atu-
am no município são res-
ponsáveis por trabalhar com 
a prevenção e a promoção 
da saúde, mapear as comu-
nidades e desenvolver es-
tratégias de intervenção 
voltadas ao auxílio da po-
pulação local junto à Uni-
dade Básica de Saúde. 

bOm JESuS dO OESTE
agentes comunitárias 
de saúde realizam 
atualização de cadastro

Neiva, Jucilene e rosilene fizeram visitas nesta semana 

Divulgação

No último dia 26 a Se-
cretaria de Assistência So-
cial de Cunha Porã reali-
zou uma reunião on-line 
com toda a equipe no in-
tuito de tomar algumas de-
cisões conjuntas sobre as-
suntos e ações pertinentes 
à pasta. O encontro virtu-
al foi conduzido pela secre-
tária, Rosina Ana Kuntzler.

Uns dos assuntos prin-
cipais debatidos pela equi-
pe foi sobre O Dia Nacional 
de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Ado-
lescentes, lembrado em 18 
de maio. Conforme Rosi-
na, diariamente crianças e 
adolescentes são expostos 
a diversas formas de vio-
lência. “Sendo assim, a Se-
cretaria de Assistência So-
cial deve estar envolvida, 
trabalhando de forma pre-

ventiva, no atendimento de 
pessoas em situação de ris-
co social ou que tiveram 
seus direitos violados”, cita.

Durante a reunião foi 
decidido pela realização 
de um trabalho preventi-
vo, com ações em parceria 
com as escolas do muni-
cípio. A secretária ressal-
tou ainda que todas as 
ações previstas serão di-
vulgadas na imprensa e 
pelas mídias sociais. 

Ela solicita que, haven-
do alguma suspeita, a so-
ciedade faça denúncias 
por meio do canal Disque 
100 da Polícia Militar, ou 
na Polícia Rodoviária Fe-
deral, pelo 191. Todas as 
ligações são gratuitas.

Encontro foi promovido de forma 
virtual, em razão da pandemia

CunHa PORã
Em reunião de equipe, Secretaria de 
assistência Social define ações

Divulgação

A Secretaria de Agri-
cultura de Flor do Sertão 
lançou, nesta semana, o 
Programa de Semente de 
Pastagem, que oportuniza 
subsídio de 50% para o pro-
dutor rural na aquisição de 
semente. A ação é definida 
pelo Conselho Municipal 
de Agricultura, que estipu-
la alguns critérios, junta-
mente com o prefeito, que 
autoriza sua realização de 
acordo com as condições fi-
nanceiras do município.

Neste ano o valor de 
subsídio por produtor é li-
mitado a R$ 150. Para isso, 
no caso dos produtores de 
leite, que são mais de uma 
centena no município, é 
necessário ter emitido nota 
de venda nos 12 meses de 
2020. Com menos notas, o 
subsídio diminui propor-
cionalmente. Já os produ-
tores de grãos, para usu-
fruir do benefício, devem 
comprovar nota de produ-
tor de pelo menos 75 sacas 

iniCiaTiVa Neste ano o valor de subsídio por produtor é limitado a R$ 150

flor do Sertão lança Programa 
de Semente de Pastagem

Ação é uma forma de auxiliar os produtores rurais do município

de produto comercializa-
do no último ano.

Segundo o secretá-
rio de Agricultura, Renato 
Perin, o programa é mais 
uma das diversas formas 

de auxiliar os produto-
res rurais do município. 
“É uma mão na roda, es-
pecialmente após uma es-
tiagem tão severa; aliado 
a diversos outros progra-

mas direcionados ao ho-
mem do campo, esse sub-
sídio possibilita aos nossos 
produtores manterem-se 
na atividade rural”, reco-
nhece.

Divulgação

Cada sala de aula do Cen-
tro Educacional Padre Luiz 
Muhl conta agora com instru-
mentos que facilitam as ati-
vidades pedagógicas, como 
notebooks, projetores e te-
levisores. O acesso à inter-
net também foi melhorado.

De acordo com o secretário 
de Educação, Leandro Neuhaus, 
essas melhorias ou adequações 
são necessárias e inevitáveis 
para qualificar o sistema de en-
sino, não apenas em tempo de 
pandemia, mas seguindo o ace-

lerado processo de mudança 
das metodologias pedagógicas. 

A ideia, segundo Lean-
dro, é possibilitar que os su-
jeitos da Educação interajam 
com a comunidade. A Bibliote-
ca Municipal, por exemplo, lan-
çou o Projeto É Tempo de Ler, 
com dicas semanais de obras 
para quem cultiva a prática da 
leitura. Em breve a Secreta-
ria de Educação lançará um ca-
nal no YouTube, além de outros 
meios para melhorar a rela-
ção entre escola e sociedade.

mElHORiaS
Educação de flor 
do Sertão investe 
em tecnologia

inovações visam qualificar o processo de ensino e aprendizagem

Divulgação
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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

PECuáRia

Custos de produção preocupam 
criadores de suínos
Diana Heinz

Nos últimos 12 meses, a va-
riação no custo de produção do 
suíno foi de 48,7%, impulsiona-
da pela elevação dos custos com 
nutrição, que ficou em 43,3%. A 
isso se soma a demanda no mer-
cado interno, afetada pela crise 
econômica e pela elevação dos 
preços da carne suína. Santa Ca-
tarina exportou 40,77 mil tone-
ladas de carne suína (in natu-
ra, industrializada e miúdos) em 
fevereiro, alta de 34,8% em rela-
ção ao mês anterior e de 16,4% 
na comparação com fevereiro de 
2020. As receitas, por sua vez, fo-
ram de US$97,00 milhões, cres-
cimento de 37,2% em relação ao 
mês anterior e de 20,3% na com-
paração com fevereiro de 2020. 
Segundo a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa) Suínos e Aves, o custo de pro-
dução do suíno registrou alta de 
3,7% em fevereiro, em relação ao 
mês anterior.

Os custos de produção preo-
cupam os produtores catarinen-
ses de suínos. Pedro Galera, cria-
dor independente, ou seja, sem 

vínculo com frigoríficos, acredi-
ta que o aumento de custos seja 
superior a 70%. Segundo o mara-
vilhense, em 2020 o saco de mi-
lho custava em torno de R$ 45 e 
hoje chega a mais de R$ 100. Ga-
lera comprava 30 quilos de farelo 
de soja no ano passado por R$ 48 
e em 2021 a mesma quantidade 
custa R$ 144. 

A propriedade do criador 
fica localizada na Linha Guarai-

po e por vender o animal princi-
palmente a agricultores, acredi-
ta que apesar da queda de lucro 
ainda vale a pena. “Eu vendo o 
suíno a R$ 8 o quilo, isso é acima 
do que o supermercado com-
praria. Mas como é para outros 
pecuaristas, acaba compensan-
do. Se eu fosse vender para de-
terminadas empresas não vale-
ria. Mesmo assim sobra muito 
pouco”, disse. 

Pecuarista Pedro Galera comercializa suínos para agricultores, mas considera o lucro 
baixo após o aumento de insumos para criação

Produtor maravilhense acredita que custo de produção seja superior a 70% 

PrOdUTOr 
ViNCUladO 

Julio Pielck é criador de 
suínos na Linha Água Pa-
rada. Os animais são vin-
culados a um frigorifico, 
ou seja, o pecuarista re-
cebe os animais e a ração 
de uma empresa, e ganha 
através da conversão ali-
mentar e ganho de peso. 
São mais de 7 mil animais 
por ano. Por existir o víncu-
lo, o aumento na produção 
não influencia no ganho de 
Pielck. “Acredito que não 
seja viável hoje na região a 
criação sem uma empre-
sa vinculadora. Na nos-
sa realidade, graças a esta 
parceria, o preço que ga-
nhamos não sofre interfe-
rência de custo de produ-
ção diretamente”, declara. 

Pielck acredita que a 
alta no preço do suíno es-
teja diretamente ligada 
aos grãos. “A alta nos in-
sumos utilizados para ali-

mentar os animais, prin-
cipalmente o milho e 
a soja, é que mais in-
fluenciou a alta no cus-
to ao meu ver”, explica. 

Para Julio Pielck a criação de suínos sem uma empresa vinculadora não é viável 
financeiramente

A avicultura catarinen-
se também enfrenta alta nos 
custos de produção. A Embra-
pa Suínos e Aves calcula que 

o custo de produção de fran-
gos registrou alta de 6,9% em 
fevereiro, na comparação com 
o mês anterior. Nos últimos 12 

meses, a variação foi de 48,3%, 
impulsionada pela elevação 
dos custos com nutrição, de 
44,4%. A boa notícia é o au-

OUTrOS aNiMaiS

mento nas exportações. Santa 
Catarina exportou 80,89 mil to-
neladas de carne de frango em 
fevereiro (in natura e indus-
trializada), alta de 33,9% em 
relação ao mês anterior, mas 
8,1% abaixo do montante em-
barcado em fevereiro de 2020.

O comportamento dos 
preços do boi gordo nas pri-
meiras semanas de março foi 
distinto nas duas praças de re-
ferência de Santa Catarina. Em 
Lages houve alta de 3,9% na 
comparação com o mês an-
terior, enquanto que em Cha-
pecó o valor manteve-se inal-
terado no período. Em relação 
a março de 2020, as altas são 
significativas nos dois casos: 
56,2% em Chapecó e 53,9% 
em Lages. A perspectiva é de 
que haja uma acomodação 
nos preços ao longo dos pró-

ximos meses, em função da 
maior disponibilidade de bo-
vinos criados a pasto a partir 
deste mês. Contudo, a influên-
cia desse fator sobre o mercado 

vai depender, principalmen-
te, do ritmo das exportações e 
da capacidade de retenção por 
parte dos produtores, caso se 
verifique quedas.

Fotos: Divulgação
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R$ 70 milhões 
de lucro 
 A Companhia de Gás 
de SC (SCGÁS) publicou 
na semana passada o 
balanço de resultados do 
ano de 2020. A empresa 
contabilizou receita bruta 
de R$ 1,24 bilhão e o 
lucro líquido alcançou os 
R$ 70 milhões. Quanto 
à  distribuição do gás 
natural, após importante 
queda nos meses de 
março a junho em razão 
dos reflexos da pandemia 
de Covid-19, a empresa 
passou a registrar 
recordes históricos de 
venda entre agosto e 
dezembro. Contudo, 
no acumulado do ano, 
houve queda de 6,7% em 
relação a 2019. Em média, 
foram distribuídos cerca 
1.835.677 m³ por dia do 
insumo. 

Sicoob vai abrir 16 agências em SC em 2021 
O Sicoob SC/RS vai 

inaugurar 20 novas 
agências em 16 cidades 
de cinco regiões de Santa 
Catarina até dezembro. 
As novas agências fazem 
parte de um plano de 
expansão do cooperativis-
mo de crédito no Sul do 
país. Além das 20 agências 
do Estado, a Central SC/
RS abrirá 45 unidades no 
Rio Grande do Sul e cinco 
em cidades atendidas no 
Paraná. Ao todo, são 70 
novas agências nos três 
estados do Sul. 

"O Sicoob tem pers-
pectiva de continuar 
com sua forte expansão 
e crescimento, tanto no 
modo tradicional, com a 

abertura física de agências, 
quanto no modo virtual, 
através da associação digi-
tal", disse o presidente do 
Sicoob Central SC/RS, Rui 
Schneider da Silva.

Veja as cidades contem-
pladas em SC: Balneário 
Camboriú, Balneário 

Rincão, Blumenau (2), 
Brusque, Florianópolis (2), 
Garopaba, Jaraguá do Sul 
(3), Mirim Doce, Nave-
gantes, Porto Belo, Rodeio, 
São João do Itaperiú, São 
José, São Lourenço do 
Oeste; Trombudo Central; 
e Tubarão.

Indústrias de pequeno 
porte de Santa Catarina 
têm a oportunidade de 
obter crédito de R$ 20 mil 
a R$ 80 mil para capital de 
giro, sem a necessidade de 
o empreendedor apresen-
tar garantia real. As taxas 
de juros variam de 5,5% a 
6,5%, mais a variação da 
taxa Selic, com carência de 
12 a 18 meses e com prazos 
de 30 a 36 meses para o 
pagamento do financia-
mento. A iniciativa é uma 
parceria entre Federação 
das Indústrias do Estado 
de SC (Fiesc) e o Banco 
Regional do Desenvol-
vimento do Extremo Sul 
(BRDE).

Para que não seja neces-
sário dispor de garantia 
para o empréstimo, a em-
presa deve ser indicada por 
uma companhia da qual 
seja fornecedora (empresa 

âncora) ou pelo sindicato 
que representa a sua cate-
goria. Não há comprometi-
mento financeiro de quem 
faz a indicação. 

Para solicitar o financia-
mento, a empresa precisa 
apresentar alguns requisi-
tos. Entre eles, faturamento 
anual de 2019 (se a solicita-
ção ocorrer até 30 de abril) 
ou de 2020 (se ocorrer após 
1º de maio) superior a R$ 
100 mil, mais de dois anos 
de constituição, situação 

regular e sem registro 
de débitos pendentes no 
Sistema de Informações de 
Crédito do Banco Central 
(BC), não constar pedido 
de falência ou recuperação 
judicial nas bases de dados 
do Serasa, entre outras 
demandas. Microempreen-
dedores Individuais (MEIs) 
não estão contemplados no 
convênio.

O pedido de emprésti-
mo é feito de forma online. 
O empreendedor deve 

acessar a plataforma fiesc.
aplicativo.digital e preen-
cher os dados solicitados. 
Pelo endereço fiesc.com.br/
capitalSC é possível fazer 
simulações.

Mais prazo: Além do 
crédito industrial, o BRDE 
também busca a prorroga-
ção de dívidas junto a ór-
gãos federais que repassam 
recursos a Santa Catari-
na. A intenção é, com o 
agravemento da pandemia 
em março, congelar os 
financiamentos já contra-
tados por mais seis meses. 
"A nova solicitação de pos-
tergação junto aos órgãos 
repassadores de recursos 
evidencia que o BRDE 
está atento às necessida-
des dos empresários que 
enfrentam com coragem 
esta crise", ressalta o diretor 
financeiro do BRDE, Mar-
celo Haendchen Dutra.

RCN - 620 | rcnonline.com.br
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NEGATIVA 
   O juiz federal Diógenes 
Tarcísio Marcelino 
Teixeira, da 3ª Vara da 
Justiça Federal em 
Florianópolis, negou um 
pedido do Ministério 
Público Federal (MPF) 
para obrigar o Estado e 
a União a implantarem 
mais leitos de UTI e 
de enfermaria para 
combater a pandemia 
da Covid-19.  O juiz 
considerou, entre 
outros argumentos, que 
embora haja colapso no 
sistema de saúde, não é 
"possível a interferência 
pontual do Poder 
Judiciário na gestão da 
política pública da saúde 
de Santa Catarina".

BRDE e Fiesc promovem 
crédito especial à indústria
Empreendedores podem financiar até R$ 80 mil sem a necessidade de garantia real

Páscoa e comércio local II
“A Páscoa representa a 

esperança, sentimento que 
é tão importante nos dias 
de hoje. Por isso, o objetivo 
da campanha foi buscar um 
tom de otimismo e felicidade 
neste momento tão difícil, 
além de incentivar o consumidor a valorizar o trabalho 
de pequenos empreendedores que produzem tudo com 
muito carinho e dedicação”, afirma o presidente da 
FCDL/SC, Ivan Roberto Tauffer (foto).

Páscoa e comércio local I
A alegria, o otimismo e a imaginação das crianças são 

as protagonistas da campanha de Páscoa 2021 da Fede-
ração das Câmaras de Dirigentes Lojistas de SC (FCDL/
SC). A iniciativa traz o tema 'Chocolate ou presente?'. 
No filme produzido especialmente para a data, a FCDL 
incentiva que independente de presentear com chocolate 
ou outros produtos, os consumidores podem aproveitar 
as vantagens do comércio local.

DIVULGAÇÃO

Moisés assina 
nova MP 
 O governador Carlos 
Moisés da Silva assinou 
na segunda-feira (29), seu 
último dia como chefe 
do Executivo antes do 
afastamento, uma Medida 
Provisória (MP) que prevê 
uma linha de crédito para 
Microempreendedores 
Individuais (MEIs) 
e micro e pequenos 
empreendedores. O texto 
prevê o repasse de recursos 
de maneira emergencial, 
com limite de R$ 10 mil 
para MEIs e R$ 100 mil 
para micro e pequenos 
empreendedores, prazo 
de carência de 12 meses e 
pagamento em 36 meses. 
Para operar o montante 
de crédito, o governo do 
Estado vai subsidiar os 
juros: foram reservados R$ 
250 milhões para este fim.

MAURICIO VIEIRA/SECOM

MAURICIO VIEIRA/SECOM

DIVULGAÇÃO
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PETR KELLNER
O homem mais rico da república 
Tcheca, Petr Kellner, morreu no dia 
27 de março, aos 56 anos, vítima de 

acidente de helicóptero. O empresário 
acumulou uma riqueza de mais de US$ 17 bilhões 
(cerca de r$ 98,5 bilhões), segundo a lista de pessoas 
mais ricas do mundo publicada pela revista Forbes 
em 2020. Ele criou o grupo PPF, com investimentos na 
área de finanças, telecomunicação, manufatura, mídia 
e biotecnologia.

MALCOLM CECIL
O produtor musical Malcolm Cecil 
morreu no dia 28 de março, aos 
84 anos. Pioneiro da produção e 

sintetização, ficou conhecido por 
produzir alguns dos maiores álbuns de Stevie Wonder 
nos anos 1970.

CONTARDO CALLIGARIS
O escritor, psicanalista e dramaturgo 
Contardo Calligaris morreu no dia 30 
de março, aos 72 anos. Colunista da 

Folha de S. Paulo desde 1999, estava 
internado no hospital Albert Einstein, em tratamento 
contra um câncer.

LAFAYETTE COELHO
O tecladista lafayette Coelho morreu 
no dia 31 de março, aos 79 anos, 
vítima de pneumonia. Tocou em mais 

de 50 discos da Jovem Guarda, com 
nomes como roberto Carlos, Erasmo Carlos, Sergio 
reis, entre outros.

JOÃO ACAIABE
O ator João Acaiabe morreu no 
dia 1° de abril, aos 76 anos, vítima 
de covid-19. Ganhou destaque na 

televisão por viver personagens como 
Tio barnabé, no Sítio do Picapau Amarelo, entre os anos 
de 2001 e 2006, além do Chefe Chico no remake de 

Chiquititas, exibido entre os anos de 2013 e 2015. Seu 
trabalho mais recente foi dando voz ao rafiki, na versão 
live action de O rei leão.

WALDEMAR MARTIN LUNKES
O empresário e ex-prefeito de Cunha Porã Waldemar 
Martin lunkes morreu no dia 30 de março, aos 74 anos, 
no hospital de São Miguel do Oeste. Esteve à frente do 
Executivo de Cunha Porã no período de 1989 a 1992. A 
administração decretou três dias de luto oficial.

NILDE BERTÉ BOCHI
Faleceu no dia 25 de março, no hospital São lucas 
de Guaraciaba, aos 91 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária da igreja Matriz de São José do Cedro e 
sepultado no cemitério municipal.

CALIXTO PILATTI
Faleceu no dia 26 de março, no hospital São lucas 
de Guaraciaba, aos 87 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica da linha Dois Coqueiros, em Paraíso, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

FERNANDO PINNOW
Faleceu no dia 26 de março, no hospital São lucas 
de Pato branco, aos 35 anos. Seu corpo foi velado na 
capela mortuária municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

GILMAR COCCO
Faleceu no dia 26 de março, no hospital São José de 
Maravilha, aos 55 anos. Seu corpo foi velado na capela 
mortuária municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

ARNILDA STOFFEL
Faleceu no dia 28 de março, no hospital regional de 
São Miguel do Oeste, aos 71 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católico do bairro São luiz, em São Miguel do 
Oeste, e sepultado no cemitério municipal.

BERNARDO WILLMAN
Faleceu no dia 29 de março, no hospital regional de 

ObITUÁRIO

POlÊmiCa
morador instala faixa 
que critica STf e pede 
presença do Exército

Uma faixa chamou a aten-
ção nesta semana no centro 
de Maravilha. O objeto foi fixa-
do na grade do jardim de uma 
residência e se destaca por ser 
uma crítica ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que é o órgão 
máximo da Justiça Brasileira.

A residência fica na Aveni-
da Padre Antônio e a faixa diz: 
“Fora STF” e “Exército JÁ”, fa-
zendo claramente uma crítica 
aos ministros da Suprema Cor-
te e pedindo que o Exército as-
suma a condução da Justiça no 

Brasil ou do governo federal. 
Na internet, o tema gerou 

muita discussão. Na história bra-
sileira, a intervenção militar em 
um governo é marcada pelo co-
nhecido “Golpe Militar de 1964”, 
quando uma mobilização mili-
tar, e um conjunto de aconteci-
mentos, derrubou o governo do 
presidente eleito João Goulart. 
O fato é marcado pelo dia 31 de 
março, data lembrada historica-
mente na última quarta-feira. 

Após a polêmica, a fai-
xa foi retirada do local.

Faixa foi fixada na grade do jardim da residência e chama a atenção de pedestres e motoristas

Jornal O Líder

Chapecó, com quatro dias. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado 
no cemitério municipal de Maravilha. 

OLINDA ALVES FERNANDES SERPA DE LIMA
Faleceu no dia 30 de março, no hospital São José 
de Maravilha, aos 61 anos. Seu corpo foi velado 
no Clube de idosos de Tigrinhos e sepultado no 
cemitério de Tigrinhos.

DILCEU PANZENHAGEN
Faleceu no dia 31 de março, no hospital São José de 
Maravilha, aos 42 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
da linha boa Esperança, em Tigrinhos, e sepultado 
no cemitério da comunidade.

JANDIR GRANDO
Faleceu no dia 31 de março, no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 52 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da linha Grapia e sepultado 
no cemitério da comunidade. 

ANTONIO BENETTI
Faleceu no dia 31 de março, em sua residência, aos 
88 anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica da 

linha barra do Traíra, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade. 

ZENO GRALOW
Faleceu no dia 31 de março, no hospital São lucas 
de Guaraciaba, aos 91 anos. Seu corpo foi sepultado 
no cemitério da linha São luiz, em Guaraciaba.

VALMOR ORLANDO DA SILVEIRA
Faleceu no dia 31 de março, no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 55 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica da linha indiozinho, 
em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

VILSON BOFF
Faleceu no dia 1° de abril, no hospital São José de 
Maravilha, aos 72 anos. Seu corpo foi transladado 
para o crematório de Francisco beltrão (Pr).

PEDRO DOS SANTOS
Faleceu no dia 1° de abril, no hospital São José 
de Maravilha, aos 64 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

aSSiSTÊnCia SOCial Para secretária, pandemia pode aumentar número de 
pessoas com necessidade de assistência social após pandemia no município

Secretaria registra aumento em 
pedidos de auxílio temporário 
em maravilha
eDerson aBi

A demanda pelo serviço 
de assistência social é muito 
superior ao tradicional com 
a pandemia de coronavírus 
em Maravilha. Foi o que re-
velou nesta semana a secre-
tária de assistência social do 
município, Kathiucya Lara 
Immig, em entrevista à Rá-
dio Líder. 

De acordo com a secre-
tária, em razão da necessi-
dade, a equipe se modificou 
para fazer o atendimento, 
com horários agendados e 
opção pelo aplicativo What-
sApp. Segundo ela, é pos-
sível afirmar que o cenário 
está bastante modificado. 
“Já no ano passado, nós con-

Secretária Kathiucya lara immig afirma que o município está ajudando as pessoas no 
momento de pandemia

seguimos visualizar um au-
mento muito grande da ne-
cessidade pelos benefícios 
eventuais”, afirma. Ela lem-
bra, ainda, que muitas pes-
soas perderam o emprego e 

isso vai continuar impactan-
do após a pandemia. 

Ela justifica o argumento 
e afirma que muitas pessoas 
não eram usuárias do serviço 
social e, agora, precisam dos 

benefícios. Baseado nisso, a 
secretária acredita que isso 
vai mudar a realidade social 
do município durante e após 
a pandemia. 

Kathiucya afirma que a 
secretaria está buscando in-
serir as pessoas no mercado 
de trabalho, já que Maravilha 
possui muitas vagas formais. 
Assim, a equipe está dedica-
da para atender quem está 
necessitando de auxílio nes-
te momento, mesmo que for 
com informações e direcio-
namento correto. 

Segundo a secretária, quem 
estiver com necessidades pode 
sanar dúvidas ou buscar aten-
dimento pelo WhatsApp da se-
cretaria de Assistência Social 
no número 3664-1952. 

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

aRla 32 E COmbuSTíVEl diESEl S10

Olá amigo leitor.
Já ouviram falar sobre ARLA 32?
Não? Sabia que ele é obrigatório para alguns tipos de veí-

culos automotores?
Pois é, o Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo (ARLA 

32) é um reagente composto por 32,5% de ureia de alta pureza em 
água desmineralizada, utilizado juntamente com o sistema de Re-
dução Catalítica Seletiva (sistema SCR), cujo objetivo é reduzir qui-
micamente a emissão de óxido de nitrogênio (NOx) nos gases de 
escape dos veículos pesados movidos a diesel, com peso bruto to-
tal acima de 3.856 kg, produzidos a partir de 2012. A respeito da uti-
lização dos veículos a diesel, é obrigatório o uso do diesel S10 para 
os veículos automotores (leves e pesados) fabricados a partir de ja-
neiro de 2012, diminuindo a emissão de material particulado e de 
fumaça branca, devido à redução de enxofre em sua composição.

Importante é consignar que veículos a diesel pesados repre-
sentam menos de 10% da frota, mas eles, no seu conjunto, emi-
tem 50% da poluição nas grandes cidades brasileiras, ou seja, re-
presentam uma grande quantidade de poluição e estima-se que 
um caminhão sem a utilização do ARLA 32 acaba poluindo cin-
co vezes mais.

Sabe-se que o meio ambiente é um bem de uso comum do 
povo e que deve cada vez mais ser protegido, e em decorrência des-
sa preocupação que a legislação ambiental e de trânsito somaram 
esforços em reprimir algumas condutas nocivas ao meio ambiente.

Assim, o artigo 54, §2º, inciso V da Lei 9.605/98 determina que 
é crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis 
tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, 
incorrendo, inclusive aquele que realizar lançamento de resíduos 
sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleo-
sas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regu-
lamentos, cuja pena é de reclusão, de um a cinco anos.

Além disso, o artigo 62, inciso V do Decreto 6.514/08 deter-
mina que, na conduta determinada acima, a sanção administrati-
va ambiental pode resultar em uma multa que pode variar de R$ 
5 mil a R$ 50 milhões.

Quanto às questões administrativas de trânsito, a Resolução 
666/2017 asseverou critérios de fiscalização e definiu como infra-
ção de trânsito as situações que tendem a burlar o sistema, através 
de dispositivos eletrônicos, bem como com a má utilização dos re-
agentes, infração esta de natureza grave, com penalidade de multa 
no valor de R$ 195,23.

Desse modo amigo leitor, observe a legislação de trânsito quan-
to aos veículos que possuem a obrigatoriedade do uso do ARLA 32, 
bem como a obrigatoriedade da utilização do diesel S10 para veículos 
automotores fabricados a partir de 2012 que usam esse combustível.

Tenham todos uma boa semana.

Uma mulher de 22 anos 
morreu durante um incêndio no 
último domingo (28) em Descan-
so. Mauriceia Straich não conse-
guiu sair da residência em mor-
reu carbonizada. A casa era mista 
de 60 metros quadrados e o Cor-
po de Bombeiros utilizou oito 
mil litros para combater o fogo. 

Após o trabalho, a equi-
pe localizou o corpo da jo-
vem e a Polícia Civil foi acio-

nada para investigação. 

CunHadO PRESO
A Polícia Civil divulgou 

uma nota na manhã de quar-
ta-feira (31) com detalhes so-
bre o caso e confirmando a pri-
são do cunhado da jovem.

Conforme a Polícia Civil, 
uma pessoa foi presa e as dili-
gências continuam com o ob-
jetivo de esclarecer os fatos. O 

homem foi preso ainda no do-
mingo e é considerado suspei-
to de ter causado o incêndio. 

Segundo apurado pelo jor-
nalismo do Grupo WH Comuni-
cações, ele tentou fugir dos po-
liciais quando seria intimado, 
pela segunda vez, para prestar es-
clarecimentos. Depois de deti-
do o rapaz apresentou informa-
ções contraditórias sobre o fato.

Testemunhas relataram, ain-

da, que o suspeito estava no lo-
cal no momento do incêndio e 
teria retirado da garagem da casa 
um veículo Fiat Punto, que po-
deria ser atingido pelo fogo. 

O celular de Mauriceia ain-
da não foi localizado pela po-
lícia e a investigação continua. 
Já o aparelho telefônico do na-
morado da vítima já foi apre-
endido. O jovem está colabo-
rando com as investigações.

TRagédia
mulher morre carbonizada em residência e 
cunhado é preso pela polícia

Fotos: Aléssio Júnior/ Rádio Progresso

Corpo de bombeiros utilizou oito mil litros de água para eliminar o fogo iGP, Polícia Militar e Polícia Civil foram acionados após localização do corpo

TRÂnSiTO Dilceu Panzenhagen foi socorrido com graves ferimentos, 
mas não resistiu após chegar ao hospital

Homem morre após acidente com 
motocicleta em Tigrinhos

Um motociclista de 42 anos 
morreu no início da tarde de 
quarta-feira (31) após um aci-
dente em Linha Tigre, no inte-
rior de Tigrinhos. O homem esta-
va em uma motocicleta, perdeu o 

controle e bateu contra uma pla-
ca às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros de 
Maravilha foi acionado e fez o res-
gate até o Hospital São José. O mo-
tociclista, Dilceu Panzenhagen, 

estava com muitas dores, escoria-
ções e uma fratura grave na perna. 

No Hospital São José, em ra-
zão da gravidade dos ferimen-
tos, o helicóptero da Polícia Ci-
vil (Saer/Sara) foi acionado para 

transferência até o Hospital Re-
gional de Chapecó. No entanto, 
apesar dos esforços, o homem 
não resistiu e morreu antes de ser 
encaminhado para outra unida-
de hospitalar. 

Fotos: Rádio Alto da Santa

homem estava em uma motocicleta e teria batido contra uma placa às margens da rodovia Corpo de bombeiros de Maravilha fez o socorro no local do acidente

Após sofrer um gra-
ve acidente de trânsito 
em Guaraciaba, o condu-
tor da motocicleta, Val-
mor Orlando da Silvei-
ra, de 55 anos, morreu às 
15h30, de terça-feira (30), 

no Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste. 

A colisão frontal foi en-
tre uma motocicleta, que 
ele conduzia, e um automó-
vel, na rodovia BR-163, nas 
proximidades do Restau-

rante Chapão, em Guaracia-
ba. Conforme os bombei-
ros, o homem apresentava 
grave hemorragia na per-
na esquerda, fraturas gra-
ves. Após ser socorrido, 
o homem não resistiu.

TRiSTEZa
Homem ferido em acidente 
morre no Hospital Regional 
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ESPORTE

 ONEIDE BEhLING

A Confederação Brasilei-
ra de Futsal (CBFS) definiu a 
sede da Supercopa de Futsal 
Feminino na tarde desta ter-
ça-feira. A partida entre Leo-
as da Serra e Futsal Femini-
no Taboão (SP) acontecerá 
em Lages, na Serra de Santa 
Catarina, no dia 15 de maio.

A definição ocorreu 
por meio de sorteio, em vi-
deoconfereência, e con-
tou com a presença dos 
treinadores das duas equi-
pes. Quem conquistar o tí-

tulo do torneio terá o direi-
to de representar o Brasil 
na Libertadores Femini-
na, que será realizada em 
setembro, na Bolívia.

Leoas da Serra e Fut-
sal Feminino Taboão (SP) 
se enfrentarão no ginásio 
Jones Minosso, em Lages. 
Em 2020, as equipes tam-
bém ficaram frente a fren-
te, e o clube catarinense, da 
craque Amandinha, levan-
tou a taça da Supercopa ao 
vencer o duelo por 4 a 1.

O Governo do Estado de 
Santa Catarina voltou atrás na 
segunda-feira (29) e revogou 
um artigo do decreto de 19 de 
março, que veta a prática es-
portiva coletiva de esportes em 
todo o Estado. A partir desse 
entendimento, está novamente 
liberada a prática esportiva re-
creativa das modalidades indi-
viduais e coletivas, em todo ter-
ritório catarinense.

Uma das justificativas usa-
das no decreto assinado pelo 
ainda governador de Santa Ca-
tarina, Carlos Moisés, é de que 
o veto da prática das modali-
dades esportivas sendo elas in-
dividuais, coletivas, de contato 
ou não, não consta no relatório 
deliberativo do COES (Centro 
de Operações e Emergências 
em Saúde).

O decreto, inclusive, desta-
ca a Ação Civil Pública que tra-

dECRETO Revogado o artigo que veta a prática para modalidades esportivas 
de cunho recreativo, competições e afins para determinadas matrizes de risco

governo de SC volta atrás e libera 
esportes coletivos e individuais

Está novamente liberada a prática esportiva recreativa das modalidades individuais e coletivas

Imagem ilustrativa

mita na 2ª Vara da Fazenda da 
Comarca de Florianópolis, onde, 
a pedido do MPSC (Ministério 
Público de Santa Catarina), o 
Estado está “obrigado a subme-
ter à prévia deliberação do Coes”. 
Mas ainda está em vigor a por-
taria que determina que no ní-

vel gravíssimo da matriz de risco 
os esportes coletivos recreativos 
estão proibidos. Ou seja, regiões 
em situação inferior a grave, cor 
laranja, podem realizar a prática 
desses esportes.

É importante ressaltar que 
o decreto assinado na segun-

da-feira é específico ao revogar 
a condição da prática esportiva, 
mantendo todas as outras de-
terminações.

Assinado em 29 de março 
o decreto que volta atrás e li-
bera a prática já está em vigor 
em todo o território.

fEmininO fESPORTE
Sorteio define lages 
como sede da 
Supercopa de futsal

Equipe técnica ajusta 
calendário 2021

Quem conquistar o título do torneio terá o direito de representar o brasil na 
libertadores Feminina

Divulgação Divulgação

Nesta semana o pre-
sidente da Fesporte, Kel-
vin Soares, reuniu a equi-
pe técnica da entidade 
para realizar alguns ajus-
tes no calendário esportivo 
de 2021. Segundo Kelvin, 
as propostas serão encami-
nhadas na próxima segun-
da-feira (5) para serem ho-
mologadas pelo Conselho 
Estadual de Esporte.  “En-
tendemos que nossas com-
petições podem começar 
assim que a pandemia e as 
restrições que ela nos im-
põe começarem a baixar. 

Nossa proposta é desen-
volver o calendário efeti-
vo a partir de agosto des-
te ano”, destacou Kelvin. 

Segundo o presiden-
te, assim que o calendário 
for homologado a Fespor-
te fará a divulgação oficial 
em seus canais de comuni-
cação (site e redes sociais). 
Participaram da reunião 
integrantes da Diretoria de 
Esporte, Gerência de Es-
porte de Rendimento, Ge-
rência de Esporte de Base 
e Inclusão e Gerência de 
Esporte de Participação.

Presidente da Fesporte, Kelvin Soares, em reunião com equipe técnica

CláSSiCO 
Será o primeiro Gre-Nal de Rámirez. O último técni-

co gringo que passou pelo Inter teve várias decepções 

com o clássico. Coudet não venceu nenhum Gre-Nal. 

Dessa vez será a estreia de Miguel Ángel Rámirez. Já Re-

nato projeta confronto contra o Independiente Del Valle 

na quarta-feira (7), no Equador, pela Libertadores. Mas, 

o que chama atenção é o horário. A partida será neste 

sábado, às 22h15, na Arena do Grêmio. Um absurdo!

bORRé 
Essa arrogância enorme de alguns dirigentes do Grê-

mio precisa acabar. Era só negar o interesse em Borré e 

depois trazê-lo para a festa da torcida. Não foi o que an-

dei lendo e ouvindo. Do jeito que fizeram gerou uma 

frustração para os gremistas. Não existe nenhuma 

chance de reviravolta no caso Borré. Ele não vai jogar 

no Grêmio.

PaCOTãO
Com toda essa grana oferecida para o argentino, os 

mandatários do Tricolor poderiam trazer um pacotão de 

atacantes. Entre eles, Mateus Babi do Botafogo. Como 

faz gols esse garoto! É uma boa opção para quem procu-

ra um centroavante. Time carioca anda mal, mas Babi é 

um fazedor de gols. No futebol ganha quem faz mais gols 

do que o adversário. Na contramão, Grêmio busca um 

volante. Thiago Santos, oremos!

EX-JOgadORES
Estranhei o pessoal criticando o Paulo Nunes como 

comentarista. Não concordo. Paulo Nunes faz uma lei-

tura correta dos jogos. O problema é quando colocam 

ele para fazer a parte engraçada de alguns quadros es-

portivos. Humor não é a área dele. Melhor comentarista, 

ex-jogador, é o Rivelino, apesar da voz. Outro ex-jogador 

que foi bem como analista foi o Mário Sérgio, que infe-

lizmente, nos deixou na tragédia com o avião da Cha-

pecoense. O pior de todos é o Neto. Sem comparações.

TESTES
Inter muda o time em todos os jogos do Gauchão, 

mas lidera. Não gosto disso, mas os resultados positivos 

me fazem mudar de opinião. Mesmo sabendo que esse 

campeonato não serve para muita coisa. Espero que esta 

estratégia do novo técnico dê certo e que Miguel Ángel 

Rámirez saiba o que está fazendo.

REfORÇOS 
Leio que o Inter está buscando outro atacante. Em 

primeiro lugar, colorado tem que buscar mais um za-

gueiro e dois laterais. É um horror ver o Rodinei e até o 

Heitor no time. E o Moisés não serviu para Bahia e Bo-

tafogo e é titular no Inter. Não entendo! Já o ataque será 

de respeito: Palácios pela direita, Guerrero centralizado 

e Taison pelo lado esquerdo. O bicho vai pegar.



> LEgISLATIVO

> FISCALIZAÇÃO

> EXECUTIVO ESTADUAL

> LIVROS Câmara de Vereadores 
aprova dois projetos 
voltados aos direitos 
das mulheres

PRF inicia Operação 
Semana Santa 2021

Semana é marcada por 
posse e mudanças de 
cargos para governadora 
Daniela Reinehr

Sessão virtual que também aprovou outros PLs e 
indicações instituiu a criação de uma Procuradora 
Especial da Mulher

no ano passado, por causa do alto índice de 
isolamento social ocorrido no início da pandemia, 
não houve Operação 

Em relação ao enfrentamento da pandemia, 
governadora destacou que a imunização dos 
catarinenses será prioridade absoluta

Rotary Club de maravilha realiza 
entrega de 30 obras literárias

PÁGINA 4

PÁGINA 21
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Iniciativa tem como objetivo incentivar o hábito da leitura em crianças e adolescentes

Divulgação


