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SOBrE JOgaR fORa

Fiz uma limpa no meu guarda-roupa. Doei quase a meta-
de das minhas coisas. Eu tinha roupas e calçados que eu nem 
lembrava que existiam.

Depois da limpa, a sensação, que eu achei que seria de descon-
fiança (“vai que eu precise de algo”), foi de alívio. Senti o retorno de 
um certo controle.

Pode parecer exagerada a comparação, mas a ideia é a mesma: o 
primeiro passo da estratégia é jogar fora. Assumir o controle é, neces-
sariamente, reduzir. É ficar com o que é essencial. Quem tenta fazer 
muita coisa, perde o controle.

Ouvi uma ideia boa sobre isso há alguns dias: o foco é o QI do 
século XXI. Não conseguimos mais prestar atenção em nada, tama-
nha a interrupção. Somos interrompidos por pessoas, pela tecnolo-
gia, e principalmente por nós mesmos: um turbilhão de pensamen-
tos, ideias e lembranças que não ajudam em nada. Apenas nos tiram 
o foco.

Você conseguiu ler esse pequeno texto até o fim sem pensar em 
outra coisa? Acho que não. Acho que você se distraiu por algum mo-
tivo, por algum pensamento perdido. Não sei o que você poderia 
doar. Mas sei que a sua cabeça precisa ser esvaziada.

*
Vou resumir aqui um método que estou testando para ajudar a 

esvaziar a cabeça e, depois, focar. Se interessar, pegue papel e cane-
ta e siga as etapas:

1. Listar TUDO: o que preciso fazer, o que foi começado, mas pa-
rou, o que me preocupa, o que me incomoda. Pode dedicar alguns 
minutos a esse tópico, e se lembrar de algo depois, volte e anote.

2. De tudo isso que foi listado, o que controlo, e o que não con-
trolo? O que não controlo, ignorar. Ou melhor: começar um esfor-
ço e uma disciplina de ignorar as situações que dependem da sor-
te, do acaso.

3. Do que controlo, definir o que é prioridade: lembrando que 
muitas prioridades podem tirar o foco do essencial. Creio que duas 
ou três prioridades é o ideal. Elas se tornam grandes objetivos, que 
vão merecer mais esforço, mais horas da sua semana.

4. Quais abandonar, quais adiar. Essa parte é crucial, pois aqui 
decidimos o que não fazer mais. Aqui jogamos fora. E aquilo que 
queremos fazer um dia, colocamos numa lista de “talvez um dia”. O 
objetivo, agora, é tirar do caminho.

5. Definir o próximo passo das prioridades. Só o primeiro pe-
queno passo. O segundo passo deve vir naturalmente após o pri-
meiro. O primeiro é o crítico, e por isso ele precisa ser uma ação.

6. Colocar no calendário e na agenda, para que tudo aquilo 
que, até agora, só estava na sua cabeça, seja enfim planejado e ga-
nhe vida.

Se você fizer essa prática e perceber formas de torná-la melhor, 
favor contatar-me.

em bReVe O lançamento do programa é dia 4 de junho, mas as inscrições 
já podem ser feitas na prefeitura

meis de maravilha terão curso 
para melhorar as atividades
CleItOn FerrassO

A Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo de Maravi-
lha está trabalhando um progra-
ma de aceleração das atividades 
dos Microempreendedores In-
dividuais (MEIs) do município. 
O programa é chamado de Sal-
to e é realizado em parceria com 
o Sebrae, por meio do programa 
Cidade Empreendedora. 

Conforme o secretário da 
pasta, Gelson Rossetto, o novo 
programa é para impulsionar o 
negócio local. “Cada MEI vai fa-

Gelson rossetto comenta que o programa vai ajudar os mEis a conhecer de forma 
estratégica o próprio negócio

zer uma análise interna se co-
nhecendo empreendedor, de-
pois ele vai fazer uma análise 

completa do seu negócio e pro-
jetando o crescimento. Tudo 
isso com o acompanhamento 

de uma equipe profissional do 
Sebrae, além de mentorias indi-
viduais e coletivas para alavan-
car o negócio”, explica Rossetto. 

Conforme o secretário, atu-
almente são 1.250 MEIs no mu-
nicípio, mas serão oferecidas 
apenas 80 vagas do programa, 
que é de graça. O lançamento do 
programa é dia 4 de junho, mas 
as inscrições já podem ser feitas 
na prefeitura. As aulas começam 
dia 15 de junho e seguem até 21 
de agosto. Serão dois encontros 
semanais on-line para evitar 
aglomeração de pessoas. 

Arquivo
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LIÇÕES DE VIDA
Não tenha vergonha de 
dizer “preciso de ajuda”por WOlmir hÜBNEr

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

aTé a pRóxima ediÇãO!

eleiÇÕes municipais seRãO adiadas?

O presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso, afirmou que ainda espera que as elei-
ções de 2020, marcadas para o primeiro domingo de outubro, se-
jam realizadas neste ano. Ele disse, porém, que tudo depende da 
evolução da pandemia de coronavírus. “As convenções partidá-
rias são no fim de julho, a campanha começa em agosto. A Justi-
ça Eleitoral precisa fazer os testes das urnas, treinar os mesários, e 
teria junho como limite. Temos que monitorar a evolução da do-
ença, ver como a curva vai evoluir. Desejaria não precisar adiar as 
eleições. Se for necessário, isso é papel do Congresso. Depende de 
uma emenda à Constituição. Se for inevitável, que seja pelo pra-
zo mais breve possível”, afirmou Barroso, que também atua no Su-
premo Tribunal Federal (STF). Conforme o ministro, é importante 
manter o processo eleitoral neste ano “para que não haja prorroga-
ção de mandato, mas há uma possibilidade real de que elas preci-
sem ser adiadas”. O que considera inviável, no entanto, é o adiamen-
to para 2022, quando estão previstas as eleições nacionais. Vamos 
acompanhar, mas fazer eleições neste ano é um contrassenso.

QUERIAM QUE NOMEASSEM 
INIMIGOS?

O presidente, Jair Bolsonaro, nomeou o 
advogado-geral da União André Mendonça como 
novo ministro da Justiça para o lugar de Sergio Moro, 
que deixou o governo na sexta-feira. Também foi 
confirmado o nome de Alexandre Ramagem, atual 
diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), 
para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal 
(PF). As nomeações foram publicadas no Diário 
Oficial de terça-feira (28). Ramagem é próximo 
da família Bolsonaro. Por uma liminar, o STF, 
monocraticamente, impediu a posse de Ramagem. 
A grande mídia brasileira estampou em seus sites 
que foram nomeados amigos do presidente para os 
cargos vagos na Justiça, em tom de ironia. Por acaso 
queriam que fossem nomeadas pessoas inimigas do 
presidente? A nomeação deve ser de alguém que se 
tenha confiança, ou não é mais assim? Observe os 
currículos dos nomeados e faça o seu julgamento...

Sem reajustes 

Senado e governo vão propor o con-
gelamento do salário de servidores fede-
rais, estaduais e municipais por 18 meses.

EMPRÉSTIMOS DE APOSENTADOS

O Tribunal Federal Regional da 1ª Região (TRF1) 
derrubou decisão liminar que suspendia a cobran-
ça de empréstimos consignados de aposentados do 

INSS e de servidores pú-
blicos durante a pande-
mia de coronavírus. A 
segunda instância da Jus-
tiça Federal acatou re-
curso do Banco Central 
(BC), que estava impli-
cado no processo. Resu-
mo: seguem as cobranças 
de empréstimos consig-
nados a aposentados.

LOGO VIRÁ O FUTEBOL

“Atividades físicas como treinos e jogos (vôlei, beach tênis, bas-
quete, futevôlei) coletivos poderão ocorrer ao ar livre desde que res-
peitando o limite máximo de quatro praticantes com os devidos 
distanciamentos de 4 metros e uso de máscaras”. Este mesmo ar-
tigo da portaria traz um adendo: “as atividades físicas que pos-
suem contato físico, como futebol, não estão autorizadas”. O pre-
sidente Bolsonaro está agindo para o futebol ser liberado, nem 
que seja com portões fechados... Um bom final aos torcedores!

mais dinHeiRO aO HOspiTal

Na tarde de segunda-feira (27) o Poder Legislativo ma-
ravilhense, representado pelo presidente, Natalino Pran-
te, demais vereadores, e o diretor-geral da Casa, Nei Guzatti, 
em reunião com a prefeita, Rosimar Maldaner, o presiden-
te do Hospital São José, Nilvo Dondoerfer, e a diretora da ins-
tituição, Neiva Schaefer, devolveu para o Executivo o mon-
tante de R$ 100 mil (referente ao seu orçamento). Esse valor 
será utilizado para aquisição de equipamentos de segurança 
para proteção dos profissionais que atuam junto ao Hospital 
São José. O Poder Legislativo está fazendo a sua parte em prol 
da população maravilhense, buscando com esse gesto cola-
borar na prevenção e combate desta pandemia (covid-19).

ResTRiÇÕes a esTRangeiROs nO bRasil

O governo federal prorrogou por mais 30 
dias, na terça-feira (28), a restrição para a en-
trada de estrangeiros no país através dos aero-
portos. Em 19 de março o Brasil havia publica-
do a primeira portaria que restringia o ingresso 
de nativos de outras nações, que vigorava por 
um mês. Posteriormente, o documento foi con-
solidado na portaria 152, de 27 de março.

CaDa vEZ maiS ENrOlaDOS

Depois de apresentar a primeira entrevista de ronaldinho 
desde que ele foi preso no Paraguai, a Tv aBC Color trouxe à 
tona novos desdobramentos sobre o caso. Conforme o fiscal 
marcelo Pecci, o ministério Público do país analisou o conteúdo 
do celular de roberto de assis moreira, irmão e empresário 
do ex-jogador, e pôde averiguar que ele tinha conhecimento 
sobre a confecção dos documentos (carteira de identidade 
e passaporte) falsos. “roberto já sabia, antes de vir, que 
estavam sendo confeccionados os documentos paraguaios”, 
declarou Pecci, em entrevista ao programa Crime e Castigo. a 
afirmação contradiz o que ambos disseram em depoimento 
à polícia, alegando que foram surpreendidos ao receberem os 
documentos no aeroporto, já em assunção.

NOVO VISUAL
A Avenida Maravilha, que é o acesso principal da cidade, está tomando 

forma. Além da sua beleza, tem um fluxo melhor dos veículos, bem como a 
pedestres e ciclistas. Além do empreendimento, está de parabéns a admi-
nistração municipal pelo arrojo em construir uma obra que valorizou mui-
to nossa cidade. É outra coisa hoje adentrar na cidade com um visual bo-
nito e moderno. A porta de entrada de uma cidade é a impressão que deixa 
aos seus visitantes. Quando da inauguração, teremos a iluminação nova, 
e dará um toque muito especial. Maravilha merecia um acesso decente.

Carine Arenhardt/O Líder
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por lUiZ ClÁUDiO CarPES

dIRETO 
AO PONTO

COmBUStÍvEiS mais baRaTOs

Estamos vivendo um período inédito, diferente. Uma 
por conta das limitações do coronavírus. E outra por con-
ta do preço do combustível nunca ter estado tão em bai-
xa como ultimamente. Não me lembro, bem da verdade, 
quando tivemos especificamente a gasolina neste patamar 
que estamos tendo. A verdade é que o petróleo caiu e mui-
to no mercado internacional. Esse mesmo mercado inter-
nacional, que eu insisto em escrever que não entendo, é 
que puxou para baixo os preços aqui do mercado interno. 
Continuo entendendo menos ainda. O dólar tem andado 
nas alturas, e a cotação do barril se dá exatamente em dó-
lar! Por isso estamos na contramão dos fatos. Em épocas de 
dólar acima de cinco reais, estarmos com a gasolina neste 
preço? Entendo menos ainda. Pois bem. Deixa estar. Vamos 
aproveitar. Ao menos alguma coisa taxada pelo setor públi-
co baixou neste país.

FlEXiBiliZar NÃO SiGNiFiCa descuidaR
Já escrevi, em outras ocasiões, sobre a confiança im-

posta à população no sentido de que há flexibilização em 
muitas coisas, dentre serviços, atividades e setores, nesta 
época de pandemia. Todavia, mais uma vez há que se cha-
mar a atenção para determinadas pessoas, que acham que 
a “coisa” é brincadeira e não tomam as precauções adequa-
das nos cuidados alusivos à doença. Caso haja uma dispa-
rada de casos aqui em Santa Catarina, as restrições serão 
novamente impostas, e com devida propriedade. E não vai 
adiantar querer criticar o governador, Carlos Moisés, cuja 
competência para decidir é dele, conforme já decidiu o 
próprio STF. Em suma, está em nossas mãos, Estamos que 
nem crianças – e precisa, é claro. Se soubermos nos com-
portar, continuaremos com as benesses. Se não nos com-
portarmos, as liberdades concedidas serão retiradas suma-
riamente. E haverá choro e ranger de dentes. Neste caso, 
sem razão. A culpa será da própria sociedade, caso não res-
peite as limitações impostas. 

ONtEm FOi dia dO TRabalHO
Aqui, cabe uma reflexão acerca do 1º de maio. A home-

nagem remonta ao dia 1º de maio de 1886, quando uma 
greve foi iniciada na cidade norte-americana de Chicago, 
com o objetivo de conquistar condições melhores de tra-
balho, principalmente a redução da jornada de trabalho di-
ária, que chegava a 17 horas, para oito horas. Nessa mani-
festação, houve confronto com policiais, o que resultou em 
prisões e mortes de trabalhadores. Seria esta uma manifes-
tação que serviria de inspiração para muitas outras que se 
seguiria. A reflexão se dá exatamente neste sentido. Nunca 
houve um período tão atípico nas relações laborais como 
estamos vivendo. Redução de jornada, postergação de pa-
gamento de FGTS, férias coletivas sem necessidade de pré-
vio comunicado, novos contratos entre patrões e emprega-
dos para adequação e evitar demissões. A época é reflexiva, 
e atípica, como escrevi. Contudo, há uma coisa que temos 
que tirar de bom desta lição que estamos vivendo. Nunca 
se prezou tanto pelo emprego e sua manutenção, nunca se 
buscou tantas alternativas no intuito de manter os contra-
tos laborais e evitar desemprego. A sociedade empresarial 
se reinventa neste sentido. Uma necessária aproximação e 
diálogo, que mesmo depois de passada a pandemia, eu es-
pero que permaneça. Época de respeito mútuo e valoriza-
ção. De ambas as partes. 

pOlíTica Duas sessões foram realizadas em curto espaço de tempo. 
Veja o que foi aprovado 

confira as matérias aprovadas 
pelo legislativo de maravilha 
CleItOn FerrassO

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha realizou duas 
sessões virtuais nos últimos 
dias. A primeira ocorreu no 

último dia 24 e outra na se-
gunda-feira (27). Durante o 
encontro virtual, os verea-
dores aprovaram diversas 
matérias, indicações e pro-
jetos. 

atendendo recomendações da Saúde, vereadores realizaram as sessões on-line para evitar aglomeração de público

Reprodução

pROJeTOs de lei

dentre as indicações, destacam-se:
a solicitação ao poder público para instalar 
uma placa no acesso ao Bairro Kasper 
nas proximidades do trevo principal. 
indicação que sugere ao poder público a 
instalação de uma lixeira de grande porte 
no acesso da linha Zanolla. 
Pedido para a Secretaria municipal de 
agricultura e meio ambiente, que estude 
a possibilidade de adquirir seis novas 
redes de pesca modelo arrastão, para 
serem utilizadas pelas comunidades do 
interior do município. 
indicação para que o Executivo 
providencie a recuperação dos 
brinquedos no parque infantil instalado 
na linha Três Coqueiros, interior de 
nosso município.

Dois projetos de lei foram aprovados. Um é 
de autoria do poder Executivo aprovando o 
prolongamento e alargamento de ruas. Outro 

também do poder Executivo dispõe sobre cessão de 
uso de bem público - automóvel Fiat Siena Essence 
1.6 - para o Corpo de Bombeiros de maravilha.

SESSÃO DE 
sexTa-feiRa 

Em segundo turno foi aprovado o Projeto 
de lei nº 009/2020, que dispõe sobre 
contribuição financeira para a associação 
Empresarial e Cultural de maravilha/SC - 
Projeto Empreender - 10 parcelas de r$ 
8.200 mil.
O vereador Natalino Prante (PP) fez a 
solicitação formal ao poder Executivo para 
que envie relatório contendo os gastos 
efetivados pelo município durante os meses 
de fevereiro e março de 2020. O pedido 
consta no requerimento nº 012/2020 
e solicita que os gastos sejam enviados 
de forma separada para cada mês e 
individualizada, informando os gastos por 
secretaria.

SESSÃO DE 
segunda-feiRa

O encontro de segunda-feira também ocorreu on
-line para evitar aglomeração de pessoas na câmara. 
Estiveram em pauta diversas indicações e todas foram 
aprovadas por unanimidade pelos vereadores. 
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De olho no 
gasto público

Após o cancelamento do edital para 
construir um hospital de campanha em Ita-
jaí, agora o governo de Santa Catarina está 
em outra situação delicada: a compra de 
200 respiradores por R$ 33 milhões. Se-
gundo informações do portal Intercept 
Brasil, a empresa fornecedora recebeu o 
dinheiro, mas ainda não entregou os equi-
pamentos necessários para a recuperação 
dos pacientes graves com a covid-19. Di-
versos órgãos entraram nessa jogada para 
cobrar o governo. A justiça catarinense 
pediu a suspensão de qualquer outro pa-
gamento relativo à compra dos equipa-
mentos e o bloqueio do dinheiro que a 
empresa já recebeu. Os deputados estadu-
ais já abriram uma investigação dos gas-
tos e pediram o afastamento do secretário 
estadual de Saúde, Helton Zeferino. O go-
verno Carlos Moisés disse que vai abrir duas 
sindicâncias: uma para investigar a compra 
dos respiradores e outra para acompanhar 
todos os gastos feitos durante a pandemia.

Cleiton Ferrasso, jornalista

PRAZO ENCERRANDO 
Na quarta-feira (6) a Justiça Eleitoral en-

cerra o prazo para os eleitores regulariza-
rem qualquer pendência com o título, emi-
tir novo documento ou trocar o domicílio 
eleitoral. Muitos ainda estão com pendên-
cias. Somente em Maravilha são mais de 3 
mil títulos cancelados, um número bem ex-
pressivo para o porte do município. Mes-
mo com o cenário de pandemia, segue a 
previsão para realizar a eleição neste ano. 

Carine Arenhardt, jornalista  

mOmENtO DE UNiÃO

Líderes judeus, cristãos e muçulmanos se reuniram 
para orar juntos pela primeira vez na capital de Israel, lo-
cal de fortes conflitos, pedindo pelo fim da pandemia do 
coronavírus. “Essa nova realidade terrível afetou toda a 
humanidade, independente de religião, gênero e raça”, 
disseram. É importante lembrar que o mundo está reple-
to de ações positivas, de fé e compaixão, basta olhar com 
mais atenção ao nosso redor. Muitas vezes são nos mo-
mentos de maior dificuldade que conseguimos quebrar 
barreiras e preconceitos e alcançar novos aprendizados.

Camilla Constantin, jornalista

Reprodução / CMC

PREOCUPANTE

Durante a madrugada de quinta-feira (30) pelo menos três estabelecimentos co-
merciais e uma residência foram alvo da ação de bandidos em Descanso. Conforme 
informações do site wh3.com.br, a ação aconteceu entre 3h e 3h40. Além de dinheiro 
e produtos dos estabelecimentos comerciais, um Cruze foi levado pelos bandidos. Um 
foi preso logo depois. É algo extremamente preocupante. Recentemente tivemos uma 
onda de assaltos em Romelândia. Maravilha precisa ficar atenta ao setor de seguran-
ça e mostrar força contra a bandidagem. O ideal seria o bandido ter medo de come-
ter crimes desse porte. No caso de Descanso, a resposta da polícia também foi rápida.

Ederson Abi, jornalista
Alessio Júnior

SER HUMANO 
Alvin Toffler disse que o analfabeto do século XXI não será aquele que não 

consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e 
reaprender. A frase fala muito sobre Inteligência Emocional, tema que o Jornal O 
Líder trouxe através de uma reportagem. Em tempos de pandemia, abre-se um le-
que de possibilidades de ações, geradas por sentimentos. O inteligente emocional 
usa dos momentos que tem para ser melhor. Ser empático e saber gerenciar rela-
cionamentos são habilidades fundamentais para o desenvolvimento humano. Afi-
nal, o que nos diferencia de uma máquina é que somos capazes de pensar no ou-
tro e compreender sua dor. Aparentemente muitos se esquecem dessa capacidade. 

Diana Heinz, jornalista

Dia do Trabalho
Pesquisa organizada pelo instituto RealTi-

me Big Data, nos dias 22 e 23 de abril, apon-
ta que 7 em cada 10 brasileiros sofrem alguma 
dificuldade econômica em virtude do isola-
mento social. A pesquisa também informa 
que 65% estão muito preocupados em relação 
a ficar desempregado ou não conseguir em-
prego após a pandemia. Outros 13% disseram 
estar razoavelmente preocupados, 11% pou-
co preocupados e 11% nada preocupados. To-
dos sabemos que são momentos difíceis e de 
incertezas, mas precisamos ter em mente que 
tudo vai melhorar! Ouvi muitas vezes que o 
pensamento positivo faz milagres, então que-
ro pensar que logo, logo, todos os trabalha-
dores que perderam seu emprego terão nova 
fonte de renda... Seria um ótimo presente pelo 
Dia do Trabalho, nem que seja com atraso!

Rosiane Poletto, redatora
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por Dr. DENy DONatO alFaNO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

elOgie-lHe Os pOnTOs 
pOsiTiVOs, e seu filHO HÁ de 
melHORaR infaliVelmenTe

 Sem perceber, os pais se 
atêm aos “pontos negativos” 
do filho e tentam corrigi-lo, ao 
invés de reconhecer os “pontos 
positivos” (qualidades). Mas neste mundo existe um princípio 
segundo o qual “manifesta-se aquilo que mentalizamos”. Assim, 
se observamos os pontos negativos, eles se ampliam. Devemos, 
portanto, fazer o possível para observar os “pontos positivos”, e 
nunca proferir palavras que enfatizem os “pontos negativos”.

fecHamenTO de cadasTRO As eleições municipais 2020 estão 
confirmadas e prazos seguem valendo para eleitores e partidos 

prazo para regularizar títulos de 
eleitor encerra na próxima semana 
CarIne arenHarDt 

A Justiça Eleitoral fe-
cha o cadastro de eleitores 
na quarta-feira (6), prazo fi-
nal para regularização de tí-
tulos, transferências de do-
micílio eleitoral e emissão do 
documento para novos elei-
tores. Com o cenário de pan-
demia do novo coronavírus, 
todo atendimento ao eleitor 
é on-line. 

Para ter acesso aos ser-
viços, o eleitor deve acessar 
a página do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Santa Cata-
rina (TRE-SC), no link “Aten-
dimento remoto emergencial 
ao eleitor”. Os internautas 
poderão fazer o primeiro tí-
tulo, transferir domicílio 
eleitoral, revisar dados ca-
dastrais e regularizar pen-
dências com a Justiça Eleito-
ral. O eleitor deve preencher 

os dados solicitados e en-
caminhar cópias dos docu-
mentos. Depois que o eleitor 
encaminhar toda documen-
tação on-line, a equipe dos 
cartórios analisa e aprova a 
requisição, caso tudo esteja 
dentro do protocolo. 

Faltando cinco dias para 
encerrar o prazo, mais de 
três mil eleitores de Mara-
vilha seguem com os títulos 
cancelados. 

Sobre a biometria, a Jus-
tiça Eleitoral deve buscar as 
informações biométricas em 
outros bancos de dados, mas 
caso não houver nenhum re-
gistro válido, o eleitor poderá 
participar mesmo assim da 
eleição e fazer a coleta após 
o pleito. Devido ao cenário 
de pandemia que suspendeu 
atendimentos emergenciais, 
o cadastramento biométrico 
está pausado. 

aTenÇãO 

atendimento na saúde terá duas mudanças 
a partir de segunda-feira 
nelCIr Dall´aGnOl

A partir de segunda-fei-
ra (4) ocorrem mudanças em 
locais de atendimento rela-
cionados à Secretaria da Saú-
de de Maravilha. A informa-
ção foi repassada na manhã de 
quinta-feira (30) pela secretá-
ria da pasta, Miriane Sartori. 
“Com a pandemia, é necessá-
rio tomar decisões diariamen-
te. Com o coronavírus nas nos-
sas vidas, não temos como 
planejar o futuro”, ressalta.  

Ela alerta que as mudanças 
podem ocorrer novamente. “A 
primeira mudança é a partir de 
segunda-feira (4). A pediatra 
Giovana Pandolfo, que agora 
assumiu 40 horas semanais, vai 
atender no Centro Especializa-
do de Saúde ao lado da prefei-
tura”, informa. Também, a Sala 
de Triagem vai voltar a atender 

Centro de Especialidade vai passar a contar com atendimento de pediatra

no prédio do Caps, em frente à 
Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, na Rua XV 
de Novembro, no primeiro piso. 
“A intenção desta mudança é de 

parar de pagar aluguel ao gover-
no federal”, destaca a secretária. 

Segundo Miriane, o Caps, 
no momento, está sem gru-
pos por causa da pandemia e 

se alguém precisar esporadi-
camente o atendimento, foi or-
ganizada outra sala para isso.

A entrevista pode ser ouvi-
da no site www.wh3.com.br

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

a sOlidãO e a necessidade 
dOs OuTROs

O João vive sozinho, mas é socialmente muito ati-
vo. Tem muitos amigos com quem passa muito tempo 
e vê com frequência. No entanto, sente-se triste e de-
cepcionado porque as suas amizades não parecem dar 
resposta às suas necessidades. Ele não sente que tenha 
uma conexão com os outros e um sentimento de satis-
fação. Apesar da sua vida social ocupada, sente-se sozi-
nho e solitário.

O Luís vive sozinho e tem dois amigos íntimos que 
vê ocasionalmente. Quando se encontra com eles, di-
verte-se conversando sobre determinados eventos e es-
portes, bem como pensamentos e sentimentos que cada 
um tem em relação às suas vidas. Quando não está no 
trabalho ou na companhia dos outros, o Luís não se sen-
te sozinho porque passa o seu tempo envolvido em ati-
vidades que lhe interessam e que lhe dão energia.

Revê-se na história do João ou do Luís? 
Geralmente, o isolamento é uma condição resultan-

te de um estado de solidão. Se gostaríamos de ter mais 
relacionamentos interpessoais do que os que realmen-
te temos, podemos desenvolver sentimentos de solidão.

No entanto, não é o número de relações sociais que 
determina se nos sentimos sozinhos. Pelo contrário, são 
as reações emocionais e cognitivas que experienciamos 
quando nos conectamos aos outros que determinam o 
sentimento de solidão. 

Por exemplo, podemos sentir sinais de solidão 
quando reparamos que o seguinte está presente no quo-
tidiano das relações sociais: desconfiança, conflito emo-
cional ou falta de apoio social.

O João e o Luís vivem sozinhos e têm amigos; no en-
tanto, aquele com uma vida social mais ativa sente-se so-
litário. Por quê? Estar sozinho pode trazer tristeza ou um 
sentimento de desesperança, ou pode trazer algo dife-
rente, como crescimento espiritual e criativo, reintegran-
do a saúde e a energia. Os relacionamentos do João não 
parecem dar-lhe o que ele precisa ou deseja – um gozo ou 
um propósito – e, portanto, sente-se desprovido de cone-
xão e, talvez isso o faça querer relacionamentos que se-
jam mais gratificantes. 

Por outro lado, o Luís parece beneficiar das intera-
ções que mantêm com os amigos e também passa algum 
tempo sozinho. Além disso, parece não querer ter mais 
conexões interpessoais.

Não sabemos muito sobre o João e o Luís, quem eles 
são enquanto pessoas. No entanto, sabemos que as 
seguintes características podem estar associadas à 
solidão: timidez, baixa autoestima, isolamento social.

Sentir-se sozinho é normal; para alguns, pode ser 
muito assustador e destrutivo. No mínimo, dói. A so-
lidão também pode tornar-se algo que traz consequ-
ências severas em termos físicos e mentais, tais como: 
isolamento social, depressão, abuso de substâncias, 
perturbações do sono e alteração do apetite, pensa-
mentos e comportamentos autodestrutivos e os sis-
temas imunitário e cardiovascular são prejudicados.

O que é importante entender, como ponto de par-
tida, é que a solidão não é uma questão que tem a ver 
com os outros, ou seja, não é uma questão social. É 
uma questão pessoal, ou seja, íntima. 

Se não se entende isto, se fica refém das desculpas 
para não encontrar uma solução de superação.
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LUIZ CARLOS
PRATES

pOlÊmica Após reportagem que denunciou pagamento por respiradores que 
não foram entregues, governo disse “achar estranho” o procedimento feito

deputados criam cpi dos respiradores e pedem 
afastamento do secretário estadual da saúde

O caso dos 200 respiradores, 
divulgado pelo The Intercpt Bra-
sil, está causando diversas rea-
ções e muita polêmica em Santa 
Catarina. Segundo a publicação, 
“o governo de Santa Catarina 
levou cinco horas para decidir 
comprar, receber uma proposta 
e bater o martelo sobre a aquisi-
ção de 200 respiradores a módi-
cos R$ 33 milhões. A pressa teve 
um preço. Os aparelhos, que de-
veriam ter sido entregues no iní-
cio de abril, em 48 unidades de 
saúde do Estado, não chegaram”.

O problema enfrentado 
caiu como uma bomba no go-
verno e rapidamente teve rea-
ções de parlamentares, Ministé-
rio Público, Polícia Civil e outros 
órgãos. Em entrevista nesta se-
mana ao Grupo WH Comunica-
ções, o deputado estadual Mau-
rício Eskudlark afirmou que os 
parlamentares da Alesc abri-
ram CPI para investigar o caso 
e pedem o afastamento do se-

cretário estadual de Saúde, Hel-
ton Zeferino. Os parlamentares 
estão colhendo documentos 
para dar sequência às ações e 
garantir explicações técnicas. 

De acordo com Eskudlark, 
é impossível que o governador 
não tenha participado direta-

mente da compra e tomado as 
decisões que podem ter causa-
do grande prejuízo ao Estado. 
“Infelizmente, o que está acon-

tecendo no governo de San-
ta Catarina é algo gravíssimo, 
nunca visto antes nesse Esta-
do”, afirmou. 

gOVeRnO Também acHa esTRanHO
O governador, Carlos Moi-

sés, e o secretário de Saúde, Hel-
ton Zeferino, realizaram um 
pronunciamento na quarta-fei-
ra (29) para falar sobre a polêmi-
ca. Porém as repostas levaram 
ainda mais dúvidas para todos. 
O governador disse que uma in-
vestigação será feita para apu-

rar tudo e uma funcionária já foi 
afastada. 

Para o governador, o pro-
cedimento de pagamento ante-
cipado causa estranheza. “Por 
que pagou antecipadamente? 
É uma questão que terá que ser 
respondida em sede do inquéri-
to policial, da sindicância ou de 

qualquer outro procedimento. 
Nos estranha, realmente não é 
o procedimento indicado pelo 
governo do Estado. Tenho mais 
de 30 anos na atividade pública, 
os que aqui me acompanham 
também, e esse não é o procedi-
mento padrão e nem orientado 
pelo governo”.

respiradores solicitados foram substituídos por mais baratos durante processo de licitação

Freepik

Deputado fez manifestação também na internet e pediu providências do governo

Divulgação

Com equipe do Estado, governador e secretário realizaram manifestação de 10 minutos

Reprodução

O governo comprou um modelo de respirador aci-
ma do preço, mas o vendedor trocou o aparelho 
sem consultar o poder público; os equipamentos 
só devem chegar com dois meses de atraso; e 
só então os técnicos da Secretaria de Saúde vão 
analisar se o respirador é apropriado para tratar 
pacientes de covid-19. Caso não sejam, todo pro-
cesso de escolha de comprador e equipamento, 
que começou em março, estará descartado, e o 
governo terá que entrar em uma batalha para re-
aver os R$ 33 milhões pagos antecipadamente”

reportagem publicada pelo site The intercpt Brasil

E OS MILHÕES?

a Justiça determinou o 
bloqueio de r$ 33 milhões 
da conta da empresa 
veigamed material 
médico, contratada pelo 
governo de Santa Catarina 
para a entrega de 200 
respiradores. a decisão 
é da juíza substituta ana 
luisa Schmidt ramos, 
da 1ª vara da Fazenda 
Pública da Comarca de 
Florianópolis. Uma ação 
popular foi protocolada na 
madrugada de quarta-
feira (29) pelo deputado 
Bruno Souza (Novo) e a 
decisão saiu no fim da 
tarde do mesmo dia. 

desliguei TudO
Não há esperança com essa “brasileirada” que anda por 

aí, não há quarentena ou danos físicos e morais que os aba-
tam e os façam viver dentro da cidadania da decência... É 
preciso uma férrea “ditadura” de Educação Moral e Cívica, 
nos padrões do não leu, o pau comeu. Falo num sentido fi-
gurado, ou nem tanto...

Por estes dias de dificuldades especiais por que passamos, 
basta você ligar o computador e dar um giro para ficar de cabe-
los em pé com os atrevimentos, com os descaros, com a falta de 
pudor e respeito de muita gente. Vamos imaginar uma situação. 
Uma imbecil vai para a faculdade de minissaia e sem calcinhas... 
Todos a veem assim, alguns protestam, mas... Tudo acaba bem, 
especialmente nas universidades brasileiras, onde tudo sempre 
acaba bem... Sem nenhum sentido figurado nessa expressão.

Pois essa figura que “imaginei”, vai para as redes sociais e dá 
conselhos às pessoas sobre como viver bem com o sexo durante 
a quarentena. A brasileirada merece. O circo pegando fogo e al-
guém vem para sugerir sexo? Sim, os toscos não passam sem sexo, 
a “homeria” que anda por aí e muitas mulheres desatinadas...

Um outro, “famoso” da televisão, um pobre bicho, vem 
anunciar nas redes sociais que o circo pode estar pegando fogo, 
mas para ele e a namorada tudo bem, as coisas vão às mil mara-
vilhas, estão morando juntos. Desde quando “namorados” dor-
mem na mesma cama? Despudorados.

Um pouco mais adiante, leio num jornal que “Igrejas ocu-
pam 663 imóveis da União e pagam até 2% do valor”. Do valor do 
possível aluguel. São apartamentos e casas da União, isto é, nos-
sas, do povo, e que são “alugadas” para diretores de igrejas por 
2% do valor real de mercado e isto ainda como valor anual. Quer 
dizer, os caras moram no luxo, não pagam nada e o povo traba-
lhador, idiota, lhes paga o aluguel. Legal! Legal até à hora da Re-
volução. Que ela vai chegar, ah, vai... A revolução cultural, an-
tes da outra... 

E para terminar a conversa enjoada, leitora, ligo a tevê e vou 
girando pelos canais, a procurar por algo de bom, sim, sou “cren-
te”, acredito em milagres... E dou de cara, num canal vespertino, 
com uma “vidente” fazendo previsões sobre a saúde dos brasi-
leiros, vírus, essas coisas. Sim, mas e os cientistas, os médicos? 
Não dão audiência. Desliguei tudo. Fui me coçar num cactos...

RaTO
O cara vestia bermudas, camiseta regata, óculos escu-

ros, todo metido... Criticava numa tevê a sugestão de ficar em 
casa. E terminou a crítica dizendo que – “Quem vive em toca 
é rato”. Primeiro, se ele vive numa toca é por culta e incapaci-
dade dele, de ninguém mais. Ademais, quem tem esse tipo de 
pensamento é menos que um rato, sabe-se que o cérebro do 
rato é muito desenvolvido. Ele é um típico da “brasileirada”.

nOVidade 
Novidade? Novidade uma banana. O Journal of Counse-

ling Psychology, da Sociedade Americana de Psicologia, diz que 
- “Machistas têm maior predisposição de sofrerem de doenças 
mentais”. Predisposição? Qual nada, os caras precisam de inter-
nação, são doentes graves e perigosos. Achar um não-machista? 
Fácil, tão fácil como encontrar um dinossauro na missa das oito...

falTa diZeR
Muita gente fazendo trabalho caseiro, jornalistas, inclu-

sive, e mostrando imagens pelas redes sociais, só que... Os 
abobados da corte colocam-se na frente de livreiros, que-
rem dar a impressão de serem leitores contumazes. Coita-
dos. Quem lê tem os livros no cérebro, não nas estantes. Sem 
falar nas depressivas e depressivos que exibem suas man-
sões, mas não mostram as favelas de suas cabeças...
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BAnco Do BrASIL
Banco: 001
agência: 5279-5
Conta: 7.314-8

amesOfia Sofia mora em Saudades-SC e foi diagnosticada em março com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1

pais pedem auxílio para tratamento 
de bebê com doença rara 

Nesta semana Sofia visitou Florianópolis para receber a primeira dose do tratamento

Sofia atualmente possui 10 meses

Fotos: Divulgação

sinTOmas da ame 
- Perda do controle e forças musculares
- incapacidade/dificuldade de movimentos e locomoção
- incapacidade/dificuldade de engolir
- incapacidade/dificuldade de segurar a cabeça
- incapacidade/dificuldade de respirar

DIana HeInz
 

S
ofia Helena Helfer nasceu 

em julho de 2019. Com qua-

tro meses, quando começou 

a frequentar uma creche, 

seus pais,  João Marcos Helfer e Silva-

na Porte, perceberam que ela era di-

ferente das outras crianças. Suas fun-

ções motoras eram limitadas para a 

sua idade e também passaram a di-

minuir com o tempo. 

Em fevereiro deste ano, Sofia 

precisou ser internada em decorrên-

cia de uma pneumonia. Com insufi-

ciência respiratória e atrasos moto-

res, o médico solicitou um exame. 

O resultado saiu no dia 25 de mar-

ço e comprovou que a bebê possui 

Atrofia Muscular Espinhal (AME) 

tipo 1. 

A doença degenerativa é rara e 

genética, ou seja, passada de pais 

para filhos. A AME interfere na ca-

pacidade do corpo de produzir 

uma proteína essencial para so-

brevivência dos neurônios moto-

res, responsáveis pelos gestos volun-

tários vitais simples do corpo, como 

respirar, engolir e se mover. O tipo 1, 

de Sofia, é o mais frequente e a for-

ma mais grave da doença. Existem no 

total quatro subtipos, variando pela 

idade de início dos sintomas. Por ser 

rara, a incidência é de um caso para 

cada 6 a 11 mil nascidos vivos.

Desde o ano passado o Sistema 

Único de Saúde (SUS) oferece o medi-

camento Spinraza, que trata a doença. 

Sofia recebeu nesta semana a primeira 

dose, para que os sintomas estabilizem. 

Os pais do bebê explicam que existe uma 

esperança. “Hoje existe uma possibilida-

de de saída através do tratamento com 

Zolgensma. O remédio promete uma 

possível cura, que pode dar a oportunida-

de de Sofia levar uma vida mais próxima 

do normal”, afirmam. 

O Zolgensma é um tratamen-

to genético que busca reparar ge-

nes para que eles sejam capazes de 

produzir as proteínas prejudicadas 

pela AME em quantidades normais. 

O tratamento possui um custo alto e 

por isso a família busca doações. Os 

pais criaram perfis nas redes sociais 

para divulgar a causa, que podem 

ser encontrados pelo usuário “Ame-

sofiahelena”. 

cOmO dOaR

SIcooB crEDIAL
Banco: 756
agência: 3036
Conta: 39.148-4

cAIxA EconômIcA FEDErAL
agência: 2894
Operação: 013
Conta: 18077-6

SIcrEDI
Banco: 748
agência: 0230
Conta: 50956-5
Sofia Helena Helfer (Titular)
CPF: 151.347.989-07
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“Todas as revoluções 
modernas contribuíram para o 
fortalecimento do Estado” 

Albert Camus
por raqUEl BaSSO hÜBNEr

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

A JBS anunciou na quarta-feira (29) que vai reabrir 
uma unidade de carne suína no Estado norte-ameri-
cano de Minnesota, que estava fechada devido à pan-
demia de coronavírus, para a eutanásia de até 13 mil 
animais ao dia por produtores, sem que haja o proces-
samento de carnes para consumo. Produtores nos Es-
tados Unidos têm sido forçados a fazer abates à me-
dida que o espaço para armazenamento começa a se 
esgotar, já que alguns dos maiores abatedouros do 
país foram fechados por causa de surtos de coronaví-
rus entre funcionários. A JBS disse que precisará ape-
nas de 10 a 20 trabalhadores na planta de Worthing-
ton, Minnesota - que possui 2 mil funcionários -, para 
realizar a “eutanásia humanitária” dos porcos, redu-
zindo os riscos de disseminação do vírus. As carca-
ças dos suínos serão processadas, enviadas para ater-
ros, compostadas ou enterradas, segundo a empresa.

JBS reabre unidade nos EUa apenas para abater porcos, sem produção de carne
Divulgação

Dívida das empresas mais 
afetadas pela pandemia 
soma R$ 900 bilhões

A dívida total das empresas mais afetadas pela 
pandemia da covid-19 no Brasil soma R$ 900 bilhões. 
Desse total, R$ 556 bilhões são dívidas com o siste-
ma financeiro nacional, informou na quarta (29) o di-
retor de Fiscalização do Banco Central (BC), Pau-
lo Souza, em entrevista coletiva, transmitida pela 
internet, para apresentar o Relatório de Estabilida-
de Financeira. De acordo com Souza, os setores mais 
afetados são comércio, serviços, transporte, indús-
tria de transformação, eletricidade e gás. No rela-
tório, o Banco Central divulgou uma simulação do 
impacto econômico gerado pela pandemia da co-
vid-19. O resultado da simulação, chamado de tes-
te de estresse, mostra que seria necessário aumen-
to de R$ 395 bilhões em provisão (reservas para casos 
de perdas) dos bancos, devido à quebra das empre-
sas. “Devido ao volume de provisões que seriam ne-
cessárias, a capacidade de o sistema gerar novos cré-
ditos e sustentar o crescimento da economia ficaria 
temporariamente comprometida”, diz o relatório.

DPaschoal fecha 34 lojas no país 
A empresa de manutenção automotiva DPaschoal está fechando 34 lojas no 

país. De acordo com a colunista do Gaúcha/ZH Giane Guerra, a decisão atin-
ge operações no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, incluindo a loja de São 
Miguel do Oeste, que fechou suas portas neste mês. Em nota enviada à colunis-
ta, a empresa disse que faz parte de uma mudança que vem sendo feita nos últi-
mos anos, que é estratégica e não foi relacionada à pandemia. Enfatiza que os in-
vestimentos foram direcionados para o digital, redes de credenciados e franquias. 

Com normas sanitárias, 
indústrias em SC podem 
operar sem restrições 
de capacidade

O governo do Estado liberou nes-
ta semana a operação das unidades 
industriais de Santa Catarina sem 
restrições de capacidade. Para que 
isso ocorra, as empresas precisarão 
seguir uma série de normas sanitá-
rias, para evitar o contágio pelo novo 
coronavírus. A portaria 272/2020, as-
sinada pelo secretário de Estado da 
Saúde, Helton Zeferino, revoga ou-
tra portaria (189/2020), publicada no 
fim de março, que determinava um 
limite de produção de 50% da capa-
cidade instalada por turno de traba-
lho. De acordo com o governador, 
Carlos Moisés, essa maior flexibili-
zação para o setor industrial foi pos-
sível graças à efetividade das me-
didas de combate à covid-19. Com 
o achatamento da curva de contá-
gios, aos poucos estão se tornan-
do possíveis liberações com regras. 

Ajuda a estados e municípios será 
de R$ 130 bilhões, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nes-
ta semana que o acordo com o Senado para enviar R$ 130 bi-
lhões para o socorro aos estados e municípios está próximo de 
ser concluído. Ele disse que o presidente do Senado, Davi Alco-
lumbre, compreendeu a necessidade de estabelecer uma con-
trapartida de estados e municípios para receber os recursos da 
União, no projeto de lei. A contrapartida é que não haverá au-
mento de salários de servidores por 18 meses. O ministro de-
fendeu ainda redução no tamanho das reservas internacionais 
para diminuir a dívida bruta e a discussão pelo plano de priva-
tizações do governo. Ele defendeu que a retomada da econo-
mia não será por investimentos públicos, mas pelos privados. 

Bancos possuem capacidade 
para enfrentar situações 
de estresse, mostra Bc

O Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central 
aponta que simulações feitas pelos técnicos da autoridade mo-
netária mostram que os bancos possuem capacidade para en-
frentar situações de estresse. “O resultado do teste de estresse 
realizado com base no impacto da covid-19 nos agentes da eco-
nomia real mais afetados é um dos mais severos realizados até 
hoje pelo BCB”, afirma o documento. “Mesmo nessas condições, 
as simulações continuam demonstrando que os bancos brasilei-
ros possuem capacidade para enfrentar situações de estresse”. O 
documento mostra uma série de medidas tomadas pelo gover-
no e pelos reguladores e ressalta que, no caso do BC e do Con-
selho Monetário Nacional (CMN), “não encontram paralelo na 
história do sistema financeiro”. “A regulação direcionada a pro-
ver liquidez tem potencial de acréscimo quase cinco vezes supe-
rior àquele disponibilizado durante a crise financeira de 2008”.
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DIana HeInz

A vida é cheia de rela-
ções. Laços que você cria na 
família, na amizade, no amor 
e no trabalho. As relações hu-
manas se misturam a um co-
tidiano cheio de metas, pra-
zos, reuniões, obrigações. Em 
qualquer âmbito da vida, as 
pessoas estão sendo obser-
vadas, avaliadas e cobradas 
o tempo todo, o que faz com 
que vivamos em uma pressão 
constante. Esse é um contex-
to que pode ser muito estres-
sante e desgastante, especial-
mente para quem não possui 
equilíbrio emocional. Isso 
acontece porque as emoções 
estão em toda parte e todas 
as pessoas vivem direta ou 
indiretamente sob o impac-
to delas.

É então que surge a im-
portância da inteligência 
emocional. O conceito de 
inteligência emocional (IE) 
surgiu primeiramente com 
Charles Darwin, que notou 
a importância da expressão 
emocional para a sobrevi-

vência e adaptação das espé-
cies. Ao decorrer dos anos vá-
rios teóricos e pesquisadores 
foram se aprofundando mais 
na teoria e aperfeiçoando o 
conceito.

Inteligência emocional é 
a capacidade de administrar 
as próprias emoções e usá
-las a seu favor, além de com-
preender as emoções das ou-
tras pessoas, construindo 
relações saudáveis, fazendo 
escolhas conscientes e ad-
quirindo uma melhor quali-
dade de vida. Quem tem in-
teligência emocional sabe 
pensar, sentir e agir de forma 
inteligente e consciente, sem 
deixar que as emoções con-
trolem sua vida e se acumu-
lem de forma a reproduzir ou 
criar traumas e doenças psi-
cossomáticas. 

A coach Renata Mattia 
participou do episódio do 
podcast sobre o assunto e 
para ela o conceito está liga-
do à capacidade de reconhe-
cer em si mesmo e no outro 
as emoções, bem como a in-
teração e o impacto delas na Coach renata mattia explica pontos importantes no desenvolvimento da iE

as 12 compEtêncIAS 
da inteligência emocional, 
segundo Daniel Goleman: 
autoconhecimento, gestão 
de emoções, adaptabilidade, 
orientação para realização, 
otimismo, empatia, consciência 
organizacional, influência, 
coach e mentor, gestão de 
conflitos, trabalho em equipe, 
liderança inspiracional.

Uso da inteligência 
emocional na 
adaptação de cenários 

EQUILÍBRIO

vida de cada um, além de sa-
ber como redirecionar cada 
uma delas para gerar melho-
res resultados para todos.

Em 1995 Daniel Gole-
man publicou um livro sobre 
o tema que diz que a inteli-
gência emocional é compos-
ta por quatro pilares: auto-
conhecimento, autogestão, 
empatia e gestão de relacio-
namento. Neste momento 
de pandemia é necessário se 
adaptar e, conforme Rena-
ta, a inteligência emocional 

é fundamental no cenário. 
“Hoje vivemos um momen-
to muito adequado para se 
lidar com as incertezas por-
que de fato é um dia após o 
outro. Então nasce um pro-
blema porque falar em futu-
ro a gente pensa no que quer 
e traça metas. Hoje como vi-
vemos na incerteza é bom es-
tabelecer objetivos de curtís-
simo prazo, como de agora 
para amanhã”, disse. 

Um dos pilares é a empa-
tia, a competência de com-

preender o outro. “Quando 
se age com empatia se en-
tende o outro. Não é saudá-

vel pegar a dor do próximo, 
mas é preciso entender sua 
angústia e não trocar a situa-
ção de forma rude, mas tratar 
o outro de forma saudável, 
compreensiva e equilibrada”, 
afirma. 

Outro ponto importan-
te no desenvolvimento da in-
teligência emocional é o au-
toconhecimento. O que para 
algumas pessoas pode ser 
benéfico, para outras não é. 
“É necessário entender o que 
a gente quer, medir as coisas 
com a própria régua. Cada 
pessoa vai ter que encontrar 
a sua resposta. Temos que 
buscar o que é de fato impor-
tante para nós”, finaliza. 

Arquivo/O Líder
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por Dr. GEOvaNi DElEvati

MEdICINA E SAÚdE

anesTesia
Nesta coluna abordaremos 

as dúvidas mais frequentes das 
pessoas que necessitam de um 
procedimento cirúrgico e conse-
quentemente de uma anestesia. 
Muitos mitos são criados e sabe-
mos que a anestesia é um proce-
dimento muito seguro quando 
em mãos de profissionais habili-
tados e com equipamentos ade-
quados. Coloco para os leitores 
as principais dúvidas extraídas 
do site da Sociedade Brasileira de 
Anestesiologia com a finalidade 
de informar e tranquilizar aque-
les que necessitam ou necessita-
ram de uma anestesia.  

O que é anesTesia? 
Anestesia é o estado de total 

ausência de dor e outras sensa-
ções durante uma operação, exa-
me diagnóstico ou curativo. Ela 
pode ser geral, isto é, para o cor-
po todo; ou parcial, também cha-
mada regional, quando apenas 
uma região do corpo é anestesia-
da. Sob o efeito de uma anestesia 
geral, você dorme. Com aneste-
sia regional você pode ficar dor-
mindo ou acordado, conforme a 
conveniência, embora parte de 
seu corpo fique anestesiada. 

quanTO TempO duRa 
uma anesTesia? 

A anestesia dura o tem-
po necessário para que o cirur-
gião faça seu trabalho. Oferece, 
ainda, abolição da dor por tem-
po variável após o procedimen-
to. Atualmente há recursos para 
abolir toda a dor que vem de-
pois de uma operação. 

quem aplica a anesTesia? 
A anestesia é aplicada por 

especialistas, que cursaram seis 
anos da faculdade de medicina 
e mais dois ou três anos de cur-
so de especialização, no míni-
mo. Esses médicos não só apli-
cam a anestesia, como também 
cuidam de você durante toda 
a operação e além dela. Con-
trolam pressão arterial, pul-
so, ritmo cardíaco, respiração, 
temperatura e outras funções 
orgânicas importantíssimas. 
Cuidam de tudo para que você 
esteja sem sofrimento, seguro e 
para que o cirurgião possa fazer 
o trabalho com tranquilidade. O 

anestesiologista é o verdadeiro 
guardião de sua vida durante e 
logo após uma operação. Estará 
ao seu lado durante todo o tem-
po da cirurgia, exclusivamente 
para cuidar de você, mesmo que 
você não perceba ou não se lem-
bre de nada depois da anestesia. 

que TipOs de anesTésicOs 
sãO usadOs? 

Existem diversos tipos de 
anestésicos gerais e locais. Os lo-
cais são depositados perto dos 
nervos, enquanto anestésicos 
gerais são administrados pela 
veia ou através da respiração. 
Todos proporcionam anestesias 
adequadas. A escolha do anesté-
sico varia com o tempo e o tipo 
de operação, com as suas con-
dições físicas e emocionais. De-
pois de conhecê-lo, avaliar seus 
exames pré-operatórios, saber a 
cirurgia proposta, o anestesio-
logista indicará a melhor opção. 

quem esclaRece VOcÊ 
sObRe a anesTesia? 

Seu médico já deve ter con-
versado sobre a anestesia com 
você. Porém, somente na con-
sulta com o médico anestesio-
logista é que todos os esclareci-
mentos serão feitos. Não aceite 
qualquer informação de pesso-
as não especializadas. Existem 
muitas fantasias e desinforma-
ções sobre a anestesia. 

quem escOlHe O 
anesTesisTa? 

Você tem o direito de escolher 
o seu anestesiologista. Normal-
mente, porém, os hospitais pos-
suem serviços de anestesia com 
os quais o seu cirurgião já está 
acostumado a trabalhar. Afinal, 

operação é trabalho de equipe, e 
ele gosta da equipe completa. 

O que acOnTece anTes 
da OpeRaÇãO? 

Primeiro o anestesiolo-
gista o examinará, prestará in-
formações e orientará sobre a 
anestesia. Alguns exames de la-
boratório e raio-X poderão ser 
necessários. Os preparativos 
da enfermagem, a pedido dos 
médicos, podem incluir raspa-
gem dos pelos do lugar da ope-
ração, algum remédio e muita 
atenção. Na noite anterior e cer-
ca de uma hora antes da opera-
ção, dependendo do dia e horá-
rio de sua internação, é provável 
que você receba algum compri-
mido ou uma injeção de sedati-
vo, para tornar mais confortável 
para você o transporte e a chega-
da à sala de operações. 

cOmO VOcÊ cOlabORa cOm 
sua pRópRia seguRanÇa? 

Não coma, nem beba, qual-
quer coisa, pelo menos oito horas 
antes da operação, nem água. É 
para ficar em jejum mesmo. Con-
te ao anestesiologista os nomes 
de todos os remédios que você 
toma ou tomou regularmente. 
Em especial enumere aqueles a 
que você tem alergia. Serão re-
movidas de sua boca quaisquer 
peças dentárias móveis, como 
dentaduras, pivôs, pontes, espe-
cialmente as de menor tamanho. 
Não use cosméticos ou produ-
tos de beleza no dia da operação: 
deixe-os em casa. Não leve ao 
hospital, e muito menos para a 
sala de operações, joias pessoais, 
como anéis, pulseiras, relógios de 
pulso, brincos, como também re-
tire alfinetes, grampos de cabe-

lo, perucas, cílios postiços e ou-
tros objetos desnecessários. Não 
mastigue goma de mascar antes 
da cirurgia, porque isto provoca 
aumento de ar e de sucos no es-
tômago, o que pode causar vômi-
to depois da operação. O cigarro, 
é bom largar pelo menos 15 dias 
antes da operação. Mas se é inve-
terado, reduza bastante: no máxi-
mo 1 cada 4 ou 5 horas. Siga, de 
forma obediente, as orientações 
dos seus médicos. 

O que é a sala de 
RecupeRaÇãO? 

Quando termina a cirur-
gia, o anestesiologista suspen-
de os anestésicos e inicia-se o 
processo de recuperação. Isso 
pode demorar alguns minutos 
ou algumas horas, dependendo 
da duração e do tipo da aneste-
sia aplicada. Durante este tem-
po, você estará sob cuidados de 
pessoal qualificado para evitar 
complicações e surpresas. Você 
ficará na sala de recuperação pós
-anestésica, dentro do bloco ci-
rúrgico, até estar completamen-
te desperto ou recuperado. Só aí 
que o anestesiologista dará au-
torização para que você seja le-
vado de volta ao seu quarto. Nos 
casos de grande operação, que 
causam sofrimento, você pode-
rá ser levado para uma sala de 
cuidados mais atentos, para que 
não haja sofrimento ou risco. Se 
isso tiver que acontecer, o anes-
tesiologista lhe explicará antes. 

O que VOcÊ Vai senTiR 
após a anesTesia? 

Depende muito da opera-
ção, do tipo de anestesia e de 
suas condições físicas. Graças às 
modernas técnicas de anestesia, 

apenas um número muito pe-
queno de pacientes chega a sen-
tir-se mal. O que deve ser ressal-
tado é que você, provavelmente, 
não sentirá nada, nem se lem-
brará de nada. O anestesiologis-
ta zelará para que lhe seja asse-
gurado o máximo conforto. 

qual O RiscO de 
uma anesTesia? 

São muito raros, atualmen-
te, os acidentes ou complica-
ções de uma anestesia. Com 

instrumental, técnicas, co-
nhecimentos e medicamentos 
modernos, o anestesiologis-
ta reduz ao máximo os riscos 
de acidentes anestésicos. O 
anestesiologista, além do co-
nhecimento e da especializa-
ção médica, empregará toda 
sua perícia e experiência clíni-
ca para o sucesso completo do 
tratamento. 

Fonte:  Sociedade Brasileira 
de Anestesiologia
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nÚmeRO RecORde Casos da doença continuam crescendo e município 
recebe novos suspeitos a cada semana

governo municipal assina decreto de 
epidemia e soma 84 casos de dengue
CarIne arenHarDt 

O governo municipal de 
Maravilha assinou na segun-
da-feira (27) o decreto de 
epidemia de dengue. O mu-
nicípio tinha 84 casos confir-
mados até a quinta-feira (30) 
e aguarda o resultado de ou-
tros exames. Conforme infor-
mações repassadas pela Sala 
de Situação, o município tem 
recebido entre 15 e 20 novos 
pacientes com sintomas por 
semana. 

A secretária de Saúde de 
Maravilha, Miriane Sarto-
ri, explica a validade do de-
creto de epidemia. “A epide-
mia de dengue é decretada 
por meio do quantitativo 
por habitante, então acima 
de 77 casos (pra Maravilha) 
a gente já visa uma epide-

Secretária de Saúde, miriane Sartori, fala sobre o decreto de epidemia 

mia. A mudança com o de-
creto é mais para deixar um 
alerta e a questão de finan-
ciamentos. Se precisar neste 

momento ter que fazer uma 
compra emergencial ou uma 
contratação, com o decreto 
de epidemia facilita”, explica. 

Miriane alerta a popu-
lação sobre cuidados com 
limpeza de terrenos e imó-
veis e uso do repelente. Ela 
destaca que é extremamen-
te importante eliminar os 
criadouros, já que a chega-
da do inverno pode masca-
rar o cenário, no entanto os 
casos podem voltar a subir 
bastante a partir de setem-
bro e outubro. 

A secretária de Saúde fa-
lou sobre os diagnósticos, 
que também já estão atin-
gindo crianças no muni-
cípio. Ela frisa que alguns 
pacientes estão tendo sinto-
mas bem acentuados, com 
muita dor no corpo, e a pre-
ocupação é com a possibili-
dade de casos de dengue he-
morrágica, o que pode causar 
a morte do paciente.

Divulgação

cOVid-19
Hospital são José repassa 
orientações na internet 
sobre coronavírus

O Hospital São José reali-
zou uma transmissão em vídeo, 
ao vivo, na tarde de quarta-fei-
ra (29) para repassar orienta-
ções sobre o combate ao corona-
vírus e explicar como o trabalho 
está sendo realizado em Maravi-
lha. Com a presença da prefeita, 
Rosimar Maldaner, participaram 
sete pessoas em uma mesa, além 
de uma intérprete. Uma empre-
sa foi contratada para fazer a live. 

Os profissionais repassaram 
orientações diversas sobre a pre-
venção individual e coletiva no 

cenário de pandemia. Além dis-
so, detalharam a estrutura técnica 
montada para atender possíveis 
casos da doença no município e 
os protocolos que estão sendo se-
guidos no Hospital São José.

Para prevenção, foi destacado 
o uso de máscara e a permanên-
cia em casa da população, quan-
do não há necessidade de sair.

Em Maravilha, 54 pesso-
as estão sendo monitoradas, 
47 casos suspeitos foram des-
cartados e duas pessoas aguar-
dam teste para covid-19. 

Reprodução

live contou com sete pessoas e várias informações de prevenção foram repassadas 
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seca Agricultores precisam comprar a água para o consumo animal. Já na cidade a recomendação é 
para usar o líquido com responsabilidade 

estiagem afeta produção agrícola em maravilha 
e deixa em alerta o consumo de água na cidade
CleItOn FerrassO

O município de Maravilha 
também sofre com a falta de 
chuva, principalmente a pro-
dução agrícola. Conforme a 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura, seis comunidades já 
pediram ajuda para transpor-
tar a água para o consumo 
animal: linhas Três Coquei-
ros, Arabutã, Tope da Serra, 
São Paulo, Consoladora e Pri-
mavera Alta. 

Conforme o agente-ad-
ministrativo da Secretaria de 
Agricultura, Claudir Sansigolo 
(Gringo), o abastecimento foi 
direcionado para produtores 
de aves e bovinos, no entan-
to, os agricultores precisaram 
comprar a água tratada da Ca-
san para os animais. “A água 
para essa produção agrope-
cuária deve ser potável. Nes-
se sentido, o agricultor com-
pra a água da Casan ou de 
um agricultor na Linha Hu-

maitá [Cunha Porã], que tam-
bém tem água potável, depois 
transportamos com um cami-
nhão-pipa até a propriedade”, 
explica. 

O abastecimento come-
çou em meados de março e se 
intensificou agora no mês de 
abril com a estiagem. Confor-
me Sansigolo, a maioria dos 

avicultores tem cisternas para 
armazenar a água da chuva, 
mas como não chove há dias, 
o nível de água também bai-
xou nas propriedades. Segun-
do ele, até o momento foram 
transportados cerca de 100 
mil litros de água aos agricul-
tores. 

Nesta semana a Secreta-

SitUaÇÃO DE emeRgÊncia

Conforme o coordenador municipal de 
Defesa Civil, valdecir Sartori, pela primeira 
vez na história o município de maravilha 
está com três decretos de situação de 
emergência num mesmo período: um por 
causa da estiagem, outro pela dengue e outro 
pela covid-19, esse último ainda reforçado 
pelo estado de calamidade pública por parte 
do governo catarinense em todo o território. 

aBErtUra DE pOÇOs 

Os produtores rurais de Santa 
Catarina contam com linha especial 
de financiamento para a construção 
de poços artesianos. a Secretaria 
de Estado da agricultura, da Pesca e 
do Desenvolvimento rural investirá, 
via Fundo de Desenvolvimento 
rural (FDr), r$ 1,5 milhão em 
financiamentos sem juros para 
captação e uso da água.
O financiamento via FDr tem o 
limite de r$ 25 mil por produtor, 
com cinco anos para pagar e sem 
juros. Essa é uma linha já existente 
e que será reforçada ao longo de 
2020.
Para os empreendimentos 
rurais que utilizam CNPJ, a 
Secretaria da agricultura irá 
conceder a subvenção aos juros 
de financiamentos adquiridos 
por agricultores e pescadores, 
num limite de 2,5% ao ano. Os 
financiamentos seguirão as regras 
de contrato feito com o agente 
bancário, em um limite de r$ 100 mil.

ria de Estado do Desenvol-
vimento Econômico Susten-
tável (SDE) proibiu o uso de 
água que não seja para consu-
mo humano ou para saciar a 
sede de animais e pediu apoio 
dos municípios e órgãos res-
ponsáveis na adoção de regras 
e critérios para evitar desper-
dício de água.

aGriCUltOr rElata diminuiÇãO 
na pROduÇãO 

O produtor alan marchese, da linha Consoladora, 
relatou à reportagem do Grupo Wh Comunicações 
como está a situação na propriedade em que a 
família trabalha. “Não chegou faltar água porque 
temos fonte e estamos usando com consciência. 
No entanto, a falta de chuva afetou bastante a 
produção de milho para a silagem, sendo que uma 
parte secou e não vai render muito. a produção 
da pastagem para o feno também está danificada 
com a falta de chuva. a grama não cresceu e 
deixamos de produzir vários fardos de feno. Na 
produção leiteira estamos segurando as vacas no 
confinamento à base de feno e silagem”, relata. 

abasTecimenTO de Água Na CiDaDE
A Casan alerta que o 

consumo de água vem au-
mentando muito na cida-
de nas últimas semanas. Os 
motivos são: a alta tempera-
tura e aumento do consumo 
por causa da permanência 
de pessoas em casa devido 
às medidas de isolamento 
social para conter o avanço 
da covid-19. “É fundamen-
tal que os moradores de Ma-

ravilha reduzam seu consu-
mo de água, fazendo um 
uso mais consciente”, diz o 
chefe da agência local, An-
dré Tonello. “Não faz sen-
tido usar água tratada para 
lavar calçada, o pátio ou um 
carro, ainda mais em plena 
estiagem”, complementa. 

Em Maravilha, a Casan 
afirma que o abastecimen-
to de água está normal, po-

rém é importante que a po-
pulação reduza o consumo. 
Segundo a agência, o volu-
me de água no Rio Jundiá 
– local de captação – está 
baixando e está próximo 
do limite do vertedouro da 
barragem de contenção. 
Apesar disso, a Casan dis-
se que ainda não precisou 
usar a captação do poço re-
serva.

Devido à estiagem, agricultores sentem os efeitos na produção de leite e outras atividades

Fotos: O Líder

Família marchese relata que a falta de chuva prejudicou o crescimento da pastagem 
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por lUCiaNE mOZEr

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

a ParÁBOla DE 
VelHO lenHadOR 

Certa vez, um velho lenhador, conhecido por sem-
pre vencer os torneios que participava, foi desafiado 
por outro lenhador jovem e forte para uma disputa. A 
competição chamou a atenção de todos os moradores 
da localidade. Muitos acreditavam que finalmente o ve-
lho perderia a condição de campeão dos lenhadores, em 
função da grande vantagem física do jovem desafiante.  

No dia marcado, os dois competidores começaram a 
disputa, na qual o jovem se entregou com grande ener-
gia e convicto de que seria o novo campeão. De tempos 
em tempos olhava para o velho e, às vezes, percebia que 
ele estava sentado. Pensou que o adversário estava ve-
lho demais para a disputa, e continuou cortando lenha 
com todo vigor.  

Ao final do prazo estipulado para a competição, fo-
ram medir a produtividade dos dois lenhadores e pas-
mem! O velho vencera novamente, por larga margem, 
aquele jovem e forte lenhador. Intrigado, o moço ques-
tionou o velho: 

- Não entendo, muitas das vezes quando eu olhei 
para o senhor, durante a competição, notei que estava 
sentando, descansando, e, no entanto, conseguiu cortar 
muito mais lenha do que eu, como pode!!  

- Engano seu! Disse o velho. Quando você me via 
sentado, na verdade, eu estava amolando meu macha-
do. E percebi que você usava muita força e obtinha pou-
co resultado. 

Esta parábola nos ensina uma importante lição que 
podemos aplicar em nossa vida: não basta acreditar 
que apenas o trabalho duro será suficiente para ven-
cer na vida. Não adianta sair correndo em qualquer di-
reção, acreditando que um dia chegará no lugar certo. 
Pode até ser que isso aconteça, mas será um mero aca-
so. É preciso muito mais do que isso. Assim como o jo-
vem lenhador que acreditava que sua jovialidade e for-
ça física eram suficientes para vencer, muitas pessoas 
também acreditam que não podem parar nem por um 
minuto, pois assim estará perdendo tempo e dinheiro, 
quando na verdade estão cada vez mais perdendo tem-
po e dinheiro. 

Contudo o velho lenhador sabia ser necessário amo-
lar seu machado periodicamente, para desempenhar 
sua tarefa com sucesso, é necessário um conjunto de 
outras habilidades para fazer com que seus resulta-
dos sejam alcançados com muito mais êxito e qualida-
de. Obviamente, não basta apenas “amolar o machado”, 
mas encontrar o melhor equilíbrio entre amolar e uti-
lizar o machado para derrubar a árvore, sempre estu-
dando e compreendendo as melhores técnicas e fases 
da vida.   

O planejamento de vida é a forma de diariamente 
estar “amolando o machado”. Conhecer bem seus ob-
jetivos pessoais, suas fraquezas e necessidades de de-
senvolvimento pessoal e profissional; seus objetivos 
de médio e longo prazos bem definidos e mensurados; 
criação de novos hábitos de consumo e priorização de 
gastos; melhor equilíbrio para manter um bom padrão 
de vida no presente, sem sacrificar o futuro; e princi-
palmente a consciência de que o machado precisa sem-
pre ser amolado. Se você que derrubar uma árvore na 
metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o 
seu machado.

saÚde Estado mantém baixa ocupação dos leitos de terapia intensiva e 
vem aumentando as vagas semanalmente

santa catarina conquista habilitação 
de 175 novos leitos de uTi 

O governador Carlos Moi-
sés participou na quarta-feira 
(29) de uma videoconferên-
cia com o ministro da Saú-
de, Nelson Teich. Na reunião, 
o ministro confirmou a habi-
litação, que deve ocorrer nos 
próximos dias, de mais 175 
leitos de UTI em Santa Catari-
na. Com a novidade, estes lei-
tos passarão a ser remunera-
dos com recursos federais.

As cidades que terão leitos 
habilitados pelo Ministério da 
Saúde são: Florianópolis, La-
ges, Blumenau, Joinville, Ita-
jaí, Mafra, Canoinhas, Timbó, 
Joaçaba, Curitibanos, Con-
córdia, Xanxerê e Jaraguá do 
Sul. O ministro também as-
segurou ao governador que a 
União dispõe de um estoque 
de Equipamentos de Prote-

ção Individual (EPIs), que es-
tão no estado de São Paulo e 
serão repassados para Santa 
Catarina.

“Fizemos uma série de 
demandas ao ministro, que se 
mostrou receptivo. A habili-
tação dos leitos é importante, 
pois ajuda a desonerar o Es-
tado, que pode ampliar inves-
timentos contra a pandemia 
em outras áreas. Seguiremos 
em contato com o Governo 
Federal para atender as ne-
cessidades de Santa Catarina”, 
afirmou Carlos Moisés.

O Estado tem ainda a 
previsão de liberar até o fim 
de maio 713 novos leitos de 
terapia intensiva em todas 
as regiões catarinenses para 
atender os casos mais graves 
da doença. 

baixa 
OcupaÇãO 
Nesta semana o 
Estado manteve 
a baixa ocupação 
dos leitos de UTi. 
até a quarta-feira 
(29) 13,9% do 
total estavam 
ocupados. O Estado 
tem 403 leitos 
reservados para 
atender pacientes 
com sintomas de 
covid-19, dos quais 
56 estavam com 
pacientes internados 
até a quarta-feira. 
Esta é uma das 
menores taxas de 
ocupação do país. 

3,9 mil leiTOs clínicOs 
Zeferino ainda citou que a 
Secretaria da Saúde (SES) 
mantém como estratégia 
principal reforçar a rede 
hospitalar estadual. O governo 
do Estado já disponibilizou cerca 
de 3,9 mil leitos clínicos, sendo 
3.452 adultos e 444 pediátricos, 
para atendimento exclusivo pelo 
SUS a pacientes com suspeita 
ou confirmação de covid-19. 
Outra medida para o combate 
à pandemia foi a exclusão dos 
critérios de avaliação da nova 
Política hospitalar Catarinense 
em 2020. Com isso, os hospitais 
filantrópicos de Santa Catarina 
receberão o valor máximo 
estabelecido, o que significa 
um repasse total de r$ 276,2 
milhões até dezembro. 

Novos leitos de UTi vêm sendo habilitados no Estado 

Arquivo/Secom
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por SimONE hÜBNEr

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

A 
questão prin-

cipal a ser res-

pondida, ao se 

escolher um 

ramo profissional a seguir, 

não deveria se relacionar 

tão somente às habilidades 

e competências das pesso-

as, mas, principalmente, ao 

fato de o indivíduo gostar 

ou não de gente. Quem não 

gosta de lidar com pessoas 

deve procurar uma ocupa-

ção que possa ser realizada 

isoladamente, com o míni-

mo de interação pessoal. 

Isso é fato.

Quando lidamos com 

o público, estaremos dian-

te de seres humanos que 

carregam, em si, histórias 

diversas e que passam por 

momentos que nem sem-

pre são bons.

Quase ninguém, por 

exemplo, procura um mé-

dico porque está se sen-

tindo ótimo e feliz. Quem 

vai a uma consulta médica 

está doente, sofrendo, com 

dor e medo, ou seja, esta-

rá fraco e vulnerável, preci-

sando de atenção, de força 

e de esperança. Ninguém, 

em sã consciência, opta 

por sofrer, por ficar doente 

e triste. Por isso é que não 

dá para aceitar situações 

em que o médico trata mal 

o paciente, com uma ris-

pidez desmedida, sem ao 

menos olhar nos olhos de 

quem sofre ali na sua fren-

te, sem nem tocar no pa-

ciente.

Da mesma forma, dá-

se o relacionamento entre 

advogado e cliente, uma 

vez que a grande maio-

ria das pessoas que pro-

curam por serviços jurídi-

cos está prestes a enfrentar 

batalhas judiciais desgas-

tantes, que podem deter-

minar a qualidade de suas 

vidas dali em diante. Quem 

nunca foi maltratado ao ser 

atendido em algum balcão 

de banco, em algum gui-

chê de serviço público, en-

tre outros? Como enten-

der quando um vendedor 

Por Marcel Camargo

Antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano!

Conheça todas as teorias, 
domine todas as técnicas, 
mas, ao tocar uma alma 
humana, seja apenas outra 
alma humana” (Carl Jung)

parece querer expulsar da 

loja quem está ali exata-

mente para dar lucro ao es-

tabelecimento?

Quem atravessa tem-

pestades e enfrenta dificul-

dades possui menos força 

para se defender, para se 

posicionar, haja vista a sua 

autoestima que já se en-

contra abalada, dificilmen-

te, nesse caso, essa pessoa 

terá como fazer valer os 

seus direitos mínimos de 

cidadão. Por isso, é covar-

dia descontar os próprios 

problemas em quem não 

tem nada a ver com eles, 

desaguando mau humor 

e cara feia frente a quem, 

muitas vezes, necessita 

exatamente do contrário, a 

quem somente gostaria de 

alguém que o enxergasse e 

lhe sorrisse.

Colocar-se no lugar 

de quem está ali na sua 

frente é o mínimo a ser 

feito quando se lida com 

pessoas.

Pessoas não são robôs, 

não são experimentos, não 

são de ferro, portanto, não 

são obrigadas a ter que en-

frentar, além das próprias 

escuridões, o vazio deses-

perançoso de quem deve-

ria lhes ajudar. Dá para ser 

útil sem ter que interagir 

com os outros, cozinhan-

do na cozinha de um res-

taurante, pesquisando em 

laboratórios, entre várias 

opções.

Somente se proponha 

a lidar com gente quando 

você souber se comportar 

como tal. Simples assim.
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por SUSaNE ZaNiN
MOdA & ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 36

O objeto
direto em
"Vi-os na
plateia"

Ex-
jogador

de futebol

(?) Anas-
tácia: é
cultuada
no Brasil

Tradicio-
nal veste
indiana

Temer, no
governo
Dilma

Causar
destrui-
ção em
massa

Base de
diversos
corantes
(Quím.)

Publica-
dora de
livros

Garrafas
(?), mate-
rial de ar-
tesanato

Tratamen-
to dado

às freiras
(Rel.)

Lojas
também

chamadas
"vendas"

Pronome
do plural

majestáti-
co (Gram.)

O principal
elemento
do Teatro

(?) certo:
ter bom

resultado

Marina (?),
cantora de
"O Que a
Gente faz
Agora?"

Estado da
sigla PR
Caracte-
rística do
indivíduo
que tem
pouca

iniciativa

Alimento 
para o ego
Arco, em
francês

Mantra de
meditação
Passa bor-
racha em

Band-(?):
curativo
Clamor 

(do povo)
O cheque
em cujo

verso há a
assinatu-
ra do be-
neficiário

Cada, em
inglês

Dígrafo de
"piscina"

Fenômeno
formado 

por detritos
de come-
tas que

entram na
atmosfera
terrestre

Bebida
(?): refri-
gerante

Língua
falada por

Jesus
500, em romanos

Sacola
(?): reduz
o impacto
ambiental

Forma de
venda do

álcool
Pareceres
anexados
a exames
Arroz à (?),
guarnição

da ceia
natalina

(?) cruzadas, jogo
Instrumento para medir
o tempo, é também

usado como peça de
decoração
Resfria o
motor de
carros

PBGA
RADIADOR

GELOSEACH
LAUDOSMU
OVESCRAVA

GREGAAID
IARVICE

ENDOSSADOOM
EADZAE
PARANAPET

PASSIVIDADE
ROELOGIO
ELALIATOR
DARNOSRO

MERCEARIAS

3/arc — pet. 4/each. 5/elali. 8/aramaico.

espaÇO gOuRmeT

ingRedienTes

500 g de carne bovina moída
1 cebola média triturada no processador
80 ml de azeite
2 colheres (sopa) hortelã picada
sal a gosto
pimenta síria a gosto

KaFta DE miCrO-ONDaS

mOdO de pRepaRO

Junte a carne moída com a cebola processada, a metade do azeite, metade da hortelã e os temperos. Misture 
tudo muito bem, divida em 5 porções e modele as kaftas. Disponha em palitos para churrasco previamen-
te molhados e acomode em refratário. Leve ao micro-ondas por 6 minutos. Transfira as kaftas para um pra-
to e leve de volta ao micro-ondas por mais 5 minutos, até secar a água e formar uma crosta no fundo. Junte 
1 colher (sopa) de água ao refratário e misture a cebola cortada em meia-lua, o restante do azeite e horte-
lã, sal e pimenta. Retorne com as kaftas, colocando-as por cima e leve ao micro-ondas por mais 3 minutos.

1 colher (sopa) água
1 cebola média fatiada em meia-lua
cominho a gosto
1 colher (chá) de açafrão
1 colher (chá) de páprica defumada
1 dente de alho picado

Chegou aquela época 
do ano que precisamos ho-
menagear a mulher que nos 
trouxe ao mundo e a dúvida 
que surge todo ano é: o que 
dar de presente para ela? 
Separei quatro peças que 
toda mulher deveria ter no 
guarda roupas, por serem 
clássicos de moda e traze-
rem mais praticidade ao dia 
a dia da nossa rainha.

Vestido preto básico: 
esse é um verdadeiro clás-
sico! Todo mundo sabe que 
um pretinho básico é essen-
cial. Sugiro que você obser-
ve o tipo de modelagem e 
tecido ela gosta e vá em bus-
ca de algo no estilo da sua 
mãe. Vale também observar 
se ela tem seu pretinho bá-
sico formal e informal, pois 
é indicado que se tenha os 
dois no armário. 

Sandália ou scarpin bá-
sico de salto: uma carta na 
manga! Inclusive acho que 
toda mulher deveria ter tan-
to um scarpin preto quan-
to um no seu tom de pele, 
assim como uma sandá-
lia preta e uma no seu tom 
de pele. Talvez possa pare-
cer exagero, mas são os cal-
çados que mais usamos por 
serem neutros e clássicos. 

Cardigan: tem para to-
dos os estilos! Mais bási-
co ou mais diferenciado, 
um cardigan leve pode sal-
var uma mulher naque-

peÇas que TOda mulHeR deVeRia TeR nO 
guaRda-ROupa, inclusiVe a sua mãe!

les dias que não está nem 
muito frio nem muito ca-
lor. Tanto eu quanto minha 
mãe amamos os cardigans 
alongados, pois eles ainda 
trazem um toque de estilo 
ao look.

Acessórios básicos: 
tem que ter! Dê uma es-
piadinha na caixinha de 
acessórios de sua mãe e 
observe como estão os co-
lares, brincos, anéis e de-
mais acessórios dela. Às 
vezes, como a maioria de 
nós compra bijuterias e não 
joias, as peças podem estar 

ficando danificadas. E toda 
mulher deveria ter um con-
junto básico de colar, brin-
co, anéis e pulseiras para 
completar as combinações 
de cada dia.

E se sua mãe sequer 
possui um vestido pre-
to para chamar de seu, ou 
qualquer item que citei, 
fica a dica de presente que 
ela com certeza irá amar e 
usar muito. Vamos retribuir 
tudo que elas já fizeram 
por nós deixando-as do jei-
to que a gente gosta: ainda 
mais lindas!
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Vitrine

por EStEla SErPa
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

louri Pottratz completou 82 anos na quinta-feira (30). 
ricas bênçãos de Deus. Felicitações de todos os 
familiares que desejam saúde, paz e amor.

Sabrina, desejamos que 
seu aniversário (30) lhe 
traga uma felicidade 
imensa e que você possa 
realizar todos seus 
desejos nessa nova etapa 
de vida. Parabéns!

Quem comemora mais um ano de vida neste dia 3 é 
a colaboradora do grupo Wh Comunicações Fabiane 
Delevatti. Parabéns, felicidades sempre! 

Patricia, parabéns pelo seu 
dia! Que seu caminhar seja 
sempre iluminado por boas 
ideias e boas pessoas e que 
eu possa ser uma delas. Feliz 
aniversário e meus desejos 
de felicidade para você hoje e 
sempre!

Suelin, que seu 
aniversário hoje (2) 
seja repleto de palavras 
de carinho e abraços 
sinceros. Parabéns!

Fabi, que Deus possa continuar 
iluminando a sua vida te 
mostrando os caminhos que 
levam para a realização dos seus 
sonhos! Parabéns por mais um 
aniversário! 

Claize, parabéns pela sua vida e que ela continue 
seguindo uma trilha de muita luz, paz, amor e tudo 
o que há de bom! Felicidades! 
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HOmenagem Campanha homenageia e incentiva a valorização dos que repassam o carinho materno 

empresa produz ensaio fotográfico 
para o dia das mães
DIana HeInz 

A Max Veste produziu nes-
te mês a campanha “Amor de 
Mãe, quando padrão de famí-
lia transcende a genética e o que 
está naturalizado na sociedade”. 
A ação teve como objetivo valo-
rizar pessoas de Maravilha e re-
gião através de fotos. Conforme 
a sócia-proprietária da loja, Tâ-
nia Ceccon Zanella, a intenção 
dos ensaios fotográficos foi ele-
var uma reflexão sobre famílias 
que são formadas sem a presen-
ça da mãe biológica por motivos 
variados. “Quando a sociedade 
lança um olhar com comemora-
ções, homenagens e campanhas 
para as mães, inúmeras pes-
soas sentem um grande vazio, 
pela falta desta pessoa tão espe-
cial, porém outras se reinven-
tam transferindo esse carinho 
a outra pessoa que representa a 

sensação de conforto, seguran-
ça e principalmente o laço afeti-
vo de mãe”, destaca. 

Para a ação, a loja escolheu 
três pessoas com histórias como-

ventes de criação e amor. A pes-
quisa ocorreu por meio de ami-
gos e clientes. Os participantes 
foram: Andreia Zimerman, Marilete 
Spiecker  e João de Godoy. Cada um 

tem uma história de luta na criação 
de irmãos, sobrinhos e filhos.

As fotos foram feitas em dife-
rentes locais utilizando peças de 
roupas da loja. As imagens serão 

divulgadas nas redes sociais da 
Max Veste. “Nossa opção pelos 
ensaios fotográficos com pesso-
as de Maravilha e região vai além 
do objetivo comercial, é um ato 

carregado de significados, onde 
a valorização de pessoas eleva a 
autoestima. Ao mesmo tempo 
procuramos dar visibilidade a lu-
gares e causas”, finaliza. 

Fotos: Divulgação

max veste produziu fotos de pessoas com histórias de luta na criação 
de irmãos, sobrinhos e filhos

Fotos foram feitas em diferentes locais utilizando peças de roupas da loja andreia Zimermann, marilete Spiecker  e João de Godoy 
participaram das fotos
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mOmenTO de 
agRadeceR
Reforce os laços de afeto e surpreenda 
sua mãe com presentes especiais 
CaMIlla COnstantIn

O Dia das Mães, comemorado no domingo 
(10), será um pouco diferente neste ano. Para mui-
tos, a tradicional reunião familiar e os abraços aper-
tados vão ter que esperar. Estando perto ou longe, o 
importante é surpreender e mostrar o quanto elas 
são especiais em nossas vidas, com palavras e pre-
sentes que transmitam carinho e gratidão. 

A Laços de Seda conta com diversas opções: 
flores, arranjos, guirlandas, livros, plaquinhas de-
corativas, café da manhã, chocolates, linha com-
pleta de decoração, quadros e muito mais. A loja 
vai atender no domingo, das 8h às 12h, contan-
do com a opção de delivery. Na compra do pre-
sente, você ganha um cartão personalizado para a 
mamãe.

Para a proprietária, Jacqueline Moroni Bor-
ghetti, o Dia das Mães é uma das datas mais im-
portantes do ano. “É uma ótima oportunidade 
de presentear e reforçar ainda mais os laços de 
amor e afeto com a pessoa mais especial de nos-

sas vidas”, diz. 
A loja, localizada na Avenida Anita Garibaldi em 

Maravilha, completa um ano na quinta-feira (7). Ja-
cqueline agradece os amigos e clientes que acredi-

taram em seu sonho e estão fazendo parte da lin-
da história da Laços de Seda. Quem ir até a loja no 
dia do aniversário irá receber um mimo e um deli-
cioso cupcake. 

Fotos: Divulgação

Flores coloridas e variadas

vasinho com flores para enfeitar o ambiente Café da manhã 

Buquê de rosas

Guirlanda

 Orquídeas

Creme, difusor e sabonete líquido
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a HisTóRia da enTRega 

No Brasil até 1930 não existia o sistema de 
venda de botijões de gás domiciliar, muito 
menos a entrega na casa do consumidor. 
Quem deu início ao trabalho, hoje tão 
comum, foi Ernesto igel, um austríaco de 
viena que veio para o Brasil em 1920 e, em 
1937, fundou a Empresa Brasileira de Gás 
a Domicílio. a Empresa Brasileira de Gás 
a Domicílio começou pequena, com três 
caminhões de entrega e menos de 200 
clientes. mas a ideia rendeu frutos e, no 
início da década de 1960, já com o nome 
Ultragaz, o negócio criado por Ernesto igel 
tinha um milhão de consumidores em sua 
carteira de clientes. Em 1997, a Ultragaz 
introduziu o UltraSystem, sistema de 
entrega de GlP a granel.

enTRega 

DIana HeInz

S
amoel Voiteroscki traba-

lha há 15 anos com entre-

ga de gás de cozinha. Ele 

começa cedo de manhã e 

só para depois das 13h para almo-

çar. À tarde, com menos movimen-

to, ele aproveita o tempo livre, pois 

sabe que depois das 17h30 as cha-

madas aumentam. Ele visita em 

média 30 casas diariamente. Co-

nhece Maravilha muito bem. 

Seu ofício exige flexibilidade, 

paciência e agilidade. Quem está 

fazendo sua refeição e precisa ter-

minar, quer que o botijão chegue 

o mais rápido possível. O trabalho 

não para no fim de semana, nem 

em feriados. Na pandemia do co-

ronavírus, Voiteroscki não parou. 

O movimento de vendas aumen-

tou e além da entrega, a preocupa-

ção de contágio existe. 

Ele considera o trabalho difí-

cil e extremamente necessário. “Se 

eu não for entregar, tem gente que 

não almoça. Então é como uma 

parceria, eu preciso estar lá antes 

que o pão desande, por exemplo. 

As pessoas têm pouco tempo para 

as refeições, eu preciso entregar o 

quanto antes”, afirma. 

Nesses 15 anos de história 

muita coisa mudou, uma delas foi 

a cidade. No início não havia co-

nhecimento sobre ruas e bair-

ros. Era difícil realizar as entregas. 

Hoje ele atende a área urbana e rural 

sem dificuldade. É difícil quem não 

conheça o jingle da Ultragaz, empre-

sa que Voiteroscki trabalha. 

Um dos pontos que o alegra 

foram as amizades criadas com 

as entregas. “Fiz grandes amigos 

que conheci como clientes. Fico 

feliz em me lembrar dessa histó-

ria e poder representar essa im-

portante função. A classe merece 

a homenagem no Dia do Traba-

lho”, finaliza. 

voiteroscki trabalha há 15 anos com entrega de gás de cozinha 

Diana Heinz /O Líder
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na linHa de fRenTe 

CarIne arenHarDt 

A pandemia do novo coronavírus 
mudou a rotina de muitos trabalha-
dores, mas é especialmente desafia-
dora para quem está na chamada li-
nha de frente. Os profissionais da área 
da saúde encaram jornadas maiores e 
muito mais exaustivas com o avanço 
da covid-19. 

Para o médico Daniel Fernan-
do Heinz, de 39 anos, coordenador 
da UTI do Hospital São José de Mara-
vilha, a rotina mudou. Com especia-
lização em Medicina Interna/Clíni-
ca Médica e Cardiologia, ele trabalha 
como rotineiro, coordenador da UTI, 
faz plantões, além de acumular ou-
tras responsabilidades no hospital e 
trabalhar como clínico e cardiologis-
ta em consultório particular. 

O trabalho diário começa por 
volta das 7h e termina próximo das 
19h. A rotina no hospital inicia com 
os pacientes internados na UTI e pos-
teriormente nos leitos da enfermaria. 
O trabalho também inclui reuniões, 

consultas, discussão de casos e assun-
tos burocráticos. No início da tarde, an-
tes de retornar às visitas, o médico con-
versa com familiares e depois segue 
com os atendimentos de especialida-
de no consultório particular, retornan-
do ao hospital sempre que necessário. 

Após a pandemia do novo coro-
navírus, tudo se intensificou. “Estou 
trabalhando mais que antes. Verda-
deiramente, aumentou o tempo de 
estudo sobre a nova doença, cuida-

dos redobrados para evitar infecções, 
reuniões para definições de condutas, 
a rotina que já era bem cheia, encheu 
um pouco mais”, enfatiza. 

Sobre estar na linha de frente em 
um cenário de pandemia, o médico 
diz que o principal desafio é manter o 
máximo de vidas e com a melhor qua-
lidade possível, com muita dedicação 
e resiliência. “Médico cura às vezes, 
alivia com frequência, consola sem-
pre”, reforça. 

Médico cura 
às vezes, 
alivia com 
frequência, 
consola 
sempre”, 

Nunca podemos 
nos distrair, 
cada minuto 
é decisivo na 
vida do nosso 
paciente”

Daniel Fernando heinz

Diane Diesel 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

médico Daniel Fernando heinz fala sobre rotina

Com tempos de pandemia, profissionais precisam estar mais protegidos

A enfermeira Diane Diesel, de 
35 anos, é coordenadora da enfer-
magem da UTI do Hospital São José 
de Maravilha. Com especialização 
na área de Tratamento Intensivo, ela 
destaca que encontrou sua realiza-
ção profissional com a ciência e a arte 
de cuidar. “No momento que tive que 
escolher qual seria a profissão para 
mim, eu queria fazer algo na minha 
carreira que fosse desafiador, interes-
sante e que fizesse a diferença na vida 
das pessoas,” conta. 

O trabalho é cheio de respon-
sabilidades e exige muita dedica-
ção. “Nunca podemos nos distrair, 
cada minuto é decisivo na vida do 
nosso paciente”, afirma. Como co-
ordenadora da UTI, Diane trabalha 
com pacientes críticos e casos de alta 
complexidade, o que lhe exige habi-
lidades, competências e constante 
aprimoramento em novas técnicas e 
novidades tecnológicas, tendo tam-
bém que preparar a equipe para as si-

desafiOs na enfeRmagem

tuações mais adversas. 
Com o cenário de pandemia, a ro-

tina acabou mudando bastante. “A mi-
nha rotina teve alterações técnicas, pro-
tocolos de atendimento e alterações 
emocionais. O uso dos EPIs  duran-
te o plantão traz desconforto, machu-
ca, aquece e nos priva de, por exemplo, 
sair para tomar um fôlego. Se eu sair do 
ambiente contaminado, preciso jogar 
avental, luvas, touca e máscara no lixo. 

Enfermeira Diane Diesel comenta desafios do trabalho

Precisamos poupar material, tudo isso 
está em falta no Brasil todo e o medo de 
faltar é grande”, desabafa. 

Estando na linha de frente, uma 
das maiores angústias é o medo de se 
contaminar e transmitir para a famí-
lia. No entanto, o amor pela profissão 
fala mais alto “É um trabalho constan-
te, árduo e de toda equipe. Os doentes 
precisam da gente, da nossa calma e 
da nossa serenidade. Temos compro-
misso com a vida. Precisamos nos cui-
dar para cuidar das pessoas”, finaliza. 
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TODO O
ESTOQUE 

 6x
PELO PREÇO
DE À VISTA

EM ATÉ

Calça Jeans

89,90R$

Cardigã

49,90R$ Blusa de Lã

79,90R$

Legging Apeluciada

19,90R$

O melhor

está aqui!
presente

Feliz dia d Mães!
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deVOluÇãO de RecuRsOs 

Hospital são José recebe R$ 100 mil do legislativo
O presidente da Câmara de 

Vereadores de Maravilha, Na-
talino Prante, reuniu-se na tar-
de de segunda-feira (27) com 
a prefeita, Rosimar Maldaner, 
para oficializar a devolução de 
R$ 100 mil para o Executivo. O 
valor é parte do orçamento anu-
al do poder Legislativo. O obje-
tivo é que este montante seja re-
passado ao Hospital São José. 

O presidente do hospi-
tal, Nilvo Dondoerfer, e a di-
retora-administrativa, Neiva 
Schaefer, também participa-
ram da reunião, recebendo a 
confirmação do repasse. O va-
lor será utilizado para aquisi-
ção de equipamentos de se-
gurança para proteção dos 

repasse foi oficializado no gabinete na prefeita, rosimar maldaner

Divulgação

profissionais que atuam jun-
to ao Hospital São José.

Conforme o presiden-

te da Câmara, as tratativas para 
este repasse já vêm acontecen-
do há alguns dias e o objeti-

vo do Legislativo é contribuir 
com as ações de combate à pan-
demia do novo coronavírus.

RegiãO Policiais também estreiam novo fardamento na próxima 
semana e organizam outras ações 

polícia militar ambiental promove 
campanha de arrecadação de alimentos
CarIne arenHarDt 

A Polícia Militar Ambiental 
de Santa Catarina completa 30 
anos de atuação em julho e pro-
grama atividades para lembrar a 
comemoração. Também na ter-
ça-feira (5) é o aniversário da Po-
lícia Militar no Estado, data em 
que os policiais militares am-
bientais estreiam seu novo farda-
mento. Conforme o comandan-
te do 2º Pelotão da Polícia Militar 
Ambiental de São Miguel do Oes-
te, Everton Roncaglio, o órgão já 
vinha há algum tempo pensando 
nessa remodelagem da farda e a 
estreia está marcada para a terça-
feira. Os policiais já receberam o 
novo fardamento. 

A Polícia Militar Ambiental 

também está organizando uma 
campanha de arrecadação de 
alimentos, em comemoração ao 
aniversário da Polícia Militar e 
Polícia Militar Ambiental. As do-
ações podem ser feitas em vá-
rios municípios, inclusive em 
Maravilha, no quartel da Polícia 
Militar. Roncaglio destaca que a 
destinação dos alimentos arre-
cadados ainda está sendo defi-
nida e deve beneficiar alguma 
entidade da região.

Na próxima terça-feira tam-
bém será feito o plantio de 30 
mudas de árvores nativas, sol-
tura de alguns animais e fiscali-
zações. Todas as ações serão fei-
tas com os cuidados necessários 
para evitar contaminações com o 
novo coronavírus. Produtos não perecíveis podem ser doados 

Divulgação

O Sicoob Seguradora foi 
o primeiro na área das coo-
perativas de crédito e o ter-
ceiro entre todas as empresas 
do ramo a garantir a cobertu-
ra por invalidez e morte pelo 
covid-19. O contrato com os 
cooperados, a exemplo das 
outras seguradoras, como é 
padrão, não previa o paga-
mento em casos de epide-
mias ou pandemias. “Diante 
dessa questão social que tem 
impactado a vida de tantas 
pessoas, no Brasil e no mun-
do, achamos que era preci-
so ampliar a proteção, mes-
mo que não prevista em 
contrato, afinal, como sem-
pre dissemos em nossa co-
municação, protegemos o 
que tem valor para os nos-
sos associados e somos um 
sistema cooperativista fei-
to de valores”, disse o dire-
tor técnico do Sicoob SC/
RS Corretora de Seguros, 
Marcel Evandro Bankow.

Segundo a Federação Na-
cional dos Corretores de Se-
guros Privados e de Resse-
guros, de Capitalização, de 
Previdência Privada, das Em-
presas Corretoras de Seguros 
e de Resseguros (Fenacor), 
27 seguradoras já aderiram 
a esse movimento de solida-

riedade. Essas empresas ge-
ram mais de 93% da recei-
ta de prêmios no ramo Vida.

A Fenacor afirma que 
essa decisão das segurado-
ras é um sinal claro para a 
sociedade brasileira do ele-
vado grau de maturidade e 
sensibilidade do nosso mer-
cado. O setor de seguros re-
afirma, assim, o seu protago-
nismo nas ações que visam 
à plena segurança, ampa-
ro e proteção da população, 
inclusive nos momentos de 
maior crise, como o atu-
al, em que avança no país a 
pandemia do coronavírus.

A gerente comercial 
Shirley de Mello relembrou 
também que o Sicoob, em 
novembro de 2019, apre-
sentou seu novo posiciona-
mento em uma campanha 
nacional com o conceito 
“Somos feitos de valores”, 
sendo que entre os princí-
pios explorados na campa-
nha está o da responsabi-
lidade social. “Ações como 
esta da Seguradora demons-
tram que somos norteados 
por princípios e valores. No 
Sicoob o associado é o dono, 
o valorizamos, e atender suas 
necessidades é um dos nos-
sos maiores objetivos”, diz.

pROTeÇãO
sicoob foi a primeira 
cooperativa a garantir 
cobertura para covid-19

Gerente comercial Shirley destaca os princípios e valores da cooperativa

Divulgação
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Ao menos 76 municí-
pios de Santa Catarina 
decretaram situação de 
emergência desde o início 
de 2020 devido a estiagem 
que afeta o Estado. A 
maioria das cidades são 
do Extremo-Oeste, Oeste 
e Meio-Oeste, microrre-
giões mais prejudicados 
pela falta de chuva. A lista 
é composta apenas por 
municípios que pedi-
ram auxílio estadual ou 
federal. 

O maior déficit de chu-
vas ocorre no Meio-Oeste. 
Segundo dados da Epagri, 
a microrregião registrou 
uma diferença de -635 
mm de precipitação entre 
maio de 2019 e abril de 
2020 na comparação com 
a média de chuva dos 
últimos 20, 30 anos. O 
período inclui épocas de 
seca severa. Na sequência, 
estão a região Oeste, com 

-614 mm, a parte serrana 
da Grande Florianó-
polis, com -612 mm, e 
o Extremo-Oeste, com 
-564 mm. Com exceção 
do Litoral Norte, todas as 
outras microrregiões de 

Santa Catarina ti-
veram redução do volume 
de chuvas acima de 300 
mm no período. 

"As frentes frias têm 
passado muito secas, com 
pouca umidade para dar 
chuva. Em março e abril, 
foram atuações frequentes 
e persistentes de massas 
de ar seco. No Litoral 
Norte foi um diferencial, 
porque ali teve muita 
influência do oceano e 

permanência de umida-
de", disse a meteorologista 
da Epagri/Ciram, Maria 
Laura Guimarães Rodri-
gues.

A falta de chuva pelo 
Estado provo-
cou 

perda 
na lavoura. 
Segundo a 
última projeção 
da Epagri, a produti-
vidade do milho caiu 
8% em relação à safra 
passada, o que deve  
provocar uma retração de 
9,9% na produção. Pela 
estimativa, serão 250 mil 
toneladas a menos do 

grão.  Na soja, a redução 
é um pouco menor. A 
previsão é de queda de 
rendimento médio de 
5,8% na comparação com 
o ano passado, com enco-

lhi-

mento 
da pro-

dução em 
4,4%. Mesmo 

com aumento da 
área plantada, a diferença 
para a safra passada será 
de 100 mil toneladas a 
menos. 

Governo institui programa social para incentivar voluntariado 
Na última semana, o 

governo do Estado lan-
çou oficialmente a Rede 
Laço, um programa de 
incentivo ao voluntariado 
em Santa Catarina. O 
tema tem sido frequen-
temente citado durante 
as lives do governador 
Carlos Moisés da Silva 
e ganhou força durante 
o período de pandemia. 
O programa foi criado 
via decreto estadual 
559/2020. 

A iniciativa funciona 
como um meio de campo 
para unir quem precisa 
de ajuda e quem está 
disposto a ajudar. O obje-
tivo é integrar entidades, 
instituições e cidadãos 

por meio de uma plata-
forma virtual, que já está 
em funcionamento. 

“Neste primeiro mo-
mento, os nossos esfor-
ços estão voltados para 
apresentar a Rede Laço às 
entidades de todo o Esta-
do, bem como explicar o 
funcionamento da plata-
forma, visando à adesão 

das instituições. Além 
disso, estamos trabalhan-
do no engajamento de 
voluntários nas ações das 
entidades já cadastradas”, 
disse a primeira-dama 
do Estado e presidente do 
conselho do programa, 
Késia Martins da Silva. 

A Rede Laço é a pri-
meira participação ativa 

da primeira-dama em 
atividades do governo. 
Além dela, o conselho 
é formado por outros 
membros do Executivo 
e tem auxílio adminis-
trativo da Casa Civil. O 
lançamento do programa 
estava previsto para o 
segundo semestre, mas 
foi antecipado devido à 
pandemia.

“No ano passado, tive a 
oportunidade de conhe-
cer muitas entidades que 
prestam trabalho volun-
tário em Santa Catarina, 
e tive a certeza de que 
vale a pena torná-las 
conhecidas", afirmou. A 
plataforma está no ende-
reço redelaco.sc.gov.br.

76 municípios de SC já decretaram 
emergência devido à estiagem

RCN - 572 | www.rcnonline.com.br

SC

Na maioria das microrregiões choveu 300 mm a menos do que a média histórica dos últimos anos

DIVULGAÇÃO

Em crise, setor 
de eventos  
muda perfil

Após um primeiro 
semestre marcado por 
adiamentos e cancelamen-
tos, o setor de eventos se 
prepara para mudanças 
após a pandemia. Segun-
do pesquisa realizada 
pela Fecomércio/SC com 
empresários do setor, 83% 
acreditam que os consu-
midores devem mudar 
seu comportamento após 
as liberações. Entre as 
mudanças mais citadas 
a curto prazo estão a 
preferência por locais 
regionais sem grandes 
deslocamentos (26%) e 
que não tenham grandes 
aglomerações (23%). 

Por parte dos empre-
sários, eles afirmam que 
a higiene deve ser priori-
dade quando os eventos 
voltarem. A utilização 
de álcool em gel, luvas e 
máscaras, e o controle 
de público estão entre as 
medidas citadas. O setor 
estima uma perda de fatu-
ramento de R$ 23 milhões 
até agora.

Indústria busca lições para 
driblar a crise 

Durante o período 
de pandemia, a Fede-
ração das Indústrias de 
SC (Fiesc) tem liderado 
um projeto de busca por 
saídas da crise a fim de 
orientar os empresários do 
Estado. A entidade reali-
zou pesquisas, entrevistas 
e audiências para reunir 
informações sobre o atual 
momento e expor cases de 

sucesso. O objetivo é de 
que o empresário tenha 
adequação ao novo cená-
rio. "A competitividade 
passará por uma reavalia-
ção do modelo de negócio. 
Ninguém vai continuar 
fazendo negócio como 
fazia antes", disse a 
presidente da Câmara de 
Comércio Exterior, Maria 
Teresa Bustamante.

Para combater a seca, 
a Secretaria de Estado 
de Agricultura anunciou 
programas de facilitação 
de  investimentos. "As es-
tiagens não são raras em 
nosso Estado e a preven-
ção é o melhor caminho, 
por isso nosso incentivo 
aos investimentos em 
captação e uso da água”, 
disse o secretário Ricardo 
de Gouvêa.

A boa notícia é que os 
primeiros dias de maio 
devem registrar chuvas 
mais regulares, princi-
palmente nos dias 5 e 
6. Segundo a projeção 
trimestral da Epagri/
Ciram, o acumulado deve 
ser maior na região Oeste. 
Depois da passagem da 
frente fria há a previsão 
de uma massa de ar frio, 
com queda mais acentu-
ada da temperatura em 
todo o Estado.  

AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO
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editor no Jornal Nacional e de supervisor 
editorial do programa Pequenas 
Empresas, Grandes Negócios. Ele 
também foi gerente de coproduções da 
GloboNews. 

MARIA DA GRAÇA GONÇALVES GÓES
Faleceu no dia 26 de abril, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 85 
anos. Seu corpo foi velado na Capela do 
Jardim dos ipês, em São miguel do Oeste, e 
sepultado no cemitério Jardim dos ipês. 

VALDIR BACK
Faleceu no dia 28 de abril, no hospital 
Santo antônio de Pinhalzinho, aos 64 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela mortuária 
Católica de Saudades e sepultado no 
cemitério municipal de Saudades.

NELSI DE FÁTIMA BARBOSA DA LUZ
Faleceu no dia 29 de abril, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 53 
anos. Seu corpo foi velado na igreja visão 
missionária e sepultado no cemitério São 
miguel e almas.

DEJANIRA PEREIRA BIASI
Faleceu no dia 29 de abril, em sua 
residência, aos 81 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica da linha 
aparecida, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

PEDRO GOPPINGER LAZZARI
Faleceu no dia 29 de abril, aos 54 anos. 
Seu corpo foi velado na capela mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal de Guaraciaba.

RICARDO BRENNAND
O engenheiro e colecionador 
ricardo Brennand morreu no 

dia 25 de abril, aos 92 anos, 
vítima de covid-19. Ele criou um instituto 
cultural em recife de 180 mil metros 
quadrados, reconhecido mundialmente. O 
complexo foi feito para abrigar a coleção 
de mais de cinco mil armas brancas de 
todos os continentes, entre elas espadas 
e canhões. Para a esposa, ele construiu a 
igreja de Nossa Senhora das Graças em 
estilo gótico.

BRUCE ALLPRESS
O ator Bruce allpress morreu 
no dia 25 de abril, aos 89 

anos. Ele teve uma longa 
carreira nos palcos de teatro da Nova 
Zelândia e também trabalhou em produções 
de sucesso no cinema, como o drama O 
Piano e a trilogia O Senhor dos anéis.

ALFREDO MENEZES
O jornalista alfredo menezes 
morreu no dia 27 de abril, aos 

72 anos, vítima de covid-19. 
referência no esporte amador, foi 

durante 30 anos editor de esporte do jornal 
O Estado do maranhão.

TROY SNEED
O cantor gospel Troy Sneed 
morreu no dia 27 de abril, 

aos 52 anos, vítima de covid-19. Entre 
seus trabalhos constam hits como Work it 
Out e my heart Says Yeas, que ocupou o 
segundo lugar na lista de mais tocadas da 
revista Billboard.

MICHAEL ROBINSON
O ex-atacante do liverpool e 
do manchester City michael 

robinson morreu no dia 28 de 
abril, aos 61 anos. O jogador 

atuou também pela seleção da irlanda e 
se tornou um reconhecido comentarista 
esportivo. 

IRRFAN KHAN
O astro indiano de Bollywood 
irrfan Khan morreu no dia 29 
de abril, aos 53 anos. Ficou 

conhecido por sua atuação nos 
filmes Quem Quer Ser um milionário?, 
O Espetacular homem-aranha e as 
aventuras de Pi. Em março de 2018 ele 
revelou que havia sido diagnosticado com 
um tumor neuroendócrino raro.

RONAN SOARES
O jornalista ronan Soares 
morreu no dia 30 de abril, 
aos 80 anos, vítima de uma 

doença neurológica. trabalhou 
por 20 anos na Tv Globo, entre 1975 e 
1995. Desempenhou diversas funções 
na emissora, como por exemplo a de 

oBItuÁrIo

Após o trabalho de de-
tonação de rochas, teve iní-
cio na manhã de quarta-fei-
ra (29) a colocação das vigas 
na ponte localizada na Ave-
nida Orlando Zawadzki, em 
Maravilha. São nove no total, 
pesando 18 toneladas cada.

Os trabalhos no local co-
meçaram no início deste 
ano e, de acordo com o en-
genheiro da prefeitura, Jorge 
Dummer, em aproximada-
mente 30 dias o trânsito será 
liberado.

O serviço faz parte das 
obras do Rio Iracema, que 
iniciaram em junho do úl-
timo ano contando com es-
cavações para alargamen-
to e aprofundamento do rio, 
além de reestruturação das 
pontes. O projeto também 

melHORias Obra no local deve ser concluída em aproximadamente um mês 

Trabalhos em ponte têm 
continuidade em maravilha 

Serviço de colocação das vigas teve início nesta semana 

Celso Ledur/ WH Comunicações

prevê, por exemplo, a subs-
tituição da ponte ao lado da 

Unidade Prisional de Maravi-
lha, na Avenida Sul Brasil. No 

total, o investimento é de R$ 
6,9 milhões. 

CarIne arenHarDt 

O Centro de Convivên-
cia de Idosos, em constru-
ção no município, tem área de 
mais de 200 metros quadra-
dos. A obra é contratada pelo 
governo municipal de Ma-
ravilha e executada pela em-
presa Da Silva e Lamb Mate-
riais de Construção, de Serra 
Alta, vencedora da licitação. 

A estrutura é edificada no 
Bairro Progresso, ao lado no 
centro comunitário, e tem in-
vestimento de R$ 278.151,06. 

Os recursos são de emenda 
parlamentar do deputado fe-
deral Celso Maldaner (MDB) 
no valor de R$ 250 mil e o res-
tante é a contrapartida do 
município de Maravilha.

A ordem de serviço foi as-
sinada em janeiro de 2019 e o 
prazo para conclusão da obra 
era de sete meses, no entan-
to, atrasos no repasse de recur-
sos por parte do governo fe-
deral acabaram estendendo o 
cronograma de serviço. A obra 
está em fase de conclusão e 
deve ser entregue em breve.  

inVesTimenTO 
Obra do centro dos idosos se 
encaminha para a fase final

Estrutura é construída no Bairro Progresso 

Carine Arenhardt/O Líder
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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

OlÁ, amiGO lEitOr!

Nesta semana vamos abordar o tema referente ao cinto 
de segurança, equipamento obrigatório que auxilia na dimi-
nuição de riscos à integridade física dos ocupantes dos veí-
culos, e que é alvo de infração de trânsito quando não obser-
vado o seu uso.

Inicialmente, importante é destacar que, corriqueiramente os 
agentes de trânsito, nas operações realizadas, flagram condutores e 
passageiros não utilizando o cinto de segurança, e é por esse moti-
vo que esse assunto merece nossa atenção, até porque muitos cida-
dãos, infelizmente, acreditam que o seu uso é dispensável.

Ressalta-se que a observação da norma legal, além de evitar o 
auto de infração de trânsito, irá preservar a integridade física dos 
condutores e passageiros dos veículos, sendo inclusive considerado 
fator de risco à segurança viária pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e categoricamente prevista em nossa legislação de trânsito.

Ora, não é novidade que a utilização do cinto de segurança aos 
envolvidos em acidentes de trânsito irá minimizar e/ou até evitar le-
sões corporais ou a morte de seus ocupantes. Vários são os aciden-
tes de trânsito em que a polícia militar rodoviária atende e percebe 
que pela falta do uso do cinto de segurança os ocupantes acabaram 
sofrendo lesões acima do que a cinemática do trauma demonstra-
va, e/ou até o falecimento, os quais, muitas vezes, são arremessados 
para fora do veículo.

Além disso, a legislação de trânsito impõe sanções administrati-
vas aos condutores e passageiros que forem flagrados desobedecen-
do à norma impositiva.

Nesse sentido, o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro dis-
ciplina que caso o condutor e/ou passageiro deixar de usar cinto de 
segurança a infração será de natureza grave, cuja penalidade é de 
multa no valor de R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e 
três centavos), e medida administrativa de retenção do veículo para 
regularização, sendo que a constatação da infração é possível sem 
abordagem policial. 

Registra-se ainda que, conforme Resolução 14/98 do Contran, 
o cinto de segurança é equipamento obrigatório, e caso o condutor 
ou o passageiro deixar de usá-lo devido a sua ausência, ou por es-
tar o equipamento ineficiente/inoperante, o proprietário do veícu-
lo incorrerá no dispositivo legal do artigo 230, inciso IX do Código de 
Trânsito Brasileiro, cuja infração é de natureza grave, e penalidade 
de multa no valor de R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vin-
te e três centavos), e medida administrativa de retenção do veículo 
para regularização.

Desse modo, amigo leitor, muito além do fato que a inobservân-
cia da legislação de trânsito acarreta consequências patrimoniais, se 
você possui amor à própria vida, e da dos seus familiares e amigos, a 
dica é: “utilize e exija que os demais ocupantes do veículo usem 
o cinto de segurança”.

Uma boa semana a todos e até a próxima.

A Polícia Civil prestou au-
xílio a vítima de violência do-
méstica em Maravilha, na tarde 
de segunda-feira (27), quan-
do foi procurada por mu-
lher relatando ter sido expulsa 
de casa por seu companhei-
ro. O agressor ficou com a fi-
lha do casal, uma criança 
de nove anos, não permitin-

do que a mãe tivesse acesso.
Diante do requerimen-

to de medidas protetivas de 
urgência, a Polícia Civil, jun-
tamente com o Conselho Tu-
telar, acompanhou a vítima até 
a residência para que pudes-
se pegar roupas e demais mate-
riais de uso pessoal, bem como 
conseguisse resgatar a filha. 

A mulher optou por sair 
da casa, levando a filha para 
residir em outro local.

Além do encaminhamen-
to das medidas protetivas de 
urgência ao Poder Judiciário, a 
Polícia Civil instaurou inquéri-
to policial para apurar os fatos, 
tendo em vista que ocorreram 
ameaças por parte do agressor.

pROTeÇãO

RespOsTa

TRÂnsiTO

cuidadO
polícia civil auxilia mulher que 
sofreu violência doméstica 

polícia militar efetua prisão após furto de celular e tráfico de drogas 

carro bate contra barranco e mata jovem de 24 anos

polícia civil alerta sobre o golpe 
dos nudes na região

A Polícia Militar prendeu 
pelo menos duas pessoas após 
ocorrência de furto, recepta-
ção e tráfico de drogas em Ma-
ravilha. O caso começou por 
volta de 22h de sábado (25) e 
foi finalizado durante a ma-

drugada de domingo (26). 
A Polícia Militar foi acio-

nada após o furto de um ce-
lular na Rua A, no Novo Bair-
ro. Após coleta de informação, 
a PM identificou o suspei-
to por volta de 1h30 na Ave-

nida Sete de Setembro. O ho-
mem afirmou que trocou o 
celular por uma bucha de co-
caína, que foi apreendida. 

Com o auxílio do Ca-
nil de São Miguel do Oes-
te, a PM foi até a residência 

onde a cocaína havia sido ven-
dida e fez buscas, localizan-
do plástico para embalar dro-
ga e uma balança de precisão. 

Os envolvidos fo-
ram presos e encaminha-
dos para a Delegacia.

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Polícia de Maravi-
lha, alerta sobre o aumento dos 
registros de ocorrência relacio-
nados ao Golpe dos Nudes.

De acordo com a polícia, nes-
ta modalidade de crime perfis fal-
sos de mulheres nas redes so-
ciais adicionam homens e trocam 
mensagens e fotos eróticas. Com 

prints dessas conversas, os golpis-
tas se passam por policiais, amea-
çam as vítimas e exigem dinheiro, 
alegando a existência de supos-
ta investigação por pedofilia. Os 
golpistas pedem dinheiro para 
não divulgar as imagens ou pros-
seguir com a falsa investigação. 

A ameaça de divulgar ima-
gens íntimas para forçar al-

guém a fazer algo pode con-
figurar o crime de extorsão.

A Polícia Civil esclarece que 
trocar fotografias íntimas pela in-
ternet pode ser muito perigo-
so. Atualmente, há inúmeros re-
gistros de ocorrências policiais 
de homens que estão sendo víti-
mas de extorsão por parte de gol-
pistas após troca de fotos íntimas. 

Durante a madrugada de 
quinta-feira (30) pelo menos 
três estabelecimentos comer-
ciais e uma residência foram 
alvo da ação de bandidos em 
Descanso. Conforme a polí-
cia, a ação aconteceu entre 
3h e 3h40. Além de dinheiro e 
produtos dos estabelecimen-
tos comerciais, um veículo 
Cruze foi levado.

As forças policiais recu-
peraram uma S10 furtada em 
São Miguel do Oeste, usada 
para praticar os crimes, e um 
veículo Cruze, levado duran-
te as invasões.

Um homem foi preso, um 
adolescente apreendido e um 
terceiro envolvido conseguiu 

medO Polícia Militar agiu rapidamente, recuperou os veículos 
levados e prendeu um homem

criminosos invadem residência e 
várias lojas durante a madrugada

Um jovem morreu após grave 
acidente no sábado (25), no inte-
rior de São José do Cedro. Foi uma 
saída de pista seguida de choque 
frontal em barranco e um veículo 
Marajó, placas de São José do Ce-
dro. Três pessoas estavam no carro. 

A primeira vítima, de 27 anos, 
foi encontrada fora, com ferimen-
tos nos braços e pernas e sus-

peita de fratura de clavícula. As 
outras duas vítimas estavam en-
carceradas no veículo. Um de-
les, de 28 anos, estava conscien-
te e orientado com fortes dores 
no tórax e ferimentos pelo cor-
po. A terceira vítima foi identifi-
cada como Leonardo Favero, de 
24 anos, que já estava sem vida 
quando os Bombeiros chegaram. veículo bateu em barranco e um dos três ocupantes morreu no local

Integração

fugir da polícia e não havia 
sido capturado até o fecha-
mento desta reportagem.

Fotos: Polícias Militar e Rodoviária Estadual

após furtar veículo e praticar furtos, bandidos abandonaram e tentaram fugir pela mata

 Polícia recuperou dinheiro e objetos 
furtados pelos bandidos

veículo Cruze furtado durante a noite 
foi recuperado em Campo Erê
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ESportE

 ONEIdE BEhLING

DIana HeInz

Um grupo de torcedores 
de Maravilha criou uma ação 
solidária para auxiliar pesso-
as necessitadas durante o in-
verno. A Banda Inter Maravi-

lha organiza a campanha do 
agasalho para receber doa-
ções de roupas, calçados, co-
bertores, roupas infantis, fral-
das e leite em pó infantil. 

O grupo tem como pon-
to de coleta o Bar Rota 66, Leve 

Confecções e a Padaria Clari-
ce. Interessados também po-
dem realizar as doações por 
meio dos integrantes da ban-
da. A campanha será realiza-
da até o dia 16 de maio. “Tudo 
que está sobrando para você, 

em bom estado, vai fazer a di-
ferença para muitas famílias 
durante o inverno. Neste mo-
mento de dificuldade esta-
mos engajados para fazer uma 
ação beneficente para arreca-
dar materiais”, explica o grupo. 

RubRO-negRO

sOlidaRiedade 

Torcedores do flamengo têm sede própria 

banda inter promove campanha do agasalho

nelCIr Dall’aGnOl

Foram concluídos os traba-
lhos de construção e organiza-
ção da sede do Consulado Fla
-Maravilha. As informações são 
do cônsul do Flamengo em Ma-
ravilha, Gilmar Donhauser. Se-
gundo ele, a sede está localizada 
no Bairro Bella Vista e foi perso-
nalizada com as cores da equi-
pe carioca. O espaço será usado 
para que os associados e torce-
dores do Flamengo se reúnam 
para assistir aos jogos do time.

Além disso, a sede con-
tará com museu trazendo ré-
plicas das taças conquistadas 
pelo Flamengo, camisetas au-
tografadas, fotos e banners. 

Conforme Donhauser, a or-
ganização da sede é a reali-
zação de um sonho que ago-

ra está próximo de se realizar. 
A Fla-Maravilha conta com 

aproximadamente 50 sócios-

contribuintes. O grupo já orga-
nizou eventos em Maravilha e 
também promove ações sociais. 

Sede fica no Bairro Bela vista e associação conta com quase 50 sócios 

Divulgação

beneficenTe Ação foi realizada na manhã de sábado (25), no centro 
de Maravilha e no Bairro Bela Vista 

equipe de futebol de maravilha 
distribui máscaras

nelCIr Dall’aGnOl 

Atletas do Clube Madalo-
zzo de Futebol de Maravilha 
realizaram uma ação bene-
ficente na manhã de sába-
do (25). A iniciativa contou 
com a doação de mais de 300 

máscaras personalizadas que 
foram distribuídas, de forma 
gratuita, para a população do 
Bairro Bela Vista e no cen-
tro da cidade de Maravilha.

De acordo com o ide-
alizador da ação, Antônio 
Coimbra, o objetivo foi atin-

gir os idosos, assim como os 
atletas da categoria aspiran-
te. Coimbra disse estar satis-
feito com o resultado. “Com 
a iniciativa, pudemos levar 
uma mensagem de paz aos 
necessitados, teve momen-
tos emocionantes”, desta-

ca, ressaltando que uma se-
nhora, ao receber, declarou: 
“recebi minha aposentado-
ria e não sobrou R$ 5 para 
comprar a máscara, mui-
to obrigada!”. Coimbra des-
taca que novas ações podem 
ser organizadas em breve. 

Fotos: Divulgação

voluntários começaram a distribuição pelo centro da cidade algumas unidades foram deixadas na sede da Fla-maravilha

uma pReVisãO 
Mesmo com o veto do governador de Santa Catari-

na, e pelas informações de pessoas otimistas, já proje-

tam a volta do futebol no país com cuidados. Está certo. 

Sem público e sempre preservando a saúde dos pro-

fissionais envolvidos. Poderiam fazer testes e somen-

te os aptos possam estar no vestiário e em campo. As-

sim como nós, humildes trabalhadores, temos que fazer 

exames médicos antes de ingressar em uma empresa.

OTimisTa
Durante a semana acompanhei a entrevista do pre-

sidente do Inter, Marcelo Medeiros. Achei o líder do co-

lorado bastante otimista, acredita que voltará aos trei-

nos entre o dia 11 até o dia 18 de maio. A partir daí, 

a ideia do presidente é fazer uma pré-temporada até o 

fim deste novo mês. Em junho, com portões fechados, 

voltariam os estaduais. Lembrando que essa é uma pre-

visão. E, como a expressão já indica, é apenas uma pre-

visão.

Vai VOlTaR 
O Brasileirão poderá começar em julho, também 

com portões fechados. A intenção da Dupla Gre-Nal é 

melhorar a situação logística dos clubes. Quando vão 

jogar na Bahia, precisam pegar dois voos, fazer cone-

xão em São Paulo ou Rio de Janeiro para depois che-

gar em Salvador. Que se tenha um jogo em São Paulo ou 

Rio de Janeiro entre estes jogos lá no nordeste. Não há 

como fazer nenhum tipo de previsão da Libertadores. A 

última projeção da Conmebol é que a bola volte a rolar 

em agosto. Esse é o desejo deles. Sim, tem a questão do 

espaço aéreo argentino que está fechado para voos co-

merciais até setembro. Mas o governo pode revisar essa 

medida conforme o andamento da pandemia. Não tem 

como ser definitivo. E outra, não poderíamos ter nada 

errado a partir de agora.

cORReTO 

Miguel Moura acertou em retirar o Guarani de São 

Miguel do Oeste da Série C do Catarinense. A crise eco-

nômica provocada pela pandemia é o motivo aponta-

do pelo presidente. Está correto! Se até o pessoal da Fe-

deração Catarinense de Futebol alertou que o cenário é 

de incertezas e poderemos ter jogos sem público, com 

portões fechados. Certamente o Guarani teria um pre-

juízo muito grande.

sOnHO
Imagina a situação, após 43 anos o Guarani retorna 

para o futebol profissional e o torcedor não pode ir as-

sistir o clube no estádio. Presidente do Bugre lembrou 

ainda que muitos patrocinadores estão em situação 

complicada em função dessa crise. Alguns valores pro-

metidos teriam que ser reavaliados. Definitivamente 

não é o melhor momento para o Guarani encarar uma 

Série C. O sonho foi adiado em São Miguel do Oeste.
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DIA Do trABALHo 

mArAVILHA

Equipe de futebol 
distribui máscaras 
gratuitas 

Profissionais 
relatam desafios 
na rotina de 
trabalho 

Incêndio destrói 
residência no Bairro 
pioneiro 

Mais de 300 máscaras personalizadas 
foram doadas para a comunidade 
maravilhense 

PÁGINA 27

Nesta edição apresentamos 
reportagens especiais para homenagear 
a todos os trabalhadores                                

PÁGINAS 20 e 21

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas 
ao chegar ao local a casa já estava em 
chamas 

PÁGINA 26

prazo para regularizar o título 
de eleitor encerra quarta-feira 
As eleições municipais 2020 estão confirmadas e prazos seguem valendo 
para eleitores e partidos

PÁGINA 6

> ELEIÇÕES 
2020 
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