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O Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur) de Maravilha 
vai eleger a nova diretoria para o 
biênio de 2021 a 2023. A eleição e 
assembleia geral de troca de dire-
toria ocorre no dia 27 de abril, às 
19 h, de forma virtual. Na opor-
tunidade também será realiza-
da a posse de novos conselheiros.

O Comtur é um órgão cole-
giado composto pelo Poder Pú-
blico e pela sociedade civil com o 
objetivo de pensar projetos, rotei-
ros e potenciais turísticos no mu-
nicípio. O secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo, Gelson 
Rossetto, reforça a importância e 
o convite para que a comunida-
de faça parte do conselho. “To-
dos que tiverem interesse serão 
bem-vindos para ajudar nas de-

nOVa diRETORia
Conselho municipal de Turismo vai realizar eleição 

Objetivo do órgão é pensar projetos, roteiros e potenciais turísticos no município

cisões e ações voltadas para o tu-
rismo em Maravilha”, completa.

Maravilha faz parte da Ins-
tância de Governança Regio-

nal Vale das Águas, juntamen-
te com outros 27 municípios, 
e está incluso dentro do Mapa 
do Turismo. Essa região turísti-

ca é marcada pela presença de 
águas termais, rios, lagos forma-
dos por barragens e cachoeiras.

Divulgação

ObRigadO, OuVinTES!
Dias atrás, de acordo com levantamento da Kantar Ibope, os ou-

vintes da Região Sul do país passam em média 4h19 do dia acompa-
nhando o rádio. Vejam só, caros leitores. Mais de quatro horas por dia 
ouvindo o rádio. Algum tempo atrás, abordei este assunto. Hoje, as 
mídias digitais e redes sociais têm polarizado atenções, e muitos es-
tavam dando o rádio como um canal de comunicação que estaria ob-
soleto, em desuso, e alguns até falavam em “queda livre”. Aí está a res-
posta. Mais de quatro horas do dia é parcela significativa do dia a dia 
do cidadão comum, que como fatores principais desta ótima respos-
ta, é a credibilidade, a interatividade, a dinâmica que estamos conse-
guindo apresentar em nosso trabalho. O que eu havia escrito algum 
tempo atrás, é que tem gente que vai na onda de terceiros e acha que 
a vida se resume, midiaticamente falando, em redes sociais e internet. 
Estão enganados. Ademais, é necessário dizer que nossas emissoras 
não apenas estão inovando, mas também disponibilizam outros ca-
nais. Se formos contar, temos Facebook, Instagram, YouTube, o pró-
prio site (wh3.com.br) e o que tem feito a diferença: Nossas emisso-
ras! É um imenso compromisso que temos, pois esta resposta, além 
de demonstrar que quem foi rei não perde a majestade, nos coloca 
na obrigação de sermos cada vez melhores, de cada vez sermos mais 
participativos, de seguirmos informando com credibilidade e de con-
tinuarmos levando o lazer, na forma da boa música, nos momentos 
que a ela se destinam. Muito obrigado de coração! Este resultado nos 
deixa lisonjeados e demonstra que o rádio segue firme e forte. Mais 
vivo do que nunca!

“dESSERViÇO” daS OPERadORaS dE TElEfOnia 
aO PERmiTiR (E uSaR) O TElEmaRKETing

Não adianta. Mesmo aqueles que fizeram cadastro para não rece-
ber ligações de telemarketing, seguem recebendo. Quando me refiro 
a “desserviço”, é porque ninguém mais aguenta receber ligações. Ho-
rários inconvenientes, ligações que não dizem nada, enfim. Por con-
ta disso, muitos não atendem ligações quando estas são oriundas de 
DDD’s 11, 85, 61, 41 e até mesmo desconhecidos do DDD 49. Só que 
dias atrás um amigo meu quase caiu no golpe do falso leilão, e o ban-
co, em excelente ação, conseguiu bloquear o PIX que o daria um pre-
juízo considerável. E a central do banco tentou entrar em contato com 
o correntista. Como a ligação era do DDD 11, meu amigo não atendia. 
Foram várias e várias tentativas até que, por via das dúvidas, ele aca-
bou atendendo, ao acaso. Foi sua salvação. Agora, caro leitor. Imagina 
se ele não tivesse atendido, o banco tivesse permitido passar o PIX e lá 
se fossem seus mais de R$ 70 mil? Este prejuízo só se daria porque ele 
não iria atender a ligação oriunda do DDD 11, já que é um incômodo 
atrás de outro! As operadoras, como um todo, devem se sensibilizar a 
esta situação, e colocar freio neste “desserviço”. Ninguém mais aguen-
ta estas ligações. Chatas, inconvenientes, desrespeitosas. E olha que 
hoje nem geram mais empregos, visto que muitas delas já são auto-
máticas, feitas pelo sistema de computadores das empresas. E isto só 
ocorre também pelo vazamento de dados de clientes, a cada compra 
feita pela internet, principalmente. Isto é muito chato!
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LIÇÕES DE VIDA
“Jamais diga a uma pessoa que 
ela parece cansada ou deprimida...”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Em FaSE DE aCaBamENTO

O edifício Gran Moralle, do Grupo Oliveira, edificado na Albino Ceru-
ti Cella, no Centro de Maravilha, está em fase de acabamento. Obra pompo-
sa de muita beleza. Uma ótima opção para quem quer morar bem e excelente 
investimento. Parabéns ao amigo Lenoir e família pelo arrojo na edificação...

maiS dE R$ 1 milHãO

a Prefeitura de Maravilha efetuou mais um repasse de recursos ao 
Hospital São José na importância de r$ 250 mil. No ano de 2021 o total 

repassado é superior a r$1 milhão. Os valores destinam-se ao pagamento 
de plantão hospitalar, procedimentos, chamadas especializadas, bem 
como ao serviço médico do helicóptero SaEr. O hospital é um grande 

parceiro no atendimento em saúde do município. 

AS DIFICULDADES 
FINANCEIRAS

Nessa época de pandemia, 
onde muitos empresários estão 
impedidos de exercer suas ha-
bituais atividades, sujeitando-se 
a trabalhos avulsos, muitas ve-
zes braçais, outros preferem vi-
ver de ajuda governamental. En-
quanto o SINE anuncia vagas de 
diversas profissões, essas não são 
preenchidas por comodismo!

PALAVRAS DO 
PRESIDENTE

Jair Bolsonaro disse que 
quem votar em Lula em 2022 
“merece sofrer”. O presiden-
te também afirmou que defi-
nirá seu futuro político até o 
fim de abril. Falou e disse!

RESOLVIDO

Causou repercussão a 
nossa publicação no Jornal 
O Líder e na Rádio Líder, 
que a Regional de Educa-
ção de Maravilha estava 
num impasse após exone-
ração de Erno Schwerz da 
coordenadoria. Na última 
segunda-feira a governa-
dora imediatamente o re-
conduziu ao cargo, tendo 
a sensibilidade do agrava-
mento da situação. O nosso 
jornalismo fez a sua parte. 

LEO CLUBE DE MARAVILHA 

No feriado de quarta-feira (21) o LEO Clube Maravilha desenvolveu 
duas campanhas. Uma delas foi a do meio ambiente, que contou com a par-
ticipação de mais de 20 integrantes que plantaram árvores em locais sele-
cionados do município. As regras de distanciamento foram respeitadas. 

A outra ação entregou alimentos, jogos e materiais para fisioterapia respi-
ratória e reabilitação no Lar de Idosos Santa Bárbara. A entrega faz parte da se-
gunda etapa da Campanha de Dignidade ao Idoso que também integrou o Lar 
de Idosos Coração de Maria em outra oportunidade com a doação de materiais. 

aprovada medida para volta da redução 
de jornada e salário no Brasil

O salário e a jornada de tra-
balho no setor privado poderão 
ser reduzidos por um período 
de até quatro meses. O Congres-
so Nacional aprovou o PLN 2/21, 
do Poder Executivo, que faz mu-
danças na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) em vigor para 
permitir, em 2021, a abertura de 
crédito extraordinário destinado 
a programas emergenciais para 
redução de salário e jornada na 
iniciativa privada e apoio a micro 
e pequenas empresas. A proposta 

foi aprovada pelos deputados fe-
derais e, depois, pelos senadores.

A medida deve passar a 
valer a partir de quando?
O BEm passa a valer imedia-

tamente após a edição pelo go-
verno federal da Medida Pro-
visória (MP). A dúvida é se o 
benefício poderá ser usado para 
pagar todo o salário de abril ou 
somente a parcela que faltar para 
fechar o mês de abril, ou seja, a 
partir da data de edição da MP.

A Câmara de Vereado-
res aprovou por maioria, com 
uma abstenção, o Projeto de Lei 
40/2021, de autoria de Maria Te-
reza Capra (PT), que dispõe so-
bre a publicação da lista das 
pessoas vacinadas contra a co-
vid-19 no Portal da Transpa-
rência do município de São Mi-
guel do Oeste. O projeto obriga 
o Executivo a publicar a lis-
ta nominal das pessoas va-
cinadas no Portal da Trans-
parência, contendo o nome 
completo, CPF com os cinco 
primeiros dígitos substituídos 
por asteriscos, data de aplica-
ção das vacinas, grupo prioritá-
rio a qual pertence o vacinado, 
função exercida pela pessoa va-

cinada e local de trabalho (caso 
trabalhe na área da saúde), có-
digo e lote da vacina aplica-
da, e local onde foi realizada a 
imunização. No caso de a pes-
soa vacinada integrar grupo 
prioritário definido pela exis-
tência de comorbidade, deve 
constar apenas a informa-
ção “grupo de comorbidades”.

Conforme o projeto, a pu-
blicação deverá ser atualizada 
diariamente, e deverá o muni-
cípio discriminar quem e quais 
pessoas receberam a primei-
ra e a segunda dose (duas lis-
tas distintas). Um projeto de 
lei que deverá ser implanta-
do aqui em Maravilha, pois tra-
mita no Poder Legislativo.

liSTa dE VaCinadOS

Divulgação

Divulgação
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Diana Heinz

Na noite desta segunda-
feira (19) a Câmara de Vere-
adores de Maravilha aprovou 
diversos projetos, uma mo-
ção e indicações na 3ª sessão 
de abril. Foi aprovado em se-
gundo turno, de autoria das 
vereadoras Marclei Grando 
(MDB) e Eliana Seminonato 
(PT), o Projeto de Lei (PL) que 
institui e sugere a inclusão no 
Calendário Oficial do Municí-
pio de Maravilha a “Semana 
de Conscientização e Comba-
te ao Feminicídio e Violência 
contra a Mulher” e dá outras 
providências.

Em primeiro turno fo-
ram aprovados outros qua-
tro projetos. O de autoria 
do vereador Vinicius Ventu-
ra (PP) institui a obrigatorie-
dade da publicação da lista 
de munícipes vacinados con-
tra a Covid-19. Segundo ele, o 
objetivo é a fiscalização. “A fi-
nalidade é mostrar transpa-
rência e aumentar o poder de 
fiscalização dos vereadores. 
Hoje observamos com mui-
to cuidado a questão das va-

lEgiSlaTiVO Vereador explica que objetivo da obrigatoriedade é aumentar 
a transparência do sistema de vacinação

Projeto que obriga a publicação de 
vacinados contra a Covid-19 é aprovado

Sessões seguem em modelo remoto

Divulgação

cinas, pois em muitos municí-
pios houve negligência e não 
gostaríamos que isso aconte-
cesse em Maravilha”, disse. 

Os outros três projetos são 
de autoria do Poder Executi-
vo. Um deles autoriza o Poder 
Público Municipal a receber 
por doação bens móveis da 
Copamar. Outro PL dispõe so-
bre a reestruturação do Con-
selho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valores dos 

Profissionais da Educação. 
Foi aprovado ainda o Projeto 
que inclui § 1º no artigo 2º da 
Lei nº 3929, de 18 de dezem-
bro de 2015, sobre auxílio de 
transporte aos acadêmicos. 

Uma moção, de autoria 
da vereadora Eliana Semio-
nato (PT) pede que a Câmara 
de Vereadores de Maravilha 
encaminhe cópia da presen-
te moção de apoio ao Exce-
lentíssimo Presidente da Câ-
mara dos Deputados, Arthur 
Lira, aos Líderes Partidários 
e aos 16 deputados federais 

do estado de Santa Catarina, 
solicitando o empenho des-
tas autoridades na aprovação 
do Projeto de Lei nº 823/2021 
(Lei Assis Carvalho II) que 
dispõe sobre medidas emer-
genciais de amparo aos agri-
cultores familiares do Brasil 
para mitigar os impactos so-
cioeconômicos da pandemia 
de Covid-19, durante o perío-
do de vigor do estado de ca-
lamidade pública no país. A 
sessão também aprovou di-
versas indicações do Poder 
Legislativo.

gOVERnO 
daniela prioriza demandas do empresariado 

Após reunião com o Con-
selho das Federações Empre-
sariais de SC (Cofem), a go-
vernadora interina Daniela 
Reinehr assumiu como prio-
ridade a pauta do empresaria-
do em defesa da inclusão de 
Santa Catarina no Plano Na-
cional de Logística (PNL). Da-
niela passou a noite e parte da 
madrugada de terça estudan-
do pessoalmente as propos-
tas de investimentos para a in-
clusão do Estado no PNL, que 
não contempla Santa Catarina. 

A ideia da governadora é ir 
até Brasília na semana que vem 
para pressionar o governo fe-
deral em nome da demanda 
empresarial. O PNL, que pre-
vê ações de logística até 2035, 
está em fase de consulta públi-
ca até sexta-feira (30): é o pe-
ríodo que Santa Catarina tem 
para incluir seus projetos. “É 
inadmissível que Santa Cata-

Governadora pretende ir até Brasília na semana que vem para pressionar o governo 
federal em nome da demanda empresarial

rina não esteja no Plano Na-
cional de Logística. Me coloco 
à disposição para que a gen-
te consiga fazer essa construção 
da nossa participação no PNL”, 
disse ela, durante a reunião. 

Além da necessidade vi-
sível de projetos de infraes-
trutura para o Estado, Danie-
la faz esforço para se mostrar 
politicamente em dois aspec-

tos. O primeiro é convencer o 
Cofem e parte do empresaria-
do de que seu governo pode ser 
mais assertivo do que o de Car-
los Moisés da Silva e se viabi-
lizar como governadora. O se-
gundo é trazer de Brasília mais 
do que trouxe Moisés, pela su-
posta aproximação dela com 
membros do governo federal.

“Eu sempre consegui trazer 

para Santa Catarina aquilo que 
eu busquei. E esse é um foco 
que eu busco, essa relação com 
o governo federal. Fazer essa 
aproximação”. Daniela tem re-
petido o entendimento do pró-
prio Cofem de que Santa Catari-
na é vista como um Estado rico 
em Brasília e que não precisaria 
de auxílio, embora envie mui-
to mais recursos do que receba. 

O movimento acontece às 
vésperas da sanção de projetos 
de lei que autorizam o Executivo 
estadual a disponibilizar R$ 350 
milhões para obras em rodo-
vias federais, criados justamen-
te pela falta de ajuda da União 
para o Estado. A ação também 
acontece após a saída do se-
cretário de Estado da Fazenda, 
Paulo Eli, o que não foi bem re-
cebido pelos membros do Co-
fem. O substituto, Rogério Ma-
canhão, acompanhou Daniela 
no encontro de segunda-feira.

Divulgação

TRaiÇãO - O ESPElHO QuEbROu?
Pode ser colado novamente? Haverá marcas? São avaliações 

válidas.
Normalmente não imaginamos que seremos traídos. Creio que 

normalmente somos otimistas, ainda bem, pois se fossemos tão pes-
simistas, ou até mesmo realistas como alguns defendem, não entraría-
mos em relacionamentos por medo dos problemas que podem surgir. 
Mas continuamos, aliás, desejamos ter relacionamentos. Alguns so-
frem quando estão sós. 

Mas por que dói tanto ser traído?
A dor vem de vários caminhos: A decepção, pois podemos perce-

ber que não a conhecíamos tão bem como pensávamos. A raiva de nós 
mesmos, pois podemos pensar que de alguma forma somos respon-
sáveis. Pode haver pensamentos sobre nunca mais encontrar alguém 
que possa ser fiel, aparecem com a traição e tornam a vida um tormen-
to. Podemos perder a esperança de sermos felizes novamente.

A pessoa traída pode se comparar com a outra pessoa que foi ob-
jeto de traição, e se não sabe quem é pode ser pior pois sua imaginação 
pode fazê-la se sentir inferior, feia, sem graça, menos inteligente, etc.

Por que as pessoas traem?
Não existe uma causa única. Cada pessoa tem motivação diferen-

te. Uns traem porque sentem que não deveriam se limitar a poucas 
experiências. Outros simplesmente consideram que tem esse direi-
to, normalmente os homens são criados assim, já ouvi pessoas acre-
ditando que a traição faz parte da natureza masculina. O que nem está 
muito errado, se considerarmos que ainda somos primitivos. Obser-
ve que os homens produzem espermatozoides novos e saudáveis por 
um tempo bem grande de suas vidas, é como se a própria natureza 
dissesse assim “procrie o máximo que puder”. Já as mulheres nascem 
com um número limitado de óvulos, estes óvulos envelhecem e fi-
cam doentes junto com ela pois não se renovam, é como se a natureza 
dissesse “você tem um material muito raro e valioso, portanto escolha 
bem com quem você vai dividir”. E assim temos as mulheres mais 
seletivas, com necessidade de formar família estável, e homens.

É possível evitar a traição?
Não temos controle sobre o comportamento da outra pessoa. Po-

demos tentar conhecer o outro ao máximo que pudermos.
E quando foi você quem traiu...
O traidor também pode sofrer, algumas vezes sofre mais do que a 

pessoa que foi traída. O traidor pode avaliar como um ato improdutivo 
e pode se reavaliar mediante o ocorrido.

Traição via internet
Porque ultimamente as pessoas estão procurando a internet para 

trair o companheiro?
A internet oferece a possibilidade de passos bem pequenos, mui-

to mais fáceis de serem trilhados. Antes da internet teria que dar pas-
sos muito grandes, talvez frequentar lugares novos, conhecer pessoas, 
ou mesmo conhecendo uma nova pessoa em atividades sociais ha-
via um grande risco em iniciar algo. Mas com a internet os pequenos 
passinhos, como por exemplo começar a conversar com desconheci-
dos que estão em lugares bem longe de sua casa, dão maior segurança 
para iniciar algo que pouco a pouco vai caminhando para algo muito 
maior que talvez nem seria imaginado no início.

Quais são os motivos mais comuns, que leva uma pessoa a trair vir-
tualmente?

São os mesmos que leva uma pessoa a trair não virtualmente. A di-
ferença é que a internet oferece caminhos práticos que podem ser tri-
lhados dentro de sua própria casa, no cômodo ao lado da pessoa que 
está sendo traída.

Tópicos:
Traição virtual teria o mesmo “peso” que uma traição ao vivo? Al-

guns consideram que sem o contato físico não existiria traição, mas al-
guns já consideram que a traição está no sentimento. Quem está cor-
reto? Não sei se este seria um caso de identificar quem está certo, mas 
sim de identificar seu sentimento e sua verdade interna.

Traição no casamento ou amorosa ou conjugal - Quanto maior a 
estrutura de um casal talvez o impacto da traição seja maior. Acredi-
to que quanto maior os planos e expectativas em relação ao relaciona-
mento maior possa ser a dor da traição. Não existe uma causa única. 
Cada pessoa tem motivação diferente. Uns traem porque sentem que 
não deveriam se limitar a poucas experiências. Outros simplesmente 
consideram que tem esse direito, normalmente os homens são cria-
dos assim, já ouvi pessoas acreditando que a traição faz parte da na-
tureza. Será?
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HOSpiTal-eXemplO

O hospital São José de Maravilha é exemplo para muitas outras instituições. Com uma equipe capaci-
tada e comprometida, sempre inova e aplica ótimas ideias. Nesta semana, conversei com a Diane Díesel, 
coordenadora de enfermagem da UTI, além da psicóloga Vanderléia, e da assistente social Marizete. O 
assunto foi o novo projeto “Prontuário Afetivo”, com informações sobre o time do coração, filhos e fotos 
da família. Interação, conforto e humanidade quando o paciente está em um momento difícil e de fragi-
lidade. Parabéns, equipe! Parabéns à diretora da unidade, Neiva Schaefer, por aprovar as grandes ideias. 

ederson abi, jornalista

Vacinados ultrapassam 
infectados pela Covid-19

Pela primeira vez, o número de pessoas 
vacinadas com a 1ª dose ultrapassou 
os casos positivados pela Covid-19 
em Maravilha. a marca foi registrada 
nesta semana. Segundos os dados da 
secretaria de Saúde, foram aplicadas 
3.675 vacinas, sendo que desde o início da 
pandemia foram confirmados 3.665 casos 
(informação do boletim de quinta-feira (22). 
Número ainda baixo, mas comemorável 
diante do baixo número de doses que o 
município recebe. 

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

Arte é vida, então valorize 
O olhar sensível de um artista muito entreteve a humanidade desde sempre. Músi-

ca, cinema, fotografia, literatura ou qualquer outro tipo de arte foram ainda mais con-
sumidos desde março do ano passado, no início da pandemia. Diversos estudos mos-
tram que a arte pode ser usada como terapia para melhorar a qualidade de vida e 
aumentar a longevidade. Tudo isso é comprovado. É provável que logo sejam di-
vulgadas pesquisas mostrando o quanto as manifestações artísticas tiveram um pa-
pel essencial durante o período da pandemia no mundo. Fica o desejo de valoriza-
ção, pensando em governo, pensando em população. A arte é liberdade, é vida. 

Diana Heinz, jornalista 

Nesta semana um vereador de João Pinheiro, em Minas Gerais, defendeu a 
morte de cachorros de rua. O absurdo aconteceu durante a votação de um pro-
jeto de lei para conscientizar crianças sobre a proteção aos animais, quando 
ele foi o único a votar contra e causou indignação pela crueldade de suas pa-
lavras: “Cachorro de rua é proibido de estar na rua tentando os outros. Pes-
soa até morre com a mordida de um cachorro. Tinha que matar ele no tiro, no 
cacete”. É revoltante que essa pessoa seja um representante do povo, mas mi-
nha dúvida é: foi uma surpresa negativa para quem votou nele ou isso ape-
nas mostra a realidade do pensamento desumano de alguns? Nem sempre é 
fácil acreditar no melhor, principalmente diante de situações como essa... 

Camilla Constantin, jornalista

ABSURDO!
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análiSE
núcleo do mdb Trabalhista na discussão da Reforma administrativa

Na manhã de segunda-
feira (19), a convite do nú-
cleo trabalhista do MDB Na-
cional, o deputado federal e 
presidente do MDB de San-
ta Catarina, Celso Maldaner, 
dialogou com representan-
tes de Sindicatos e Organi-
zações Sindicais e de tra-
balhadores sobre a PEC 
32/2020 que trata da Re-
forma Administrativa. 

Maldaner explica que é 
sua obrigação instituir o di-
álogo, manter viva a demo-
cracia e escutar os anseios da 
população através de seus re-

presentantes. O debate é im-
portante para a discussão 
da matéria e análise de seus 
pontos, trazendo as polêmi-
cas e os benefícios. “Sabe-
mos que o país vem enfren-
tando uma crise sanitária e 
econômica que foi causa-
da pela pandemia do coro-
navírus e que todos os se-
tores foram atingidos e que 
se torna necessário uma re-
forma que estruture a ad-
ministração pública, visan-
do a redução de custos a 
fim de garantir o mínimo de 
qualidade de vida para to-

dos”, defende o deputado.
Para ele, a participação 

dos sindicatos dos servidores 
públicos foi importante para 
trazer à discussão o lado do 
trabalhador público, levan-
tando principalmente a ques-
tão de que estamos em uma 
pandemia e que o ideal não 
é gerar mais desemprego, re-
forçando a importância de 
servidores da saúde, seguran-
ça pública e outros, que ga-
rantem a saúde, a segurança 
e o bem-estar da população.

Por fim, lideranças sin-
dicais manifestaram preo-

cupação com a preservação 
de suas carreiras e pedi-
ram o apoio de Maldaner 
para que o diálogo e o deba-
te sejam reforçados dentro 
da Câmara dos Deputados. 

O parlamentar se com-
prometeu em analisar a 
proposta e manter a co-
municação aberta com a 
bancada emedebista cata-
rinense. Lembrando que a 
PEC 32/2020 está aguardan-
do o parecer do relator, de-
putado Darci de Matos, na 
Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. Maldaner participou da reunião dos sindicatos

Divulgação

infRaESTRuTuRa Sandro Donati conversou com a governadora interina e deputados

após audiências em florianópolis, prefeito de maravilha pede 
recursos para asfalto a bom Jesus do Oeste e melhorias na Casan
eDeRSOn aBi

O prefeito de Maravilha, 
Sandro Donati, realizou um ro-
teiro de audiências com lide-
ranças na última semana em 
Florianópolis. Ele esteve com a 
governadora interina, Daniela 
Reinehr, a presidência da Casan 
e deputados estaduais. Em en-
trevista ao vivo na Rádio Líder na 
terça-feira (20), Donati afirmou 
que o objetivo foi cobrar investi-
mentos e captar recursos para o 
município de Maravilha. 

Na Casan, o prefeito con-
versou com a presidente da em-
presa e o assunto foi melhorias 
no abastecimento de água, além 
do vencimento do contrato com 
o município, o que ocorreu em 
janeiro. A renovação ainda não 
aconteceu em razão das exigên-
cias do município, que pede in-

vestimentos na captação, melho-
rias na Estação de Tratamento, e 
uma nova adutora. 

O governo municipal enten-
de que o melhor seria fazer a cap-
tação no município de Flor do 

Sertão, com necessidade de 26 
quilômetros de adutora. No en-
tanto, um novo debate foi marca-

do para junho. 
Ainda, Donati debateu o sis-

tema de esgotamento sanitário, 
que deve começar a funcionar 
em breve no município com ges-
tão da empresa estatal. 

aSfalTO
Após conversar com parla-

mentares, o prefeito também es-
teve em audiência com a gover-
nadora interina. Daniela Reinehr 
recebeu o estudo sobre o asfalta-
mento do trecho entre Maravilha 
e Bom Jesus do Oeste, junto com 
o prefeito daquele município. 
Sandro Donati afirmou para Da-
niela que seria um marco de seu 
governo autorizar o asfaltamento 
do local, que hoje é de terra. Se-
gundo o prefeito, uma nova aná-
lise pode reduzir o valor que, há 
anos, foi estimado em R$ 30 mi-
lhões, o que subiria atualmente 

para o dobro. 
Porém, o prefeito acredita 

que um novo projeto, suprimin-
do estruturas e galerias desneces-
sárias, poderia manter o valor em 
quase R$ 30 milhões, viabilizan-
do a pavimentação. No entanto, 
o Estado precisa autorizar e fazer 
um convênio com os municípios. 
“Vamos seguir o estradão”, disse 
o prefeito lembrando que o pro-
jeto inicial mudava o trecho pavi-
mentado. 

Para finalizar, Donati afir-
mou que em breve começam as 
obras do Contorno Viário de Ma-
ravilha, reforçando ainda mais 
a necessidade de pavimentação 
até Bom Jesus do Oeste, que seria 
uma ligação direta entre Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. Agora, o município aguarda 
uma possível resposta do gover-
no estadual. 

Prefeito de Maravilha, Sandro Donati, visitou o estúdio da rádio líder

Ederson Abi /O Líder
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Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

Nossa história
construímos juntos.

Valorizar o relacionamento, agregar renda e contribuir 
para uma sociedade mais próspera sempre foi e 

continuará sendo o nosso compromisso.

Completamos quatro décadas de história, trilhando 
juntos um caminho de grandes conquistas e 

aprendizados. Gratidão a cada um que faz parte 
desta trajetória de confiança e cooperação.

Queremos celebrar esse momento com você!

18/04/2021.

Escaneie e 
conheça mais 
sobre a nossa 
história.
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COOPERaTiViSmO Assembleia Geral Ordinária foi realizada de forma digital no sábado (17), 
na sede em Rodeio Bonito/RS

Sicredi alto uruguai RS/SC/mg 
celebra 40 anos de história

A 
manhã festiva do aniversário que mar-
ca as quatro décadas de fundação da Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/MG começou 
com os atos formais da Assembleia Ge-

ral Ordinária, no sábado (17), com a presença digi-
tal dos coordenadores de núcleo – representando 
os mais de 90 mil associados –, dos sócios-funda-
dores da Cooperativa e de autoridades regionais e 
locais. Em função da pandemia, o momento não 
pode ser presencial e os participantes estavam as-
sistindo direto dos municípios onde residem.  Os 
coordenadores tiveram a oportunidade de votar 
nas pautas, referendando a decisão dos associa-
dos, manifestada nas assembleias digitais e regio-
nalizadas, promovidas no mês de março, uma em 
cada Estado que a Cooperativa está presente.

Conduzida pela presidente Angelita Mari-
sa Cadoná, na assembleia foram apresentados os 
números da cooperativa de 2020. A instituição fe-
chou o exercício com mais de 87 mil associados, 
representando um crescimento de 19% com rela-
ção ao ano anterior. Administrou mais de R$ 1,84 
bilhão e concedeu mais de R$ 1,81 bilhão em cré-
dito para fomento aos negócios dos associados. 
Seu patrimônio líquido chegou a R$ 288 milhões, 
bem como o resultado líquido foi de R$ 50,1 mi-
lhões. Também foram apresentados os benefícios 
conquistados ao longo do ano, gerando econo-
mia financeira para os associados de cerca de R$ 
18,5 milhões, por meio da isenção de tarifa de ma-
nutenção de conta corrente, isenção da anuidade 
do cartão de crédito e redução das taxas de che-
que especial. Além disso, outro benefício aos asso-
ciados foi a remuneração da cota-capital, que em 
dezembro de 2020 receberam R$ 2,1 milhões e, no 
próximo dia 26 de abril, terão mais R$ 7,1 milhões. 
Somando os dois valores, o retorno financeiro di-
reto aos associados alcança R$ 9,2 milhões em dis-
tribuição de resultados.

Após os atos formais da assembleia, acon-
teceu a comemoração dos 40 anos, com en-
tregas de reconhecimentos à representantes de 
sócios-fundadores, coordenadores de núcleo, ex-
conselheiros e conselheiros atuais, colaborado-
res e ex-dirigentes. A Central Sicredi Sul Sudeste 
e o sistema Sicredi também receberam homena-
gens, assim como os poderes públicos, executi-
vo e legislativo, de todos os municípios da área de 
atuação da cooperativa.

Também, a presidente anunciou o lança-
mento da web-série “Sementes do Cooperativis-
mo – A Trajetória dos Fundadores”, que contem-
pla vídeos com os precursores da Credirodeio e 
da Credifred, que mais tarde uniram-se e funda-
ram a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG. Os epi-
sódios, gravados com cada sócio-fundador, se-
rão exibidos nas terças-feiras, nas redes sociais 
da instituição.

Ainda, Angelita apresentou outros dois pro-
gramas sociais, além dos nove já desenvolvidos 

pela Cooperativa – “Sicredi Longevidade”, para 
valorizar o grande número de associados que es-
tão na melhor idade, e o “Teia: solidariedade fio 
a fio”, voltado ao voluntariado, que tem o objetivo 
incentivar e conectar ações do público interno, 
associados e coordenadores com a sociedade.

Avaliando o exercício findo, a presidente as-
segura que 2020 foi um ano desafiador, mas de 
muita superação e transformação. “Com isso, 
queremos festejar estes 40 anos mantendo a pu-
jança já alcançada, porque vamos continuar pro-
gredindo, pois está no planejamento deste ano, 
além do crescimento dos nossos números, ex-
pansão para novos municípios e reinauguração 
de agências. Isso tudo, porque o nosso perfil é de 
sempre buscarmos evoluir e o compromisso é de 
continuarmos levando à frente este trabalho fir-
me, ousado, porém de muita sustentabilida-
de, sempre pensando nos nossos associados 
e nas comunidades que a instituição abrange”, 
finaliza Angelita.

40 anos – Nossa História 
Construímos Juntos

Fotos: Divulgação

autoridades locais e regionais acompanharam a assembleia festiva dos 40 anos da Sicredi

Presidente angelita Marisa 
Cadoná apresentou resultados da 
cooperativa de 2020

Trajetória da cooperativa foi enaltecida durante o evento e também contou com lançamento de novos programas
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“as pessoas costumam dizer que a motivação 
não dura sempre. Bem, nem o efeito do 
banho, por isso recomenda-se diariamente.”

Zig Ziglar, escritor e orador americano
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Falta de carros novos gera crise 
para locadoras de veículos

Desde o ano passado, a indústria automotiva vem enfrentando problemas de falta de pe-
ças devido à severidade da pandemia de covid-19. Como consequência, as montadoras têm 
atrasado as entregas de pedidos no varejo e também no atacado (frotistas), ocasionando re-
levante alta dos preços dos veículos novos no mercado. Segundo a plataforma de precifica-
ção de veículos Checkprice, o preço médio do carro zero-quilômetro subiu de 20% a 25% em 
2021. Por ora, as locadoras vêm se beneficiando desses aumentos, porque, quando o pre-
ço do carro novo sobe, os usados também se valorizam. Sem poder comprar carros, as loca-
doras não conseguem renovar frota. Além da perda de margens com a venda de seminovos, 
os custos com manutenção crescem de maneira significativa. Para preservar caixa, as locado-
ras têm aplicado reajustes até em contratos de longo prazo, mas a sustentabilidade dessa po-
lítica de preços deve ser limitada. A pressão sobre as locadoras também cresce por um fe-
nômeno recente: a entrada das montadoras no negócio de locação. Volkswagen, Fiat, Jeep, 
Toyota e Caoa Chery passaram a oferecer carros por assinatura e gestão de frotas para em-
presas. Além de brigar por fatias de mercado, as montadoras vão ter mais poder de bar-
ganha para negociar com frotistas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LOJAS AMERICANAS COMPRA GRUPO UNI.CO, DONA 
DAS CATARINENSES IMAGINARIUM E PUkET

A Lojas Americanas acaba de anunciar a compra de 70% das ações do Grupo Uni.co, atuante 
em varejo especializado com 440 franquias no Brasil e dono das marcas Puket, Imaginarium, MinD 
e Lovebrands. O acordo, cujo valor não foi divulgado, também prevê a aquisição do restante das 
ações (30%) em 3 anos, em uma faixa de valor pré-definida e de acordo com a performance do pla-
no de negócios. A companhia esclarece que a transação está sujeita à aprovação prévia pela auto-
ridade antitruste, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a eventuais autorizações so-
cietárias a serem obtidas oportunamente. 

Entrada de Bombinhas na rota dos cruzeiros 
transforma SC em Caribe brasileiro

Mais uma nova opção de turismo para o município de Bombinhas começou a ganhar forma-
to e tem início previsto para a temporada 2022/2023. Em visita ao Ministério do Turismo, o pre-
feito do município, Paulo Henrique Dalago Muller, discutiu esse e outros projetos voltados para 
a melhoria da infraestrutura turística da cidade. O município fará investimentos na ordem de R$ 
5 milhões, em obras de infraestrutura que englobam construção de píer de atracação, estrutu-
ra para recepção, área destinada à alfândega, entre outras estruturas turísticas. O projeto que vem 
sendo discutido com setores interessados e especialistas na área será um importante instrumen-
to de desenvolvimento econômico para Bombinhas com a geração de negócios, emprego e renda.

Bolsonaro promete 
reduzir em 37% 
emissões de 
carbono até 2025

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) rea-
firmou, em seu discurso na quinta-feira (22), na Cú-
pula do Clima, os compromissos assumidos em car-
ta enviada ao presidente norte-americano Joe Biden. 
Entre eles, o de zerar o desmatamento ilegal na Ama-
zônia até 2030, reduzir as emissões de carbono em 
37% até 2025 e zerá-las até 2050. Bolsonaro abriu sua 
fala defendendo as ações ambientais nacionais. Afir-
mou que o Brasil está na vanguarda do enfrentamen-
to ambiental e disse que o problema está na queima 
de combustíveis fósseis nos últimos anos em outras 
partes do mundo. E voltou a repetir que o país con-
tribuiu com menos de 3% das emissões de carbono 
anuais. Ele disse também que o Brasil é pioneiro na 
difusão de combustíveis renováveis, como o etanol, 
que a geração de energia é uma das mais limpas do 
mundo. “Temos orgulho de preservar 84% do nos-
so bioma amazônico e 12% da água doce da Terra.”

EMPRESA DE JARAGUÁ DO SUL LANçA ACRíLICO ANTIvIRAL

A pandemia trouxe uma necessidade ainda mais latente de inovação. Com demandas específicas, o 
momento atual é pautado pela busca de soluções que garantem mais saúde e proteção a todos. Alinhada a 
essa realidade, a catarinense Bold, de Jaraguá do Sul, lançou no mercado o Acrílico Bold NanoPower. O ma-
terial tem ação antiviral e é capaz de eliminar 99% dos vírus em apenas 30 segundos. A característica é garan-
tida pelo uso, ainda durante a fabricação, de um aditivo composto por cobre nanoparticulado. Parecido com 
o acrílico convencional, o Bold NanoPower mantém alto grau de transparência e pode passar pelos mes-
mos processos de beneficiamento, como corte, dobra, usinagem e moldagem, sem perder o poder virucida. 
Ele possui potencial permanente, o que o faz usual na indústria médico-hospitalar, odontológica, laborato-
rial, de artigos para bebês, assim como também no setor alimentício, tanto na indústria, quanto em bares e 
restaurantes. A novidade é resultado de uma parceria com a startup TNS Nanotecnologia, de Florianópolis.

Inovação em SC 
- radioterapia 
com auxílio de 
inteligência artificial

Carro-chefe da RT Medical Systems, o 
software criado para uma demanda da ra-
dioterapia acaba de colocar a startup de 
Florianópolis no radar mundial de inova-
ção e tecnologia com Inteligência Artifi-
cial (IA) da área, de acordo com a revista 
Industry Wired. Trata-se de uma solu-
ção com foco no processo de tratamen-
to de câncer, validando a entrega de ra-
diação no tumor cancerígeno através da 
conferência de cálculo de unidade moni-
tora. Só neste ano, 18.335 mil foram ava-
liados pelo software, que atua também 
em São Paulo, Bahia, Pará e Paraná. Car-
los Queiroz, CEO da startup, conta que 
a ideia para este ano é “lançar um siste-
ma de telemedicina que utiliza fusão de 
imagens para acompanhar a evolução de 
doenças. Essa fusão é a sobreposição de 
imagens de diferentes exames que o pa-
ciente realizou anteriormente, como To-
mografia, Ressonância Magnética, Ma-
mografia e Raio-X. Essa fusão auxiliará os 
profissionais no acompanhamento histó-
rico do paciente, colaborando na decisão 
de terapias necessárias em relação à con-
dição do paciente e aumentando a pre-
cisão dos diagnósticos e tratamentos”.

Atracadouro Barra Sul, Divulgação
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O Programa Juro Zero, coor-
denado pela Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento Econô-
mico Sustentável, atendeu em 
fevereiro deste ano o maior nú-
mero de empreendedores, com 
1.505 beneficiados. O recorde 
anterior, de maio de 2020, regis-
trou a marca de 1.445. O dado 
também representa um aumen-
to de 47,8 % se comparado com 
o mesmo período do ano an-
terior, que fechou o mês com 
1.018 operações.

Só em fevereiro de 2021, 
foram cerca de R$ 6,8 milhões 
em empréstimos, um aumento 
de 129,2% quando comparado 
com o mesmo período do ano 
anterior, que registrou R$ 2,9 mi-
lhões em concessões de crédito.

“São meses desafiadores 
para Santa Catarina, mas tam-
bém de grandes transforma-
ções, como por exemplo, o Pro-
grama Juro Zero. Batemos nosso 
recorde, permitimos a realiza-
ção de novos negócios, fortale-
cemos os pequenos empreen-

Como funciona
Por meio do Juro Zero, 
o Microempreendedor 
Individual recebe 
recursos financeiros e 
consultoria para investir 
no seu negócio. Podem 
aderir ao programa todo 
o microempreendedor 
individual que tiver 

ao quitar as sete primeiras parcelas em dia, o MEI recebe a isenção da última

Divulgação

dedores, e com isto, empregos 
foram mantidos. Um exemplo 
de política pública de longo al-
cance que vem contribuindo 
para o incremento da atividade 
econômica catarinense”, desta-
ca o secretário do Desenvolvi-
mento Econômico Sustentável, 
Luciano Buligon.

Criado pelo Governo do Es-
tado, sendo o carro-chefe na for-
malização de Microempreende-
dores Individuais (MEIs), o Juro 
Zero, desde que foi implantado 
em 2011, já emprestou mais de 

EmPREEndEdORES
Programa Juro Zero bate recorde histórico 
em número de operações em Santa Catarina

Schwerz retornou nesta semana para a função de coordenador

O professor Erno 
Schwerz foi reconduzi-
do ao comando da Co-
ordenadoria Regional de 
Educação (CRE) de Ma-
ravilha. O ato de nome-
ação foi publicado no 
sábado (17) pelo gover-
no de Santa Catarina. 

A Coordenadoria Re-
gional de Educação esta-
va sem comando oficial 
desde a saída do governa-

dor Carlos Moisés, de for-
ma temporária, para res-
ponder ao processo de 
impeachment em San-
ta Catarina. Antes de dei-
xar a função, no dia 30 de 
março, Moisés demitiu vá-
rias pessoas no Estado, in-
cluindo Erno Schwerz. 
Assim, o local vivia um im-
passe e estava sendo co-
mandado pela supervisora 
de ensino, Rose Turcatto.

Arquivo/O Líder

REnOmEadO
Professor Erno Schwerz é 
reconduzido ao comando 
da Regional de Educação

COVid-19 Região Extremo Oeste apresentou queda de 29% no 
número de casos ativos da doença

maravilha encerra semana com 
menos de 30 casos ativos 
Diana Heinz

Na direção do Estado, Ma-
ravilha segue com queda no 
número de casos ativos. Até o 
fechamento desta edição o mu-
nicípio tinha 22 ativos, 3.365 
confirmações e 262 pessoas em 
monitoramento. A queda refle-
te também na quantidade de 
pessoas internadas, são qua-
tro no momento. A 46º pela 
morte na cidade ocorreu na 
quinta-feira (22), quando um 
homem de 66 anos faleceu no 
Hospital São José. 

No Estado o cenário tam-
bém é de queda de ativos.  Das 
16 regiões de Santa Catarina, 14 
apresentaram queda no núme-
ro de casos ativos da Covid-19 
nas últimas duas semanas, se-
gundo dados da Secretaria de 
Estado da Saúde. Apenas as re-
giões do Alto Uruguai catari-
nense e do Alto Vale do Rio do 
Peixe apresentaram alta no nú-
mero de casos, se comparada a 

CNPJ regularizado 
e for residente em 
Santa Catarina. Os 
recursos financeiros são 
disponibilizados na forma 
de empréstimos no valor 
de até r$ 5 mil, os quais 
devem ser pagos em oito 
parcelas. ao quitar as sete 
primeiras parcelas em dia, 
o MEI recebe a isenção da 
última, paga pelo Estado.
O empreendedor tem o 
direito a realizar até duas 
operações, sujeitos à 
análise de crédito, que 
são operacionalizados 
pelo Badesc e contam, 
ainda, com parceria 
da associação das 
Instituições de Microcrédito 
e Microfinanças da região 
Sul do Brasil (amcred/SC) 
e do Sicoob - Sistema de 
Cooperativas de Crédito 
do Brasil.

R$ 348 milhões, movimentando 
diretamente quase R$ 400 mi-
lhões na economia catarinense.

situação de 14 dias atrás.
Entre as regiões que apre-

sentaram a maior queda nas 
últimas semanas, está a Oeste, 
que caiu de 1.175 casos ativos 
para 683 em apenas 14 dias, um 
percentual de 41%. Em seguida, 
estão as regiões da Grande Flo-
rianópolis (queda de 34%) e do 
Extremo Oeste (queda de 29%).

fila mEnOR 
A fila por leitos de UTI 

em Santa Catarina caiu para 
71 pacientes ontem (23) se-
gundo dados da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). O 
boletim informa que houve 
queda em relação ao número 
de pessoas na fila desde o iní-
cio da semana, que começou 

com 111 no domingo (18), 
caiu para 80 na quarta-feira 
(21) e chegou ao menor valor 
desde fevereiro, quando a lis-
ta começou a ser divulgada.

Sala de Triagem segue com atendimento até às 19h30

Eliane Santos/O Líder

Nesta semana a Secretaria 
de Saúde vacinou idosos 
com mais de 63 anos e 
imunizou outros grupos 

com a segunda dose

bOa aÇãO

Em 15 dias, mais de 
400 kg de alimentos 
são arrecadados
CleitOn C. FeRRaSSO

A campanha de ar-
recadação de alimen-
tos do Lions Clube Mara-
vilha Oeste já apresenta 
os primeiros resultados. 
Nos primeiros 15 dias, 
mais de 400 kg de alimen-
tos foram doados. Quem 
receber a vacina con-
tra a Covid-19 pode fazer 
uma doação voluntária. 
No Centro Especializa-

do em Saúde há uma cai-
xa de papelão para con-
tribuir com a campanha. 

Os alimentos serão 
destinados para famí-
lias carentes do município 
com a ajuda da Assistên-
cia Social. Desde já, o Clu-
be agradece a todos que 
contribuíram com a cam-
panha até o momento. A 
caixa de doação ficará até 
o fim deste mês no Centro 
Especializado em Saúde. 

Campanha já arrecadou mais de 400 kg de alimentos em Maravilha

Divulgação
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por DR. GEOvANI DELEvATI

mEDICINA E sAÚDE

1. SinTO muiTaS dORES nO 
TESTíCulO ESQuERdO QuandO 
faÇO CaminHada lOnga Ou 
CORRO muiTO. O QuE TEnHO? 
a dor testicular pode ser sinal 
de doença presente no testículo 
(orquite), no epidídimo (epididimite), 
na parede abdominal (hérnia) 
ou nos rins (cálculos). algumas 
vezes pode ser uma dor de origem 
músculo-esquelética, mas esse é 
um diagnóstico de exclusão, ou 
seja, considera-se que a causa da 
dor é muscular quando as outras 
possibilidades foram excluídas. 
Procure o seu urologista e verifique 
se ele avaliou todas as possibilidades 
de diagnóstico urológico. O câncer 
de testículo produz nódulo indolor, 
endurecido, facilmente palpável no 
exame físico da gônada. Em casos de 
dúvida o urologista pode solicitar uma 
ultrassonografia de bolsa testicular 
para definir melhor esse nódulo. 

2. QuandO O HOmEm PERdE 
um dE SEuS TESTíCulOS ElE 
fiCa inféRTil E imPOTEnTE? 
a função sexual e reprodutiva 
pode ser mantida em condições 
normais por apenas um dos 
testículos. Normalmente, o 
testículo remanescente pode 
suprir a produção hormonal e 
preservar a ereção e a fertilidade. 
No entanto é necessário observar 
a causa da perda desse testículo. 
após traumatismos, normalmente 
a gônada remanescente fica 
normal. No caso de doenças 
infecciosas e congênitas pode 
haver comprometimento da 
fertilidade. após torção bilateral 
do cordão espermático (estrutura 
que contém os vasos sanguíneos e 
nervos dos testículos), a produção 
de testosterona também fica 
comprometida.

PROBLEMAS NOS TESTÍCULOS

3. é nORmal um TESTíCulO 
SER maiOR QuE O OuTRO E 
iSSO POdE CauSaR dOR? 
Uma pequena diferença no 
tamanho dos testículos é normal. 
Diferenças maiores podem 
significar que existe um problema 
(atrofia ou crescimento de um 
dos testículos). Somente com 
um exame físico poderá dizer a 
possibilidade de existir alguma 
doença. Os testículos atróficos 
(diminuição do tamanho dos 
testículos) podem doer, mas os 
normais também, mesmo sem 
infecções ou inflamações. Pode 
haver também o surgimento de 
tumores ou o acúmulo de líquidos 
ao redor dos testículos (hidrocele). 
as doenças dos testículos podem 
provocar problemas de fertilidade 
e dependendo das alterações 
observadas pode ser necessário 
realizar uma análise do sêmen.

Sempre existem muitas dúvidas em relação aos testículos 
e algumas são extremamente comuns. Selecionei do site 
da Sociedade Brasileira de Urologia três das principais 
dúvidas e gostaria de compartilhar com nossos leitores. 
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expansão a todo vapor 

Com Maravilha e Pato Branco/Pr, a cooperativa chega 
a 15 pontos de atendimento na área de atuação da 
Unicred Desbravadora, e a expansão não para por aí. 
as próximas cidades são Xaxim em Santa Catarina 
e Guarapuava, no Paraná, ambas cidades receberão 
uma agência Unicred, além de um segundo espaço de 
atendimento premium em Chapecó.  

nOVidadE Unidade faz parte do plano de expansão da Cooperativa Unicred Desbravadora, 
filiada ao Sistema Unicred SC/PR

unicred desbravadora inaugura agência 
Conceito Premium em maravilha

Com estrutura e dinâ-
mica diferenciadas de aten-
dimento presencial nos ser-
viços financeiros, a Unicred 
Desbravadora inaugura nos 
primeiros dias de fevereiro 
duas novas agências: Mara-
vilha e outra em Pato Bran-
co/PR. Voltadas para a inova-
ção no relacionamento com 
os cooperados, as agências 
possuem mais espaços de 
convivência, o que vem sen-
do para o Sistema Unicred 
SC/PR uma grande transfor-
mação na relação cooperado 
e instituição financeira. “As-
sim que o cooperado chegar 
na agência, ele não encontra-
rá mais caixas, filas, senhas e 
gerentes sentados atendendo 
em suas mesas. Ele será enca-
minhado diretamente para o 
atendimento solicitado. Um 
assunto mais informal pode 
ser tratado no espaço do café, 

ou se for algo mais específico, 
um planejamento financeiro, 
por exemplo, em locais mais 
reservados. Hoje, a tecnolo-
gia nos oferece inúmeras van-

tagens e comodidades, mas 
acreditamos que a humaniza-
ção, o olho no olho, continua 
sendo indispensável”, desta-
ca o presidente da cooperati-

Alinhada aos novos 
comportamentos digitais, 
a Unicred desenvolveu du-
rante a pandemia, a Coope-
ração Digital, uma tecnolo-
gia que permite as pessoas 
solicitarem sua cooperação 
junto a Unicred, sem sair de 
casa.  Através do aplicati-
vo, tanto os interessados de 
Pato Branco/PR, quanto os 
de Maravilha/SC, já podem 
solicitar a sua cooperação de 
maneira 100% remota, tor-

nando a Cooperativa Uni-
cred pioneira neste forma-
to de cooperação no Brasil.

A intenção é de que o 
atendimento presencial seja 
um complemento ao reali-
zado online, por meio das 
diversas plataformas da co-
operativa, agilizando solu-
ções e estreitando a comu-
nicação, potencializando 
os espaços físicos da agên-
cia, para relacionamento e 
consultoria especializada. 

va, Dr. Marcos José Karpinski. 
Desde 2016 o Sistema 

Unicred vem ampliando suas 
fronteiras e modernizando as 
estruturas das agências, com 
projetos arquitetônicos que 
prezam pela experiência das 
pessoas dentro dos espaços. 
As novas agências, de uma 
das maiores cooperativas fi-
nanceiras do país, contam 
com espaços de convivên-
cia que permitem o coopera-
do desfrutar de experiências 
únicas. Inspiradas em mode-
los de agência de grandes Co-
operativas da Europa, as no-
vas agências de Pato Branco 
e Maravilha, tem como obje-
tivo transformar o relaciona-
mento entre instituição e co-
operados. Uma das inovações 
da nova estrutura é o espaço 
denominado “Experiência 
Premium” com máquinas de 

nOVaS TECnOlOgiaS

café expresso, grãos selecio-
nados e espaços aconchegan-
tes para desfrutar de uma óti-

ma bebida, além de salas de 
reuniões modernas e tecno-
lógicas. 

Fotos: Divulgação

Unicred desenvolveu durante a pandemia, a Cooperação Digital, uma tecnologia que permite as pessoas solicitarem sua cooperação 
sem sair de casa

Espaço experiência premium em Maravilha

Presidente Unicred Desbravadora Dr. Marcos Karpinski
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Diana Heinz

Existem diversas opções 
de  implantes  no mercado 
e cada uma delas é mais 
indicada para um tipo de 
necessidade. Na hora da 
escolha, somente o cirur-
gião dentista, especialista em 
implante poderá determi-
nar qual o procedimento re-
comendado para cada caso. 
A redação do Jornal O Líder 
buscou os principais tipos de 
implantes dentários com a 
equipe da OdontoTop, Hos-
pital do Dente. 

- Implante 
unitário simples

É o mais indicado para a 
reposição de um único dente 
ou no caso da perda de poucos 
dentes não sequenciais. No 
procedimento, é colocado o 
pino para a substituição do 
dente perdido e, após três 
ou quatro meses, é inserida 
a prótese ou coroa. É valido 
lembrar que, pessoas que 
têm dentes perdidos e 

OdOnTOlOgia

Quais os tipos de implante dentário? 

ficam por muito tempo sem 
implante, correm mais riscos 
de absorção do osso maxilar 
pelo organismo. Por isso, 
para que o procedimento 
tenha resultados positivos,  é 
importante que o implante 
seja realizado o quanto antes, 
pois é necessário que o pa-
ciente tenha massa óssea 
suficiente para suportar o 

novo dente.

- Implante com 
prótese protocolo

Este é indicado nos ca-
sos em que o paciente teve a 
perca de todos os elementos 
dentais, aqueles casos onde 
o paciente usa a dentadura. 
Esse modelo utiliza de quatro 
a oito implantes para susten-

tar a  prótese total fixa. Nes-
se caso a prótese fica fixa nos 
implantes, dando um maior 
conforto e segurança na mas-
tigação. Esse procedimento 
pode devolver os dentes fixos 
em até 72 horas.

- Implante 
com prótese 
overdenture

Com o preço mais bai-

xo do que a opção anterior, 
o modelo  overdenture  utiliza 
dois  implantes, em que é 
encaixada a prótese total. Ela 
funciona como uma  denta-
dura, onde se prende nos dois 
implantes, porém, precisa ser 
removida para a higienização, 
sempre após as refeições. 

- Implante 
zigomático 

Esse tipo de  implan-
te dentário  é indicado para 
pacientes com atrofia maxi-
lar severa (perda óssea), dis-
pensando a necessidade do 
enxerto ósseo. Nesse proce-
dimento, a fixação do pino 
ocorre no osso zigomático, 
também conhecido como 
maçã do rosto. Esse proce-
dimento é realizado em am-
biente hospitalar.

Cristiano Demartini, especialista em implantodontia

Equipe da OdontoTop Hospital do Dente

Divulgação

CulTuRa alTERaÇãO
departamento de Cultura continua 
com vagas abertas para oficinas 

Estado muda prazo de intervalo 
de aplicação da vacina Coronavac

Diana Heinz

Há cinco anos Adria-
na Eckert ministra a ofici-
na cultural de zumba pro-
movida pelo Departamento 
de Cultura de Maravilha. 
Desde maio do ano passa-
do as aulas são realizadas 
de forma remota. Segundo 
Adriana, hoje cerca de 180 
alunas participam da ofici-
na. No começo da pande-
mia as aulas eram grava-
das, mas neste amo ocorrem 
em formato de ligação de 
vídeo, através do Google 
Meet. “Acredito que esta-
mos com uma boa participa-
ção, nem todas as alunas se 
adaptaram, mas estamos no 
caminho. As aulas são im-
portantes para saúde físi-
ca e mental, principalmen-
te nesse momento”, explica. 

A oficina de zumba é 
uma das que estão com va-
gas disponíveis. Cada alu-

Cerca de 180 alunas participam da oficina de zumba, ministrada por adriana Eckert

no pode se inscrever em até 
três cursos ou aguardar na 
lista de espera, em caso de 
turmas sem vagas. No total 
o Departamento de Cultura 
realiza 10 atividades, sendo 
elas: acordeon, artesanato, 
ballet, banda marcial, coral, 
dança, língua alemã, pintu-
ra em tecido, violão e zum-
ba. Exceto coral e acorde-
on, as demais oficinas estão 
com vagas abertas. Para se 

inscrever é necessário pre-
encher a ficha de matrícu-
la. O contato é o 3664 1215. 

Vagas:
artesanato, ballet, 
banda marcial, dança, 
língua alemã, pintura 
em tecido, violão e 
zumba. 

Divulgação

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) emitiu 
uma nota técnica nesta se-
mana orientando que as 
prefeituras alterem o pra-
zo de intervalo entre as do-
ses da vacina Coronavac. A 
nota foi publicada após es-
tudo do próprio Instituto 
Butantan que indicou que 
a eficiência da vacina au-
menta com o intervalo de 
28 dias entre as aplicações 
- antes eram recomenda-
dos 21 dias. A recomenda-
ção está na bula da vacina.

A mudança levou em 
consideração também a 
quantidade de vacinas do la-
boratório Sinovac/Butantan 
que tem sido encaminhada 
ao estado pelo Ministério da 
Saúde nas últimas semanas. 
“Com essa padronização, 
vamos conseguir otimizar a 
vacinação dos grupos prio-
ritários e garantir que to-
dos sejam imunizados den-

tro do período recomendado 
para a finalização do esque-
ma vacinal”, disse o diretor 

da Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica (Dive), João 

Augusto Brancher Fuck.

EfiCáCia
a eficácia geral encontrada para a Coronavac é de 
50,7% segundo os primeiros estudos. Se o intervalo 
entre as doses for maior que 21 dias, o percentual sobe 
para 62,3%, diz o Instituto Butantan. Os resultados 
foram apresentados na semana passada. Outros dados 
do estudo, também já divulgados, mostram que a 
eficácia da Coronavac para prevenir casos graves de 
Covid-19 é maior, de 87,3%.

https://blog.odontocompany.com/implante-sem-corte/
https://blog.odontocompany.com/implante-dentario-na-terceira-idade-entenda-como-funciona/
https://blog.odontocompany.com/enxerto-osseo-para-implante-dentario-quando-ele-e-necessario/
https://blog.odontocompany.com/enxerto-osseo-para-implante-dentario-quando-ele-e-necessario/
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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

O Museu Municipal de 
Maravilha Padre Fernando 
Nagel realiza a exposição so-
bre a história do local. A par-
tir de imagens e textos, são 
retratadas a edificação his-
tórica da casa do museu, o 
acervo, os bens culturais e 
as memórias do processo de 
povoamento, a colonização 
e formação do município e 
da região Oeste catarinense. 
A iniciativa é parte do pro-
jeto “Arquitetura da Memó-
ria: história e preservação da 
casa que abriga o Museu Mu-
nicipal de Maravilha – Padre 
Fernando Nagel”.

A exposição já está aber-
ta e ficará à disposição da co-
munidade até o mês de ju-
nho, das 7h30 às 11h30 e das 
13h às 17h, no museu que foi 

maRaVilHa Iniciativa é parte do projeto “Arquitetura da Memória: história e preservação da casa que 
abriga o Museu Municipal de Maravilha – Padre Fernando Nagel”

Exposição no museu municipal 
conta história do local 

PRêmiO EliSabETE andERlE

Em 2019, o Departamento Municipal de Cultura 
concorreu ao Prêmio Elisabete anderle de apoio à 
Cultura na categoria Patrimônio Cultural Material, sendo 
representada pelo projeto de pesquisa e preservação da 
história da casa que abriga o museu. O prêmio é uma 
iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, por 
meio da Fundação Catarinense de Cultura.
Durante a concretização do projeto, foram realizadas 
entrevistas acerca da história da edificação e do Museu, 
com registro fotográfico e filmagem, para a produção de 
um documentário institucional. O projeto contou com a 
consultoria da empresa Catavento Produção Cultural e o 
documentário pode ser encontrado nas redes sociais da 
Prefeitura de Maravilha.

sede da Companhia Coloni-
zadora Territorial Sul Brasil, 
responsável pelo loteamen-

to e comercialização das ter-
ras de grande parte da região 
Oeste catarinense.

Exposição já está aberta e ficará à disposição da comunidade até o mês de junho

Cleiton Ferrasso/O Líder

VOlunTáRiOS
lEO Clube promove campanhas 
em benefício à comunidade
Diana Heinz

Na quarta-feira (21) o LEO 
Clube Maravilha realizou duas 
campanhas de forma presencial, 
respeitando as normas de dis-
tanciamento. Uma delas plan-
tou mais de 100 árvores na re-
gião do Bairro Universitário. A 
ação faz parte da Campanha do 
Meio Ambiente e contou com a 
participação de mais de 20 inte-
grantes que plantaram mudas 
de plantas nativas e frutíferas. 

Outra  atividade entregou ali-
mentos, jogos e materiais para fi-
sioterapia respiratória e reabi-
litação no Lar de Idosos Santa 
Bárbara. A entrega faz parte da 
segunda etapa da Campanha de 
Dignidade ao Idoso que também 
beneficiou o Lar de Idosos Cora-
ção de Maria em outra oportuni-
dade com a doação de materiais. 
“Através da solidariedade e em-
patia, buscamos oferecer produ-
tos alimentícios e materiais ne-
cessários para os cuidados de 
saúde, além de jogos para pro-
porcionar momentos praze-
rosos e de lazer a esta popula-
ção”, disseram os integrantes. 

Mais de 100 árvores foram plantadas em Maravilha

Clube promoveu a entrega de materiais aos lares de Idosos do município

Fotos: Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

1. Evite os excessos
Quando falamos em acessórios, logo nos 

vem à mente a ideia de que eles precisam ser 
chamativos. Sim, eles devem realmente apare-
cer, porém isso não quer dizer que tenham que 
se sobressair.

A função do acessório é complementar o 
look, então é preciso tomar cuidado com os ex-
cessos. Os exageros tornam a composição po-
luída e sem elegância.

Para ter sucesso na hora de usar um aces-
sório, tenha em mente que ele precisa agregar 
e não pesar demasiadamente no visual. Se você 
seguir a premissa do menos é mais, as chances 
de errar reduzirão consideravelmente.

2. Preste atenção nas estampas
São nos pequenos detalhes que se perce-

be o bom gosto na escolha das peças. As estam-
pas são aliadas nesse quesito, pois, quando es-
colhidas adequadamente, retratam elegância 
com sutileza.

Se o look for composto de peças estampa-
das, como o clássico animal print de oncinha, 
a dica é escolher acessórios cujas cores de base 
estejam na estampa, que, no caso do exemplo, 
seriam em tons alaranjados, beges, amarela-
dos, etc.

As pedras e semijoias são excelentes op-
ções, tendo em vista que valorizam a composi-
ção e podem ser usadas para combinar com a 
cor dos olhos, a cor do cabelo e o tom da pele, 
por exemplo.

3. Respeite a hora e o local 

do compromisso
Antes de escolher os acessórios que farão 

parte da sua vestimenta, pense primeiro no lo-
cal e horário do seu evento. Ter consciência so-
bre isso já é um grande passo.

Se o local e o compromisso forem menos 
formais e mais casuais, apostar em acessórios 
mais descontraídos, ou mesmo rústicos. Exis-
tem acessórios lindíssimos artesanais de 
madeira e couro.

Mas se o evento for formal, sem dúvi-
da os complementos devem ser mais refi-
nados para atender à ocasião. Joias e semi-
joias são boas alternativas, principalmente 
se forem discretas e usadas com roupas de 
cores neutras, como preto, branco ou nude.

4. Escolha a bolsa certa
Se você estava apenas pensando em 

adornos como colares, brincos e pulseiras, 
é preciso saber que as bolsas também estão 
no rol dos acessórios, e são muito impor-
tantes para o resultado final de uma pro-
dução.

A bolsa pode, inclusive, ser seu aces-
sório principal. Em virtude de existirem no 
mercado diversos modelos e cores, há um 
leque variado de opções na hora de escolher 
o que atende melhor a sua necessidade.

Além das dicas que comentamos sobre 
como combinar roupas e acessórios, é mui-
to importante que você conheça e respei-
te o seu gosto pessoal: é por meio dele que 
você conseguirá criar um estilo e se sentirá 
à vontade para vestir as peças.

Dicas imperdíveis SOBRE COMO 
COMBINAR ROUPAS E ACESSÓRIOS

você já vestiu uma roupa, olhou no espelho e pensou que estava faltando 
alguma coisa? Complementar a composição e dar um toque especial ao look é 
a função dos acessórios, mas nem sempre é fácil escolher qual tipo de pulseira 

ou brinco vai ornar mais com determinada vestimenta, por exemplo.
É por isso que muitas pessoas acabam errando e não sabem como combinar 

roupas com acessórios, até porque, dependendo das escolhas, o acessório 
pode tornar o conjunto elegante ou arruinar completamente todo o visual.

Fonte: Gabriela/ Enluaze Blog

ExCELENTE fINAL dE SEMANA A TOdOS!

5. fique atento ao tipo de decote 
na hora de escolher o colar

Um dos acessórios que mais chamam a 
atenção em qualquer look é o colar, pois além 
de serem versáteis, conseguem transformar uma 
t-shirt básica, por exemplo, em algo mais formal 
e elegante. Para que ele não tenha o efeito contrá-
rio e estrague a composição, é preciso tomar al-
guns cuidados, como combinar o formato do co-
lar com o estilo de decote da parte de cima.

Por exemplo, aquele vestido matador com 
decote em formato “u” é ideal para ser usado 
com um colar mais longo que tenha um pin-
gente mais chamativo. Já uma peça tomara que 
caia fica ótima com choker, que deixará o look 
ainda mais elegante. As golas altas, por sua vez, 
pedem um maxi colar com bastante brilho ou 
pedras naturais.

Para aquelas peças com decotes bem re-
dondos, deve-se apostar em colares que sigam 
a linha do decote e pareçam um complemento 
da blusa ou vestido.

6. Escolha acessórios com tons que 
contrastem com os das roupas

A dica é simples: se o look for todo compos-
to por cores frias (como bege, azul, verde, roxo 
etc.) e não tiver nada ou quase nada de estam-
pas, os colares, brincos e pulseiras podem ter 
tons quentes que se sobressaiam (laranja, ver-
melho, amarelo, etc.).

Isso porque essas cores estão localizadas 
em lugares opostos no círculo cromático, o que 
dá um impacto visual positivo na composição 
do look completo e ainda passa uma mensa-
gem de originalidade e ousadia.

7. não se esqueça de que lenços e 
cachecóis também são acessórios

Muita gente associa acessórios direta-
mente a joias e se esquecem dos complemen-
tos de tecido feitos para serem colocados ao 
redor do pescoço.

O cachecol, por exemplo, é um item ótimo 
para nos esquentar durante o inverno e pode 
ser usado em um look formal de trabalho (por 
baixo do blazer ou terninho) ou em ocasiões 
descontraídas, combinando com uma jaqueta 
de couro e calça jeans.

Os lenços também são superversáteis e po-
dem ser usados tanto com vestidinhos leves de 
verão quanto em looks mais pesados para as es-
tações de frio. É possível ainda, além das mais 
diversas cores e estampas, variar na forma de 

usá-lo no corpo. Uma camisetinha básica, por 
exemplo, fica automaticamente mais chique se o 
lenço for utilizado com dois nós, um em volta do 
pescoço e o outro em cima de um ombro, como 
se estivesse “caindo”.

Como visto, existem diversas possibilidades 
para brincar com os acessórios e transformar seu 
visual em um verdadeiro sucesso. Só não esque-
ça de sempre respeitar suas preferências pessoais 
e jamais usar algo somente por “estar na moda”. É 
preciso, em primeiro lugar, agradar a si mesmo.
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por SUSANE ZANIN
mODA & EsTILO
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PVVR
OBEDIENTE
NRPROOF

ITEMTVL
OPEPIODO

SEAROCOR
LSOALCE

BENEVOLAS
TOMOMST

ARTILHARIA
OAOAOM

INSINUANTE
INERDEN
CTITNT

ROMEROBRITTO

“Banco”,
em

BNDES

Organis-
mo como
a tênia
(Biol.)

Uma das
direções

das cruza-
dinhas

Expressão 
de espanto

Queijo apre-
ciado em
petiscos à
milanesa

Tipo de 
transfe-
rência

bancária

Cartel
sediado

em Viena
(sigla)

“Metade”,
em “semi-

círculo”

Identidade
visual dos
filmes de 
Almodóvar

Mar, em
inglês

Conteúdo
do bole-
tim esco-
lar (pl.)

Animal
símbolo

da
Noruega

Última
nota

musical

Rival do
Grêmio
gaúcho
(fut.)

Alberto
Dines,

jornalista
e escritor

Tenda, em
inglês

(?), seca
e oleosa:
tipos de

pele

Registro
da vítima
de assalto

(sigla)

Explosivo
usado na
demolição 
de prédios

Técnica de recupera-
ção de áreas com

vegetação devastada
O carro 0 km

Elemento

Movimento que reivin-
dica a reforma agrária

Consumir (algo)
inteiramente

Metro
(símbolo)

Estereó-
tipo do
aluno

estudioso
(inglês)

Caridosa
Divisão da 
enciclo-
pédia

Nutriente
cuja falta 
pode cau-
sar bócio

Mídia que
lançou
Xuxa

(abrev.)

Sugestivo
Pintor que
tem seus 

motivos co-
loridos re-
produzidos
em artigos
decorativos

Arma do
Exército 

que faz uso
de obuses

Dom
(abrev.)

Prova, em
inglês

A criança 
presen-
teada no

Natal

Sistema
digital de
controle
de entra-
da e saída
de funcio-

nários

3/cor — sea — tnt. 4/nerd — opep — tent. 5/proof. 6/haurir. 12/romero britto.

ESPaÇO gOuRmET

ingREdiEnTES
1 xícara (chá) de fo-
lhas de salsão picado
2 tomates sem sementes picados
meia xícara (chá) de azei-
tonas verdes picadas
1 e meia colher (sopa) de tem-
pero a sua preferência 
3 colheres (sopa) de azeite

2 pacotes de biscoitos sal-
gados triturados
1 beterraba ralada
3 ovos cozidos fatiados

mOdO dE PREPaRO 
Em um recipiente, misture bem todos 
os ingredientes, exceto os ovos cozidos. 
Decore com os ovos e sirva a seguir.

Farofa super rápida 
de beterraba

Faltam 15 dias para o dia da-
quelas que nos colocaram nesse 
mundão: nossas mães! E se você 
ainda não escolheu o presen-
te da sua e está sem ideias, que-
ro te convencer a dar um presente 
de moda para a sua mãe com três 
motivos!

1. Produtos de moda têm o 
poder de fazer a gente se sentir 
linda! Existem estudos, inclusive, 
que demonstram que usar uma 
peça que está na moda libera be-
taendorfina, que é um dos hormô-
nios da felicidade. Além de mais 
uma opção para compor seus 
looks, você está automaticamente 
presenteando sua mãe com uma 
bomba de bem-estar.

2. Produtos de moda são du-
ráveis! A tendência é que, depen-
dendo da qualidade do produto 
que você comprar, ela o use por no 

Três motivos para dar um 
presente de moda para a sua mãe

mínimo um ano, chegando às vezes a pelo 
menos meia década de uso. Além disso, to-
das as vezes que usar a peça que você deu 
de presente, ela vai lembrar de você.

3. A variedade de produtos é enorme! 
Apenas com um passeio pelas lojas você 
encontra diversas opções de presentes de 
moda para todos os estilos de mães: bási-

cas, esportistas, modernas, 
românticas, entre outros. E o 
melhor de tudo é que se não 
servir ou ela não gostar, geral-
mente as lojas fazem trocas 
bem facilitadas.

E vou te dar um motivo 
extra: ao comprar um produ-
to de moda para presentear 
a sua mãe, você automatica-
mente está ajudando um dos 
setores mais afetados pela 
pandemia. Sua compra nunca 
será “apenas mais uma”, pois 
significa muito para o comer-
ciante, a marca, as costurei-
ras, as estilistas e todas as pes-
soas envolvidas. Ou seja, é só 
vantagem para todo mundo: 
você, sua mãe e a sociedade.
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Vitrine

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

O grupo WH Comunicações parabeniza os colaboradores Eliane 
dos Santos (23) e Oneide Behling (26). Feliz aniversário. 

O lançamento da 
coleção outono e 
inverno 2021 da 
loja Evidência foi 
realizado no dia 09 
de abril, durante 
uma live que foi 
transmitida pelo 
facebook da loja. 
Durante a live foram 
apresentadas as 
peças da nova 
coleção que está 
um arraso. 

Juliane Kreutz completou 
mais um ano de vida no dia 
22. Os amigos e familiares 
lhe desejam muita 
felicidade neste novo ciclo 
que se inicia. Parabéns!

amanhã (25) 
é a vez de 

Kellin Danuza 
von Borstel 

comemorar mais 
um aniversário. 

Felicidades.
a equipe da loja Ousadia promoveu na 
noite de quinta-feira (22), uma live que foi 
dividida em dois momentos. Durante a live 
teve apresentação de peças com até 80% 
de desconto e em outro momento ocorreu 
o lançamento de inverno 2021. 
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

COmO COmPREEndER O QuE é EmPaTia 

Os países de língua inglesa usam um termo muito interessan-
te para explicar a empatia: colocar seus pés nos sapatos dos outros. 

Trata-se de um exercício difícil num primeiro momento, mas 
que depois de aprendido, torna-se grande aliado para melhorar as 
nossas relações com o próximo. Essa técnica envolve a capacidade 
de suspender provisoriamente a insistência no próprio ponto de 
vista e encarar a situação a partir da perspectiva do outro. 

Significa imaginar qual seria a situação caso se estivesse no 
seu lugar, como se lidaria com o fato. 

Isso ajuda a desenvolver uma conscientização dos sentimen-
tos do outro e um respeito por eles, o que é um importante fator 
para a redução de conflitos e problemas nas relações.

Só vestindo o calçado do outro saberemos se ele é apertado 
ou não, se machuca aqui ou ali, e assim poderemos compreender 
e tomar atitudes mais eficazes para consolar e ajudar.

Quem tem a habilidade da empatia consegue desenvolver a 
compaixão e estender as mãos para auxiliar.

Para que alguém esteja apto a verdadeiramente consolar al-
guém, é indispensável ter a percepção ou mesmo a compreensão 
do que está sofrendo aquele que busca ou aguarda consolação.

Quem tem o comportamento empático compreende melhor 
e julga menos, ou julga com menos severidade.

Quem usa a empatia entende as razões do outro e consegue 
suavizar o ódio, o rancor, o ressentimento, preparando-se melhor 
para o perdão.

Se desejamos harmonia e melhoria nas relações, temos que 
passar pela empatia, indubitavelmente.

Experimentemos usar o sapato do outro. Experimentemos o 
mundo a partir do ponto de vista do outro. Saiamos do egocentris-
mo destruidor ainda hoje.

Empatia... Sempre.

SC

Apoio

COmEmORaÇãO Instituição inaugura hoje (24) galeria de ex-
presidentes e entrega lembrança a associados em drive-in

associação Empresarial 
completa 51 anos de história

No dia 18 de abril a Asso-
ciação Empresarial de Mara-
vilha comemorou 51 anos de 
sua fundação. Com décadas 
de história e o propósito de re-
presentar e fortalecer a classe 
empresarial, e entidade segue, 
cada vez mais, fomentando o 
associativismo e contribuindo 
para o desenvolvimento das 
empresas associadas. A Aci-
mar (Associação Comercial 
e Industrial de Maravilha) foi 
fundada em 1970 por empre-
sários de Maravilha que tive-
ram o propósito de defender, 
amparar, aprimorar e unir as 
classes empresariais como: co-
mércio, indústria e prestado-
res de serviços, ligada desde a 
sua fundação a Federação das 
Associações Empresariais de 
Santa Catarina (Facisc).

O primeiro presidente 
eleito da Acimar foi Ivo Roman 
(in memoriam) e após a sua 
gestão de 1970 a 1972, a Aci-
mar ficou 15 anos desativa-
da, sendo reativação em 1987. 
Após a sua reativação dez pre-
sidentes permaneceram no 
cargo até a unificação da Aci-
mar para Associação Empre-

sarial/CDL de Maravilha. 
Com atitude ousada e ino-

vadora vindo de empresários 
no dia 6 de junho de 2002 re-
alizou-se a junção da CDL e 
Acimar, formaram a CDL/ As-
sociação Empresarial de Ma-
ravilha fomentando a ativida-
de empresarial e associativa no 
município e região.  

Atualmente, a Associação 
Empresarial e presidida por 
Eliana Reiter Estefano e seus 19 
diretores, no qual representam 
as mais de 520 empresas asso-
ciadas e buscam proporcio-
nar um ambiente diferencia-
do, gerando o fortalecimento 
da classe, auxiliando em de-
mandas coletivas, desenvolvi-
mento sustentável e melhoria 

da produtividade.
Para Eliana fazer parte da 

história da entidade é um pri-
vilégio. “Representar mais de 
520 empresas e seus empresá-
rios é um privilégio. Agradeço 
a todos que confiam em nossos 
trabalhos, que nos auxiliam na 
busca de soluções, melhorias e 
na forma da representatividade. 
Temos uma Associação forte e 
de respeito graças a contribui-
ção de cada presidente e diretor 
que passou por aqui, deixando 
sua marca e fazendo a diferença 
para a classe”, destacou. 

A Associação Empresarial 
conta com sua sede própria, 
um sonho realizado no ano de 
2019, a sede conta com design 
moderno e conta com uma área 

de 461 m² com possibilidade de 
ampliação no sub-solo. 

Ofertando as empresas a 
entidade conta com uma vasta 
gama de soluções empresariais 
que venham a auxiliar e melho-
rar a gestão dentro das empre-
sas, como: Consulta Boa Vista, 
Certificado Digital, Cartões Útil, 
Printe (Proteção Intectual), 
Programa Empreender e XML 
Empresarial, além de eventos e 
locações de espaço.

COmEmORaÇÕES
Para não deixar a data em 

branco hoje (24) a entidade 
realiza a Inauguração da Ga-
leria de Presidentes e distri-
buição de um mimo aos as-
sociados que passarem pela 
entidade. O mimo será entre-
gue na modalidade de Dri-
ve-in a partir das 9h30 até às 
16h e todas as empresas es-
tão convidadas. “Convidamos 
os nossos associados para es-
tarem prestigiando conosco 
mais um aniversário da As-
sociação Empresarial, neste 
ano diferente, mas sempre fei-
to com muito carinho para to-
dos”, finalizou.

registro da Galeria de Presidentes que inaugura neste sábado (24)

Divulgação
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É O ESPíRITO DE GRATIDÃO qUE NOS 
CONDUZ À SALvAçÃO DE DEUS

 Cultivando-se o espírito de grati-
dão, ocorre a cura de doenças. Não é 
só isso. O espírito de gratidão conduz 
também à prosperidade nos negó-
cios. Se você conseguir manifestar o 
espírito de gratidão não somente em 
relação aos clientes e às mercadorias, 
mas também em relação aos antepassa-
dos, à esposa (ou ao marido) e aos filhos, 
seus negócios prosperarão naturalmente.

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 

PROTEÇãO animal Objetivo é finalizar a construção das casinhas antes da chegada do frio intenso

Ong ame bicho planeja 
“cãodomínio” em maravilha
CaMilla COnStantin

Pensando em propor-
cionar um local segu-
ro para os animais se 

protegerem do frio e da chu-
va, a Ong Ame Bicho irá de-
senvolver um “cãodomínio” 
em Maravilha. A ideia sur-
giu com a chegada de dias 
com temperaturas mais bai-
xas, principalmente em ra-
zão do aumento dos casos 
de hipotermia em filhotes 
que nascem nas ruas no pe-

ríodo de inverno.
A iniciativa, que consis-

te na fabricação de casinhas, 
deve ser colocada em prática 
nos próximos dias. “Já temos 
alguns materiais para come-
çar a construir e o objetivo é 
terminar antes da chegada do 
frio intenso. Assim que sur-
giu a ideia, começamos a pro-
curar pessoas para colocar a 
mão na massa. Também en-
tramos em contato com as 
empresas que vendem mate-
riais de construção para re-

cebermos as doações direta-
mente da loja, pois não temos 
onde armazenar”, explicam. 

O local onde as casinhas 
serão instaladas ainda não 
foi definido. De acordo com 
a Ong, bairros com maior nú-
mero de animais de rua te-
rão prioridade. Além disso, 
a ideia é expandir o projeto 
para novos locais, conforme 
o recebimento de doações. 
Quem quiser contribuir pode 
entrar em contato com a Ong 
Ame Bicho nas redes sociais.

Exemplo de “cãodomínio”, no Centro de Canoas (rS)

Divulgação/ Cidades

Na última semana a Ong Ame Bi-
cho registrou uma importante con-
quista: foi confirmado recurso oriun-
do de emenda parlamentar para a 
compra de uma área de terra. A in-
dicação, da deputada estadual Ana 
Campagnolo (PSL), foi viabilizada 

por meio do vereador Sérgio Bours-
cheidt. 

O valor total é de R$ 180 mil e a 
expectativa é que esteja disponível no 
orçamento do município até o mês de 
julho. 

De acordo com Bourscheidt, a 

compra ainda não foi efetivada, mas 
a área prevista é de três hectares. “É 
o sonho da sociedade e da Ong ter 

uma área de terra e lá conseguir abri-
gar os animais. Será algo muito bom”, 
destaca.

ÁREA dE TERRA

a presidente da Ong, Joice Watte Keller, e o vereador Sérgio Bourscheidt acompanharam a entrega do documento

Divulgação

E as ações não param por aí: no próximo sábado (1°) a Ong ame Bicho 
irá realizar mais uma Feira de adoção. a iniciativa ocorre das 8h às 16h, 
na Praça Padre José Bunse, Centro de Maravilha. aos interessados, é 
necessário apresentar documento com foto e em seguida será feito termo 
de responsabilidade e guarda do animal. as voluntárias lembram que para 
participar é obrigatório seguir as normas sanitárias vigentes, como uso de 
máscara e distanciamento.
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lEgiSlaÇãO

O que mudou no Código 
de Trânsito Brasileiro?

Diana Heinz 

Aprovadas em outubro do 
ano passado, as mudanças 
no Código de Trânsito Bra-

sileiro (CTB) estão em vigor des-
de o dia 12 deste mês. Foram feitas 

diversas alterações que incluem a 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), multas, regras para moto-
ciclistas, ciclistas e motoristas de 
ônibus e caminhões. 

Conforme Liomar Wahlbrink, 
diretor de ensino do  Centro de 

Formação de Condutores Entre 
Rios (Autoescola Entre Rios) é im-
portante estar atento às mudanças 
na legislação. A lei 14071/20 trou-
xe algumas mudanças que flexibi-
lizaram e outras que endureceram 
o CTB.

CNH: novo prazo 
e limite de pontos

Antes da mudança, para condutores com menos de 65 
anos, a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
era de até cinco anos; para condutores com 65 anos ou mais, 
a validade era de até três anos. A partir de agora, para condu-
tores com menos de 50 anos, a validade é até dez anos. Para 
condutores com idades entre 50 e 69 
anos, a validade é de até cinco anos. 
Já para condutores com 70 anos 
ou mais, a validade será de até três 
anos.

Em casos de indícios de defi-
ciência física ou mental ou de pro-
gressividade de doença que possa 
diminuir a capacidade de dirigir, a 
validade do exame ainda pode ser 
reduzida a critério do médico.

O aumento do limite de pontos 
para suspensão do direito de dirigir 
também sofreu alterações. Antes o 
motorista que atingisse 20 pontos, 
no período de 12 meses tinha o direi-
to de dirigir suspenso. Desde a mudança, em casos de suspen-
são do direito de dirigir, serão considerados motoristas com:

- 20 pontos, no período de 12 meses, com duas ou mais in-
frações gravíssimas;

- 30 pontos, no período de 12 meses, com uma infração 
gravíssima;

- 40 pontos, no período de 12 meses, sem nenhuma infra-
ção gravíssima; 

- 40 pontos, no período de 12 meses, para condutor que 
exerce atividade remunerada, independentemente da natu-
reza das infrações.

Houve um aumento do prazo para 
indicação do condutor infrator. Antes, 
o dono do veículo poderia apresentar o 
condutor infrator em até 15 dias, a par-
tir da notificação da autuação. Agora, ele 
tem 30 dias.

O prazo para defesa prévia também 
mudou. Antes não podia ser inferior a 15 
dias, contado da data de notificação da 
autuação. O novo prazo, que agora cons-
ta do CTB, não pode ser inferior a 30 dias.

Antes, deixar de efetuar o registro de 
veículo no prazo de 30 dias era infração 
grave, sujeita à multa de R$195,23 e reten-
ção do veículo para regularização. A par-
tir de agora será infração média, sujeita à 
multa de R$130,16 e remoção do veículo.

Em situações de venda, caso o novo 
proprietário não faça a transferência em 
30 dias, o vendedor terá 60 dias para co-
municar a venda ao órgão de trânsito. Pelo 
novo CTB, este procedimento pode passar 
a ser eletrônico após regulamentação do 
Contran.

Antes não havia prazo no CTB para o 
órgão de trânsito expedir a notificação de 
penalidade. Agora passam a existir dois 
prazos, o primeiro é quando o infrator não 
apresentou sua defesa prévia no prazo es-
tabelecido pelo CTB, o órgão de trânsi-
to terá no máximo 180 dias para expedir 
a notificação, contados da data da infra-
ção. O segundo é se houver apresentação 

de defesa prévia em tempo hábil, o prazo 
máximo será de 360 dias.

A penalidade de advertência por es-
crito antes podia ser imposta aos que co-
metem infração leve ou média, desde que 
o infrator não fosse reincidente nos últi-
mos 12 meses. 
Mas a aplicação 
da advertência 
dependia de a 
autoridade de 
trânsito enten-
der que esta é 
a medida mais 
educativa. No 
novo CTB a re-
gra da adver-
tência por escri-
to não dependerá 
mais do entendimento 
da autoridade de trânsi-
to. Ela deverá ser aplica-
da à infração leve ou mé-
dia, caso o infrator não 
tenha cometido nenhu-
ma outra infração nos úl-
timos 12 meses.

Outra alteração é sobre a luz baixa du-
rante o dia em rodovias. Agora não será 
mais exigida a luz baixa durante o dia 
quando o veículo já dispuser de luzes de 
rodagem diurna (DRL), estiver em pista 
duplicada ou dentro de perímetro urbano.

MULTAS: novos critérios

liomar Wahlbrink é diretor de ensino do  Centro de Formação de Condutores Entre rios 
(autoescola Entre rios)

Diana Heinz /O Líder
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Multa pela falta de exame toxicológico é de r$1.467,35 além da suspensão do direito de dirigir por três meses

Diana Heinz /O Líder

oUtras REGRAS
- Motociclistas: houve redução da gravidade da infração para mo-

tocicleta com farol apagado. A partir de agora é infração média, sujei-
ta a multa de R$130,16 e quatro pontos na carteira. Além disso, usar 
capacete sem viseira ou óculos de proteção, ou com esses apetrechos 
em desacordo com a regulamentação do Contran, será infração média.

- Ciclistas: antes o Código de Trânsito Brasilei-
ro não previa multa para quem parar o veículo em 
ciclovia ou ciclofaixa. Agora, esta será uma infração 
grave, sujeita à multa de R$195,23 e cinco pontos na 
CNH. Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao 
ultrapassar o ciclista era infração grave e agora será 
infração gravíssima, sujeita à multa de R$293,47.

- Crianças: antes, as crianças menores de 10 
anos deviam ocupar o banco traseiro e uti-
lizar o equipamento de retenção adequado. 
Agora o que conta é a altura. Todas que não 
tenham 1,45m de altura devem sentar no ban-
co traseiro e utilizar equipamento de retenção 
adequado. O antigo CTB proibia o transporte 
de criança menores de 7 anos ou sem condi-
ções de cuidar da própria segurança em mo-
tocicletas. Com as novas regras, a idade míni-

ma aumenta para 10 anos.
- Motoristas: Sobre o curso de reciclagem, an-

tes previsto para condutores das categorias C, D 
e E, com registro na CNH de atividade remunera-
da, que somavam entre 14 e 19 pontos nos últimos 
12 meses, o curso passa a ser possível a conduto-

res de todas as categorias, desde que tenham 
registro de atividade remunerada na CNH, e 
que tenham somado 30 pontos nos últimos 
12 meses.

- Provas: O candidato só podia repetir 
o exame em que foi reprovado depois de 15 
dias. Com o novo CTB, ele não precisará mais 
aguardar este prazo para reagendar a prova.

TOxICOLÓGICO
Os motoristas de categorias C, D e E com observação de atividade remunerada 
na carteira, idade inferior a 70 anos, deverão renovar o exame toxicológico a 
cada dois anos e meio, mesmo se a CNH não estiver vencida. a data deverá 
ser baseada a partir da data da coleta do último Exame Toxicológico de 
modalidade CNH (para emissão ou renovação).  Já para os condutores acima 
de 70 anos, não precisarão renovar o exame antes do vencimento da CNH. De 
acordo com a determinação do Novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB); caso 

o motorista habilitado nas categorias C, D ou E conduzir o veículo sem ter realizado o exame 
toxicológico, previsto após 30 dias do vencimento do prazo de 2 anos e 6 meses, sofrerá uma 
infração gravíssima (segundo art. 165-B). além disso, o condutor também receberá uma multa 
multiplicada cinco vezes (r$ 1.467,35 em valor atual de 2021), e terá a suspensão do direito 
de dirigir por três meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no renach de 
resultado negativo em novo exame toxicológico periódico; ou seja, só poderá dirigir novamente 
com um novo resultado negativo do exame toxicológico.

a autoescola 
Entre rios oferece 
cursos de primeira 
habilitação, 
mudança de 
categoria, renovação, 
reciclagem para 
condutores 
infratores, cursos 
especializados, 
Mopp, indivisíveis, 
transporte coletivo de 
passageiros e escolar.
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muNIcíPIOS

O ambiente onde são 
ofertadas oficinas e demais 
atividades às crianças e ado-
lescentes do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 
de Vínculos irá receber di-
versas melhorias. A inicia-
tiva é da Administração de 
Cunha Porã, por meio da Se-
cretaria de Assistência So-
cial, e o projeto está sendo 
desenvolvido com a Asso-
ciação dos Municípios do 
Entre Rios (Amerios).

Conforme a secretá-
ria de Assistência Social, Ro-
sina Ana Kuntzler, o proje-
to consiste na construção de 
um banheiro com acessibili-
dade e área de serviço. Além 
de reforma nos dois banhei-

CunHa PORã

flOR dO SERTãO

Serviço de Convivência e fortalecimento de 
Vínculos irá receber melhorias

Cachoeira e Caverna do Corvo ganham acesso

Secretária acompanhou os trabalhos da equipe de topografia 

Divulgação/Sec. de Assistência Social

ros existentes, troca de for-
ro, colocação de piso e cons-
trução de um muro frontal, 
também com acessibilidade.

Rosina assinala que toda 

a reforma será feita com re-
cursos próprios da Secretaria 
de Assistência Social. “Na úl-
tima semana a equipe de to-
pografia da Amerios esteve 

no município fazendo os le-
vantamentos para desenvolvi-
mento do projeto. Assim que 
estiver pronto, daremos an-
damento às obras”, destaca.

Um dos pontos turísti-
cos de Flor do Sertão terá 
acesso facilitado para aque-
les que desejam curtir mo-
mentos agradáveis em meio 
à natureza. O local, que está 
situado na Linha Sarandi e 
fica a poucos minutos da ci-
dade, conta com uma das 
maiores cavernas da região e 
uma cachoeira, atraindo tu-
ristas de diversas regiões. 

O morador Gilberto Tren-

tin relata que nos últimos 
anos tem aumentado signi-
ficativamente a quantida-
de de pessoas que buscam 
informações para chegar 
ao local, que fica em meio 
à mata, em sua proprieda-
de. “A cada poucos dias apa-
recem casais ou grupos, a 
maioria de fora, querendo 
ir até a cachoeira”, afirma.

Dezenas de florsertanen-
ses também têm procurado o 

local, que ganhou maior visi-
bilidade com a 3ª Trilha Ipê 
Amarelo, realizada em 2019 
pelo Departamento de Turis-
mo, que incluiu o local como 
parte do roteiro, inclusive 
tendo cadastrado o ponto tu-
rístico no Google - motivo 
pelo qual turistas de outras 
regiões buscam informações.

O acesso, feito pela pro-
priedade de Aloísio Schwertz, 
possibilitará aos turistas che-

gar de carro, moto ou bici-
cleta até próximo ao local 
– os últimos metros, no en-
tanto, precisam ser feitos a 
pé. “É uma beleza que me-
rece ser vista, então vamos 
ajudar para que as pesso-
as possam ir até o local”, re-
conhece Aloísio, ressaltando 
que é mais bonito quan-
do há mais água no riacho – 
no momento, a região pas-
sa por uma longa estiagem.

A Secretaria da Assis-
tência Social, Cras e o Con-
selho Tutelar de Iracemi-
nha lançaram o concurso 
de música ou paródia para 
todos os munícipes de Ira-
ceminha. A ideia é fazer o 
trabalho referente ao Dia 
Nacional do Combate ao 
Abuso e a Exploração Se-
xual Contra as Crianças e 
Adolescentes - 18 de maio.

O material deve ser en-
caminhado até dia 10 de 
maio e depois de avalia-

do deverá ser divulgado no 
Facebook e compartilha-
do com a página do Cras. O 
ganhador será o que tiver o 
maior número de curtidas e 
compartilhamentos em seu 
vídeo até o dia 17 de maio, 
às 14h. Quem conquistar o 
primeiro lugar ganhará R$ 
300 e o segundo R$ 200. 

A equipe do Departa-
mento de Cultura irá auxiliar 
quem precisar na melodia, 
mas é necessário agendar 
horário com antecedência. 

A Secretaria da Agricultu-
ra de São Miguel da Boa Vista 
está com as inscrições aber-
tas para o Programa 2021 de 
horas máquinas, conforme a 
lei de incentivo nº 1050/2017. 
O agricultor pode se inscre-
ver para horas de trator, estei-
ra ou escavadeira hidráulica. 

Para ser atendido com es-
sas horas, precisa estar em 
dia com o bloco de produtor, 
com a tributação e ter movi-
mento econômico. As inscri-
ções estão abertas até o dia 30 
de abril.

CaRnêS diSPOníVEiS
A população de São Mi-

guel da Boa Vista já pode pro-
curar o setor de Tributação 
para a retirada dos carnês de 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) ou emi-
tir as guias pelo site da pre-
feitura. O pagamento pode 
ser parcelado em três vezes 
com vencimento para 10 de 
maio, 10 de junho e 10 de ju-
lho. Para quem optar por pa-
gar em cota única terá des-
conto de 20% e o vencimento 
é 10 de maio.

iRaCEminHa

SãO miguEl da bOa ViSTa

Concurso de música e 
paródia será promovido 

Programa de incentivo está 
com inscrições abertas

A administração de Bom 
Jesus do Oeste solicitou jun-
to à Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Susten-
tável a perfuração de um poço 
artesiano no município. Na úl-
tima semana o prefeito, Air-
ton Antonio Reinehr, esteve 
na capital do Estado e enca-
minhou a solicitação para a 
Secretaria do Meio Ambien-
te, Recursos Hídricos e Sane-
amento, recebendo autoriza-
ção para a execução.

Na manhã de terça-feira 
(20) foi assinada a ordem de 
serviço para a perfuração. A 
obra será executada pela Em-
presa Ferreira de Lima Poços 
Artesianos EPP de Três Arroio 
(RS), e custará o valor total de 

R$ 26.575 mil, recursos pró-
prios do município.

Reinher destaca que a 
perfuração do poço artesia-
no é uma medida emergencial 
para atender o fornecimen-
to de água nestes tempos de 
seca, sendo que o poço exis-
tente não comporta a deman-
da da população. Além disso, 
ele destaca que o poço arte-
siano deverá beneficiar todo o 
perímetro urbano de Bom Je-
sus do Oeste. “Sabemos das 
dificuldades que estamos pas-
sando com a falta de água. 
Água é qualidade de vida, bem
-estar e dignidade às famílias. 
É uma ação que parece pe-
quena, mas de uma importân-
cia social incalculável”, afirma. 

bOm JESuS dO OESTE Obra será feita com recursos próprios, no valor de R$ 26 mil

Ordem de serviço para perfuração de poço é assinada

ato ocorreu nesta semana, no gabinete do prefeito e contou com a presença dos representantes da empresa

Divulgação
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aniVERSáRiO

iraceminha completa 32 
anos de emancipação 

Diana Heinz

Localizada no Oeste de 
Santa Catarina e integrante da 
Associação dos Municípios do 
Entre Rios, Iraceminha foi fun-
dada em 26 de abril de 1989. 
Na segunda-feira (26) a cidade 
completa 32 anos de história. 

No local existiam famílias 
desde a década de 1940 em fun-
ção da fertilidade do solo que, 
aliada à abundância de madei-
ra existente, atraiu colonizado-
res gaúchos. Registros histó-
ricos apontam que em 1948 a 
primeira família chegou a loca-

lidade, vinda de Escuma, Cos-
ta do Rio Chapecó. A viagem le-
vou oito dias. 

Nessa época, a companhia 
Sul Brasil aliada a outros des-
bravadores que residiam no 
local demarcaram as terras e 
as primeiras comunidades. A 
mata fechada exigiu dos pio-
neiros anos de trabalho para 
a construção de casas e plan-
tações. Em 1951, foi instalado 
o 1º hotel no município, para 
hospedar imigrantes. Somente 
após a emancipação de Cunha 
Porã, foi construída a ponte so-
bre o Rio Iracema.

 a origem do nome Iraceminha provém de uma 
palavra indígena, em função do rio que atravessa o 

município e leva o mesmo nome.

Praça central do município

Igreja Matriz de Iraceminha

Município completa 32 anos de emancipação na segunda-feira (26)

Fotos: Divulgação

A partir de 1970, através da 
Celesc, Iraceminha começou a 
render energia elétrica, impul-
sionando assim as indústrias 
madeireiras, quando se estabe-

leceram serrarias com maior de-
sempenho econômico. Em 1989 
o então Governador do estado 
Casildo Maldaner, através da san-
ção da Lei Estadual 7.577, criou o 

município de Iraceminha, com 
a promulgação da Constituição 
possuía todos os requisitos ne-
cessários pra poder emancipa-se.

No ano seguinte, 1989, ocor-
reram as eleições municipais 
para a escolha do primeiro prefei-
to municipal de Iraceminha. No 
dia 15 de novembro de 1989 Ro-
salino Augusto Dalmolin elegeu-
se o primeiro prefeito municipal. 
Iraceminha foi desmembrada de 
Cunha Porã e elevada à condição 
de município através da Lei Mu-
nicipal nº 7.577 de 26 de abril de 
1989, porém sua instalação acon-
teceu no dia 1º de janeiro de 1990, 
com a posse de primeiro Prefeito 
Municipal. 

localização:
ao norte Iraceminha tem 
divisa com Maravilha e 
Flor do Sertão. ao sul com 
riqueza e ao leste com 
Cunha Porã. a oeste o 
município tem limitação 
com Descanso.

COmemOraÇÃO 
Uma live vai ser realizada pelo setor da Cultura de 
Iraceminha para comemorar os 32 anos de emancipação 
político e administrativa do município. O evento vai ser 
na realizado na praça municipal. Os alunos das aulas 
de música vão apresentar cinco canções. a praça foi 
ornamentada com um cenário especial que incluem 
ferramentas utilizadas pelos desbravadores do município. 
a live vai acontecer, às 15h, de segunda-feira (26), dia do 
aniversário de Iraceminha. as apresentações serão feitas 
pelos integrantes do coral infanto juvenil, Semeando 
vozes, dirigido pelo Professor Magnos Drewlo. 

De uma forma especial quero parabenizar todos 
os Iraceminhenses desde os colonizadores até os 

moradores de hoje, pois cada um deu sua contribuição 
que nosso município se desenvolve mais a cada dia 
até chegarmos aos 32 anos de emancipação político 

administrativa. Infelizmente por conta desta pandemia 
não podemos comemorar juntos com o povo, mas 
fica o nosso forte abraço de Jean e roberto para 
todos os Iraceminhenses, e com a certeza de que 

todos juntos iremos superar mais essa dificuldade e 
faremos sempre o melhor por Iraceminha

Jean Nyland, prefeito de Iraceminha
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A comunidade da Linha 
Barro Preto realizou uma ho-
menagem para os ministros 
da Igreja Católica no domin-
go (18). A coordenadora Már-
cia Gaelzer Lusa, junto com o 
tesoureiro Reinaldo Zinn e Si-
mone Grando, entregaram 
uma pasta para colocar o ma-
terial utilizado nas celebra-
ções aos ministros  Clainês Be-
cker, Noemi Becker, Carine 
Willinghoefer, Fernado Batisti 
e Viviane Engelmann. Os pais 
de Fernando e Viviane rece-
beram a lembrança em nome 
deles. Auxiliaram no culto, 

RECOnHECimEnTO
Comunidade barro Preto homenageia ministros

Última celebração religiosa foi feita por Carine Willinghoefer

além dos ministros,  Marlei 
Mueller, Márcia Lusa, Adélia 

Vivian e Simone Grando. “Gra-
tidão pelo trabalho de todos 

em prol de nossa querida co-
munidade”, disseram os fiéis. 

Divulgação

CleitOn C. FeRRaSSO

Mesmo com um atra-
so de quatro meses na entre-
ga, o asfalto já é realidade para 
os moradores da Linha Bar-
ro Preto, interior de Maravilha. 
O trabalho começou em agos-
to do ano passado com um pra-
zo para concluir até dezembro, 
mas ainda segue na fase de fi-
nalização. Nesta semana, as 
equipes trabalharam na cons-
trução das canaletas. Ainda fal-
tam as pinturas e sinalizações. 

O trecho asfaltado ini-
cia próximo à BR-282 e segue 
até o começo do calçamento 
da comunidade. O valor glo-
bal do investimento é de R$ 
1.783.909,25, sendo que R$ 1,5 
milhão é de emenda parlamen-
tar do deputado Celso Mal-
daner e o restante contrapar-
tida do município. O projeto 
contempla desde o asfaltamen-

maRaVilHa Administração garantiu recursos para continuar o 
asfaltamento até a igreja

Pavimentação asfáltica já é 
realidade na linha barro Preto 

Equipes estão fazendo construção de canaletas, pinturas e sinalização

to, melhoramento fluvial do rio 
que corta a estrada geral até a 
sinalização. 

aSfalTO aTé a igREJa 
Além desse asfalto, a ad-

ministração municipal con-
seguiu R$ 300 mil do deputa-

do estadual Mauro de Nadal. 
O dinheiro será usado para as-
faltar a partir do calçamento 
até a igreja da comunidade de 
Barro Preto. 

inTERiOR COm aSfalTO 
Aos poucos, o asfalto vai 

chegando ao interior de Ma-
ravilha. A primeira comu-
nidade asfaltada foi a Linha 
Primavera Alta, em seguida 
Barro Preto e está em anda-
mento a estrada em direção 
à comunidade da Linha Água 
Parada. 

Cleiton Ferrasso/O Líder

Na última semana ocor-
reu o lançamento ofi-
cial do Feirão do Impos-
to 2021 e as coordenadoras 
Stela Debastiani e Jéssica 
Guasselli participaram re-
motamente do encontro. 

Coordenado pelo di-

retor de assuntos tributá-
rios do Conselho Estadu-
al do Jovem Empreendedor 
de Santa Catarina (Cejesc), 
Gustavo Antunes Batis-
ta, o Feirão deste ano traz 
à tona o tema ‘Pra Ser Jus-
to’.  Cada cidade tem autono-

mia de realizar as ações en-
tre os dias 17 e 22 de maio. 

Segundo a coordenado-
ra do NJE de Maravilha, Ste-
la Debastiani, o primeiro pas-
so é reunir os integrantes do 
núcleo e formalizar a comis-
são interna do Feirão, pen-

sar e discutir algumas ações e 
quais formas trabalhar, ana-
lisá-las com o todo o grupo, 
pensar quais ações poderão 
ser feitas sem gerar tumulto 
ou aglomeração e verificar a 
possibilidade de desenvolver 
atividades de forma on-line. 

JOVEnS EmPREEndEdORES
feirão do imposto será de 17 a 22 de maio

Na segunda-feira (19) co-
meçaram as transmissões ao 
vivo dos Programas Sicredi Mu-
lher e Líder Jovem da Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG. O 
objetivo é levar conhecimen-
to e contribuir com o desenvol-
vimento pessoal e profissional 
de mulheres e jovens das re-
giões onde a cooperativa está 
presente. As iniciativas são no 
formato híbrido, sendo sete 
encontros digitais e três presen-
ciais (conforme a possibilidade 

dos protocolos de segurança).
O Sicredi Mulher alme-

ja tornar as participantes pro-
tagonistas de suas vidas e do 
meio onde vivem, reconhecen-
do a cooperativa como gran-
de parceira dessa causa. A tur-
ma 2021 conta com cerca de 
300 integrantes, além das em-
baixadoras nas agências. O 
programa segue o Concei-
to Japonês IKIGAI – que ob-
serva os pilares: missão, pro-
fissão, paixão e vocação. 

COnHECimEnTO
Sicredi proporciona formação 
a mulheres e jovens

Sicredi Mulher conta com 300 integrantes neste ano 

Fotos: Divulgação

lídER JOVEm
Para estimular nos parti-

cipantes o espírito de lideran-
ça e empreendedorismo, re-
fletindo sobre valores éticos e 
morais, é desenvolvido o Pro-
grama Líder Jovem. A tur-
ma de 2021 conta com 260 jo-
vens, além dos embaixadores 
nas agências. Em cada encon-
tro é trabalhada a metodolo-
gia das Múltiplas Inteligên-
cias – que abrange nove áreas 
distintas do conhecimento. 

Conforme a assessora de 
Programas Sociais, Ana Cláu-
dia Selonk Busatto, os progra-
mas deste ano foram pensados 
com muito carinho, intensifi-

cando as experiências de cada 
participante. “Nossa intenção é 
gerar conexão e encantamento 
com os públicos, oportunizan-
do maior conhecimento sobre 
as entregas de desenvolvimen-
to que o Sicredi oferece a sua 
comunidade e, consequente-
mente, uma maior proximida-
de com a cooperativa”, justifica. 

Tanto no Sicredi Mulher 
como no Líder Jovem, con-
vidados ou especialistas irão 
contribuir na pauta do mó-
dulo proposto. Nos dois pro-
gramas, a participação foi da 
psicóloga, coaching e espe-
cialista no desenvolvimen-
to de pessoas, Ediana Grassi.

Turma de 2021 conta com o total de 260 jovens
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ALFREDO DE SOUZA LEITE
Faleceu no dia 18 de abril, em sua residência, aos 85 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja Só o Senhor é Deus, 
em Maravilha, e sepultado no cemitério municipal.

ARI DIESEL
Faleceu no dia 18 de abril, em sua residência, aos 
70 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Evangélica 
de Confissão luterana de Paraíso e sepultado no 
Cemitério Evangélico de Paraíso.

IRMALINDA LUDWIG
Faleceu no dia 18 de abril, no Hospital São Paulo de 
Xanxerê, aos 85 anos. Seu corpo foi velado no Salão 
Católico de Águas das Pratas, em São Carlos, e 
sepultado no cemitério da linha São Pedro.

JOÃO MARIA NECKEL
Faleceu no dia 18 de abril, no Hospital São José de 
Maravilha, aos 85 anos. Seu corpo foi velado no Salão 
da Igreja Católica do lajeado Tigre e sepultado no 
cemitério da comunidade.

NELGA DREWES TRAPP
Faleceu no dia 19 de abril, no Hospital São José 
de Maravilha, aos 90 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

SEBASTIÃO ROBAL DOS SANTOS
Faleceu no dia 20 de abril, em sua residência, aos 
51 anos. Seu corpo foi velado na Igreja assembleia 
de Deus de Flor do Sertão e sepultado no cemitério 
municipal.

DOMINGOS VALDOMIRO BORTONCELO
Faleceu no dia 22 de abril, no Hospital São José de 
Maravilha, aos 66 anos. Seu corpo foi sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

HELIO TRENTIN 
Faleceu no dia 23 de abril, no Hospital regional de São 
Miguel do Oeste, aos 75 anos. Seu corpo foi velado na 
Igreja Católica da linha Castelo Branco e sepultado no 
cemitério da comunidade.

FELIX SILLA
O ator Felix Silla morreu 
no dia 16 de abril, aos 84 
anos, vítima de câncer. 

Ficou famoso por interpretar 
o primo Itt, de a Família addams. Ele 
também trabalhou em Star Wars: O 
retorno de Jedi.

JIM STEINMAN
O produtor e compositor Jim 
Steinman morreu no dia 19 
de abril, aos 73 anos. Ele 

foi responsável por escrever 
alguns dos grandes sucessos dos 

anos 1980, como Total Eclipse of The Heart, 
cantada por Bonnie Tyler, e a balada It’s all 
Coming Back To Me, que ganhou fama após 
um cover de Celine Dion.

ANTHONY POWELL
O estilista da indústria 
cinematográfica anthony 
Powell morreu no dia 19 de 

abril, aos 85 anos. vencedor 
de três Oscars, é conhecido por figurinos 
lendários de filmes como Indiana Jones e 
101 Dálmatas.

IDRISS DÉBY ITNO
O presidente do Chade, Idriss 
Déby Itno, morreu no dia 20 
de abril, aos 68 anos, após 

ser ferido em confronto em um 
campo de batalha. Ele estava 

no poder há 30 anos. O filho dele, Mahamat 
Kaka, foi nomeado presidente interino por um 
conselho de dirigentes militares.

ANA LUCIA MENEZES
a atriz e dubladora ana lucia 
Menezes morreu no dia 20 de 
abril, aos 45 anos, vítima de 

acidente vascular Cerebral. Sua 
voz ficou especialmente marcada no mundo 
infanto-juvenil, já que ela dublou a ovelha Suzy na 
animação Peppa Pig, alice no live-action alice no 
País das Maravilhas, e Sophie, em Mamma Mia.

GETÚLIO FERREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 15 de abril, no Hospital de Cascavel, 
aos 70 anos. Seu corpo foi sepultado na linha 
Pinheirinho, em Princesa.

MAURI SCARANTI
O ex-prefeito de Belmonte, Mauri Scaranti, faleceu 
no dia 16 de abril, aos 53 anos. Ele foi secretário de 
agricultura entre 1993 e 1996 e depois eleito prefeito 
por três mandatos: 1997 a 2000 e 2005 a 2012. 

ALCIDES DAMO
Faleceu no dia 16 de abril, no Hospital regional de 
São Miguel do Oeste, aos 75 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Matriz de romelândia e sepultado 
no cemitério municipal.

ENEDI CLEMENTINA GRANDO PASETTI
Faleceu no dia 17 de abril, no Hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 80 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal de Guaraciaba.

NEREU PEDRO SCHIMITT
Faleceu no dia 17 de abril, no Hospital de Paraíso, 
aos 77 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica da linha Fundo União e sepultado no 
Cemitério Católico de Paraíso.

ObITuÁRIO

HumaniZaÇãO

Hospital São José utiliza crachás 
humanizados para aproximar pacientes 

Com o objetivo de aproxi-
mar pacientes e profissionais 
da saúde, a equipe do Hospi-
tal São José criou novos cra-
chás para funcionários. A ação 
identifica médicos, enfermei-
ras, técnicos de enfermagem e 
equipe multiprofissional que 
estão na linha de frente da Co-
vid-19 no Hospital. O crachá 
possui nome, função e uma 
grande foto do funcionário. A 
ideia partiu do Grupo de Hu-
manização da instituição com 
a finalidade de construir uma 
relação mais humanizada en-
tre os profissionais e pacientes. 
“Em decorrência  dos cuidados 
devido à covid-19 os pacientes 
não tem acesso ao rosto, sor-
riso do profissional. Através 
dessa dificuldade de identifi-
car seu colega e os pacientes, 

Identificação fortalece laços entre pacientes e profissionais da saúde

Fotos: Divulgação

PROJETO “PROnTuáRiO afETiVO” 
COm PaCiEnTES da uTi

O Hospital São José, em busca constante para 
sempre melhor acolher e oferecer conforto e cuidado 
humanizado aos pacientes e seu familiares, implantou 
o projeto “Prontuário afetivo” na unidade de Maravilha. 
O objetivo é ajudar na recuperação de pacientes com 
Covid-19, internados na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). “O gesto é uma forma de acolhimento aos 
pacientes que travam uma batalha contra a doença. ao 
todo 10 pacientes estão recebendo esse tratamento 
humanizado”, afirma a equipe. 
Em cada leito são fixadas as informações como 
profissão, o que mais gosta de fazer, que música gosta 
de ouvir, se tem filhos, se é casado, o time de coração, 
por exemplo. além disso, fotos da família. 

a equipe multiprofissional e o 
grupo de humanização elabo-
raram o crachá humanizado”, 

disse a equipe. 
A novidade quebra a dis-

tância criada pela utilização de 

Equipamentos de Proteção In-
dividuais (EPIs). Por trás das 
máscaras, luvas, viseiras e ja-

lecos, estão os profissionais de 
saúde prontos para o tratamen-
to de pacientes. “Quando al-
guém entra na Unidade Inten-
siva de Tratamento (UTI), ou 

na ala Covid-19, fica isolado de 
seus familiares e até mesmo da 
equipe, esse foi o meio que a 
equipe do HSJ achou estar mais 
próximo das vítimas”, declaram. 
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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

EXamE TOXiCOlÓgiCO

Olá amigo leitor.
Continuamos a nossa jornada em falar sobre as alterações 

que a Lei 14.071/20 realizou no Código de Trânsito Brasileiro, 
que hoje será sobre o exame toxicológico.

Pois bem, em primeira análise, todos devem saber que o exame 
toxicológico é obrigatório para os condutores que possuem a cate-
goria C, D ou E, o qual deve ser realizado dentro de um prazo perió-
dico de dois anos e seis meses, agora, para condutores abaixo de 70 
anos, e de um ano e seis meses para condutores acima de 70 anos. 

Vale ressaltar que a exigência do exame periódico já estava 
incluída no Código de Trânsito Brasileiro desde 2015, em virtu-
de da Lei 13.103/2015.

Ocorre que a Lei 14.071/20 acabou por tipificar uma sanção 
para aqueles que não respeitarem as regras do exame toxicológi-
co, inserindo a infração de trânsito do artigo 165-B, cuja natureza 
é gravíssima, com penalidade de multa no valor de R$ 1.467,35, e 
suspensão do direito de dirigir por 3 (três) meses, condicionado 
o levantamento da suspensão à inclusão no RENACH de resulta-
do negativo em novo exame. 

Sabendo da necessidade de que os exames estejam em dia, 
e que muitos condutores estavam com o mesmo atrasado, foi 
oportunizado um prazo de trinta dias a partir da entrada em vi-
gor da lei (12 de abril de 2021) para os condutores regularizarem 
a situação. Passado esse prazo, caso o condutor ainda estiver com 
o exame toxicológico vencido, e for alvo de fiscalização de trânsi-
to, irá cometer a infração de trânsito do artigo 165-B.

Importante é mencionar um detalhe a ser observado, que é 
sobre dois momentos distintos de aplicação da infração de trân-
sito do artigo 165-B do CTB. O primeiro é na fiscalização do agen-
te de trânsito, e a segunda é no momento da renovação, ou co-
nhecida como “multa de balcão”.

Se o condutor da categoria C, D ou E que exerce atividade re-
munerada vier a ter seu exame toxicológico vencido antes de 12 
de abril de 2021, não regularizar no prazo de trinta dias acima re-
ferido e for alvo de fiscalização, irá sofrer a infração de trânsito. 
Contudo, se não for pego na fiscalização, no momento da reno-
vação não irá sofrer com a sanção da infração de trânsito, porém, 
nas próximas renovações irá.

De outro norte, para aqueles condutores da categoria C, D ou 
E que exercem atividade remunerada e vencer seu exame poste-
rior a data de 12 de abril de 2021, se não realizar a renovação do 
exame toxicológico e for alvo de fiscalização irá sofrer a infração 
de trânsito, bem como irá ter a sanção no momento da renova-
ção, “multa de balcão”.

Já quanto para aqueles condutores das categorias C, D ou E 
que não exercem atividade remunerada, se o exame toxicológi-
co estiver vencido antes do dia 12 de abril de 2021, terão o benefí-
cio de 30 dias para regularizar, se vencido depois, terão o mesmo 
prazo a partir do vencimento, igualmente o que já foi dito. A úni-
ca diferença é de que eles não terão a infração de trânsito no mo-
mento da renovação, apenas nas fiscalizações de trânsito.

Importante é mencionar que a mudança de categoria dos 
condutores das categorias C, D ou E para as categorias A e/ou B, 
até a data da renovação da CNH, afasta a aplicação da sanção re-
ferida no parágrafo único do art. 165-B do CTB, que é aquela rea-
lizada no momento da renovação.

Outro ponto necessário a ser esclarecido é que, para sofrer a 
infração de trânsito do caput do artigo 165-B do CTB, o condu-
tor deve estar dirigindo qualquer veículo das categorias C, D ou 
E, pois se for pego dirigindo algum veiculo das categorias A ou B, 
não será exigido o exame toxicológico.

Por hoje seriam essas as informações, espero ter contribuído 
com as dúvidas pertinentes.

 Forte abraço a todos (as).
 Tenham uma boa semana.

Um acidente de trânsi-
to envolveu um carro e uma 
motocicleta na manhã de on-
tem (23), na Avenida Sete de 
Setembro, no Centro de Ma-
ravilha. A ocorrência mobili-
zou as equipes de segurança 
por volta de 10h próximo da 
loja Joaçaba Pneus.

De acordo com a equi-
pe de socorro, o motociclista 
teve ferimentos pelo corpo e 
foi encaminhado ao Hospital 
São José de Maravilha. 

O acidente teve o atendi-
mento das equipes do Corpo 
de Bombeiros, Samu e Polícia 
Militar do município. 

TRÂnSiTO Colisão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, 
Samu e Polícia Militar

motociclista fica ferido em acidente 
na avenida Sete de Setembro 

Celso Ledur/ O Líder

Homem estava na motocicleta e precisou do atendimento da equipe dos Bombeiros e Samu

A Polícia Militar de Ma-
ravilha recebeu uma de-
núncia de aglomeração 
de pessoas em um aparta-
mento localizado na Ave-
nida Araucária, que esta-
va sendo utilizado para 
promover jogos de bara-
lho, na tarde de quarta-fei-
ra (21), por volta das 15h30. 

No local, foram encon-
tradas cerca de 10 pesso-
as, que na chegada da guar-
nição tentaram se esconder 

nos cômodos do aparta-
mento, mas foram localiza-
das. O proprietário informou 
que havia convidado alguns 
amigos para jogar baralho.

A PM orientou que to-
dos retornassem às suas re-
sidências. Eles se compro-
meteram a comparecer no 
Fórum da Comarca de Ma-
ravilha e prestar esclareci-
mentos por terem infringido 
medidas sanitárias determi-
nadas pelo poder público.

Os dois jovens que esta-
vam foragidos do Centro de 
Atendimento Socioeducati-
vo Provisório (Casep) des-
de o início desta semana fo-
ram localizados e detidos na 
manhã de ontem (23), na Li-
nha Nereu Ramos, interior 
de São Miguel do Oeste. 

Desde a fuga da institui-
ção, os jovens percorreram 
dezenas de quilômetros pelo 
interior do município na in-
tenção de fugir. Eles estariam 

trabalhando na horta quan-
do teriam iniciado a fuga. 

A rota de fuga dos jovens 
teria passado pelo menos 
pelo Bairro São Sebastião, Li-
nha Jacutinga, Linha Sete de 
Setembro e Linha Nereu Ra-
mos. Os adolescentes, inclu-
sive, teriam parado em algu-
mas residências pedir água e 
informações de localização. 

Eles foram detidos pela 
Polícia Militar e encaminha-
dos novamente ao Casep. 

Uma carreta carregada com cerveja e 
outras bebidas tombou na tarde de quin-
ta-feira (22) na SC-160, nas proximidades 
do trevo da Tirol, em Pinhalzinho. A car-
reta possui placas de Maringá, no Paraná.

O motorista da carreta recusou 
atendimento do Corpo de Bombei-
ros. Ele contou à guarnição que notou 
problemas nos freios da carreta, mo-
mentos antes de ocorrer o acidente.

O trânsito chegou a ficar interrompi-
do em meia pista para a limpeza da via.

O Corpo de Bombeiros e a Poli-
cia Militar prestam apoio à ocorrência.

PandEmia RESPOSTa
Polícia militar flagra 
aglomeração durante 
jogo de baralho

Jovens fogem do Casep, 
mas são recapturados 
em São miguel do Oeste

TRiSTEZa
Carreta carregada com cerveja tomba na 
SC-160 em Pinhalzinho na tarde de quinta-feira

Rádio Nova FM

Carga ficou espalhada na pista e causou grande prejuízo com vazamento de cerveja
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ESPORTE

 ONEIDE BEhLING

A Chapecoense encerrou 
a primeira fase na liderança 
do Campeonato Catarinense. 
Na noite de quarta-feira (21), 
o verdão do Oeste bateu o Me-
tropolitano pelo placar de 5 
a 0. Brendo (contra), Geuvâ-
nio, Laércio, Fabinho e Fer-
nandinho marcaram os gols da 
Chape na goleada em casa. O 
resultado rebaixou o Metropo-
litano que acabou na lanterna 
da competição com seis pon-
tos ganhos. A Chapecoense se 
consolidou na liderança com 
26 pontos.

Agora na próxima fase o 
Verdão do Oeste decidirá seu 
destino em casa diante do Her-
cílio Luz que garantiu a sua 
classificação ao bater o Joinvil-
le em Tubarão. As quartas-de-
final da competição iniciam no 
fim de semana. Estão rebaixa-
dos para a Série B o Criciúma e 
o Metropolitano.

ESTadual Chape fecha na liderança, mas Criciúma e Metropolitano 
estão rebaixados

definido os classificados e rebaixados 
do Campeonato Catarinense

Márcio Cunha/Chapecoense

Chapecoense comemora a classificação para as quartas de finai

DEmAIS RESuLTADOS:
Brusque 3x1 Próspera
Figueirense 0x0 
Marcílio Dias
Juventus 2x1 Concórdia
Criciúma 0x1 avaí

Hercílio luz 4x3 
Joinville

ConfrontoS dA 
próxImA fASe:
Domingo – 25/04

Hercílio luz x 
Chapecoense
Marcílio Diuas x 
Juventus
Joinville x Brusque
Próspera x avaís 

O Grêmio oficializou na 
quarta-feira (21) o acerto com o 
técnico Tiago Nunes. O profis-
sional assinou contrato com o 
Tricolor até dezembro de 2022. 
Por meio das redes sociais, o 
treinador falou sobre a expecta-
tiva de voltar ao clube gaúcho, 
onde trabalhou nas catego-

rias de base até 2013, e definiu 
o reencontro como a realiza-
ção de “um sonho profissional. 

Tiago Nunes terá o desa-
fio de substituir o ídolo Re-
nato Portaluppi no coman-
do do Grêmio. Além disso, terá 
a missão de apostar no de-
senvolvimento dos jogado-

res mais jovens, premissa ide-
alizada pela direção para a 
temporada de 2021. Com ele, 
chegam dois auxiliares e um 
analista de desempenho. 

A carreira de Tiago Nu-
nes como treinador teve iní-
cio em 2005. Após passar por 
inúmeros clubes do Interior, 

trabalhou na base do Grêmio 
e do Juventude, entre 2013 e 
2014. Teve destaque à frente do 
Athletico-PR, onde conquistou 
os títulos da Sul-Americana, 
em 2018, e da Copa do Brasil, 
em 2019. Seu último trabalho 
foi no Corinthians, onde foi de-
mitido em setembro de 2020.

O Grêmio mostrou for-
ça para estrear com vitó-
ria na Copa Sul-America-
na. Venceu o La Equidad, da 
Colômbia, por 2 a 1 na noi-
te desta quinta-feira, na Are-

na. Diego Souza e Paulo Mi-
randa marcaram os gols do 
Tricolor, um em cada tem-
po. Duarte descontou. Mas 
o destaque do jogo esta-
va em uma cabine do está-

dio. O novo técnico Tiago 
Nunes chegou à tarde a Por-
to Alegre, encontrou-se com 
a direção e será apresenta-
do oficialmente na sexta.

O Grêmio lidera o Grupo 

H com três pontos ao lado 
do Lanús, que venceu o Ara-
gua no outro confronto da 
chave. Vale lembrar: ape-
nas o primeiro colocado se 
classifica às oitavas de final.

dEfinidO

TRiCOlOR

COlORadO

grêmio acerta com Tiago nunes até 2022

grêmio estreia com vitória na Sul-americana

inter deve ter time misto contra o Esportivo hoje

TROPEÇO 
Inter precisa acelerar o sistema de jogo que está muito longe de 

dar certo. É Libertadores, se não começar a jogar, vai se complicar 
nessa chave que teoricamente é fraca. O problema é o jeito de jogar 
que está demorando para encaixar. O time que jogou na Bolívia es-
tava visivelmente mau treinado, sem ritmo e muito espaçado dentro 
de campo. E a saída de bola com os zagueiros não ajuda, ainda está 
muito lenta, e está sendo prejudicial ao time. A projeção não é nada 
animadora. Tirando o Dourado e o Yuri Alberto que foram bem no 
jogo, apenas eles. De resto, todos foram mal. E quando todo mun-
do vai mal, a culpa é do treinador. Miguel Ángel Rámirez errou qua-
se tudo na partida.

fuTuRO 
Na Libertadores não importa muito como se começa, o impor-

tante é como se termina. Por isso, o torcedor colorado precisa erguer 
sua cabeça e acreditar no Inter nos próximos jogos. Taison será um 
acréscimo fantástico, Guerrero precisa ser titular e Patrick que foi o 
melhor jogador da temporada passada e sequer entrou na partida, 
precisa voltar. Era o único que poderia driblar na altitude e ir para o 
gol. Não foi aproveitado pelo técnico. Colorado volta a campo pela 
Libertadores nesta terça-feira (27), às 21h30, no Beira-Rio. O adver-
sário é o Deportivo Táchira, Venezuela, vice líder da chave, os caras 
derrotaram o Olimpia, em casa, por 3 a 2.

48 anOS 
Chapecoense é feita de pessoas apaixonadas pelo clube e no 

próximo dia 10 de maio celebrará o seu aniversário de 48 anos. 
Por conta da pandemia, as ações serão de forma virtual. Depar-
tamento de Marketing lançou a marca oficial ao aniversário: “48 
anos. Paixão Feita de Pessoas”. Representa a conexão, os laços, a 
transformação e o engajamento de Chapecó e região simboliza-
dos pela união das mãos.

faTO nOVO 
Que a vinda do novo técnico gremista seja uma tentativa de fa-

zer o diferente, de buscar uma maneira do time atuar de uma forma 
nova e própria. Acredito que não é o técnico ideal para o Grêmio no 
momento. Tiago Nunes pegou o Athletico e foi campeão, é verdade. 
Mas o time do Paraná estava bem alinhado após a saída de Fernando 
Diniz. Quem transformou o Athletico e foi protagonista das mudan-
ças foi Diniz. Tiago Nunes apenas deu sequência em algo que estava 
redondinho. Já no Corinthians foi uma decepção! Vamos torcer para 
que seja o fato novo que o Tricolor procura.

Após a derrota por 2 a 0 na 
estreia na Libertadores para o 
Always Ready, o Inter retoma 
os trabalhos nesta quinta-fei-
ra. Por conta da proximidade 
entre os jogos contra o Esporti-

vo e diante do Deportivo Táchi-
ra, a tendência é de que o Co-
lorado utilize uma formação 
mista. A partida pelo Gauchão 
está agendada para este sába-
do (24), às 21h, no Beira-Rio. 

A escalação mista se justifica 
porque o segundo jogo do Inter 
na Libertadores já adquiriu con-
tornos decisivos. A ideia é con-
tar com Guerrero nos próximos 
compromissos, além de Taison, 

que ainda não se apresentou no 
CT Parque Gigante. “Temos que 
somar seis pontos nos jogos em 
casa para nos equilibrar e poder 
competir nos jogos que restam 
na parte alta da tabela”, finalizou.



>> cOVID-19

>> cOOPERATIVISmO 

>> ObRA

>> cOmEmORAÇÃO <<maravilha encerra 
semana com menos de 
30 casos ativos  

Sicredi Alto uruguai 
RS/Sc/mG celebra 40 
anos de história

Asfalto na Linha barro 
Preto é finalizado 

região extremo oeste apresentou queda de 29% no 
número de casos ativos da doença

Assembleia Geral ordinária foi realizada de forma 
digital na sede em rodeio Bonito/rS

Administração garantiu recursos para continuar o 
asfaltamento até a igreja

associação empresarial 
comemora 51 anos 

PÁGINA 10

PÁGINA 8

PÁGINA 24 pÁGina 18

entidade inaugurará hoje (24) a galeria de presidentes
Arquivo/O Líder


