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Refis é aprovado em primeiro turno Após exoneração de Erno Schwerz, 
Regional de Educação vive impasse 

Dia das Polícias 
Civil e Militar

Projeto de Lei Complementar institui medidas para recuperação fiscal 2021

Antes de deixar a função, no dia 30 de março, Moisés demitiu 
várias pessoas no Estado, incluindo o coordenador da região

Jornal O Líder buscou saber 
mais sobre as instituições 
que promovem a segurança 
de Maravilha diariamente

CÂMara

CRIME ORGANIZADO 

iNdeCiSÃO

21 de abril

Arquivo/O Líder

Ação policial realizada 
em Maravilha e região 
faz alusão à BR-158, 
que é a rota de acesso 
a integrantes de uma 
facção criminosa 

Grande operação prende sete pessoas, 
apreende carros, dinheiro e drogas 
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aSfalTO

autorizada a pavimentação de mais 
12 mil metros quadrados

O prefeito Sandro Donati e o 
vice-prefeito Jonas Dall’Agnol au-
torizaram na segunda-feira (12), 
a pavimentação de sete trechos 
totalizando mais de 12 mil me-
tros quadrados de asfalto novo 
em Maravilha. O investimento é 
superior a R$ 2 milhões e os re-
cursos são de emendas parla-
mentares do deputado Marcos 
Vieira e do orçamento próprio do 
município.

Serão pavimentadas as ruas 
Matheus Giusti, Sagrada Famí-
lia, 1º de Maio, Travessa Ana Al-
brecht, Gentila Rosa Zamprogna 
Lichs, Severina Giaretta Bedus-
chi além de um trecho no aces-

so à Linha Água Parada na rua 
Prefeito João Cavalheiro, esquina 
com a Rua São José até o campo 

do Vasco. A ordem de serviço foi 
assinada e a empresa Gaia Rodo-
vias, vencedora da licitação, após a 

assinatura, esteve autorizada a ini-
ciar as obras. O prazo de  conclu-
são é de no máximo cinco meses.

Ordem de serviço foi assinada e a empresa Gaia Rodovias iniciou as obras

Divulgação

COnTRaTE um ESTagiáRiO
Muitas pessoas ou empresas e empresários olham com 

desconfiança para estagiários. Acreditam, erroneamente, que 
tem obrigações e vínculos trabalhistas. É preciso tornar claro 
que há lei própria para regulamentar o estágio – lei 11788. Se o 
empresário a seguir, não terá problema algum. O estágio é im-
portante porta a ser aberta para um futuro profissional de su-
cesso, para aquele que puder dispor deste trabalho. Hoje, pela 
lei, podem ser estagiários aqueles que já tiverem completado 
16 anos, e que estiverem cursando ensino médio, técnico ou 
superior. O estagiário não tem vínculo trabalhista, como disse, 
e não gera encargos para o empregador. Tem uma carga horá-
ria diferenciada (que via de regra, são seis horas para estudan-
tes de ensino superior e quatro horas diárias para quem fizer 
curso de ensino médio), e a contratação pode se dar pelo pra-
zo máximo de dois anos. Além disso, a rescisão é livre pelo lado 
de quaisquer das partes. O estagiário, como não gera encargos 
trabalhistas, tem direito apenas a um seguro, pelo período que 
estiver atuando na função. E por fim, para deixar clara a situa-
ção de quem fizer estágio, é tempo que não computa para apo-
sentadoria. Todavia, o estagiário pode, caso queira, recolher 
sua contribuição previdenciária para adiantar tempo de servi-
ço/contribuição. Agora, o mais importante mesmo é o ganho 
de experiência e conhecimento na área que estiver buscando 
uma formação. Um ganho importantíssimo no mercado com-
petitivo. Muitas vezes, quem tem experiência ganha ponto de-
cisivo na hora de ingressar na carreira profissional. 

nOVaS REgRaS dE TRÂnSiTO Já ESTãO ValEndO
As novas alterações no Código de Trânsito Brasileiro entra-

ram em vigor no dia 12 de abril. Muito bem. Alterações impor-
tantes? Algumas sim, outras nem tanto. Entendo que as princi-
pais dizem respeito aos pontos da carteira, ao tempo de validade 
da CNH, e por aí vai. E para não perder o hábito, alguns pontos 
da nova lei a gente não sabe como vai ser, ou como se vai fiscali-
zar. Um deles é a obrigatoriedade de o motorista reduzir a velo-
cidade ao passar (ultrapassar) um ciclista. Quem vai fiscalizar? 
Como vai funcionar? Ninguém sabe. E a outra, em breves apon-
tamentos, é a impossibilidade de licenciar veículo que não te-
nha feito recall (substituição de peças defeituosas, promovido 
via de regra pela montadora da marca). Quando o cidadão for 
licenciar e não conseguir, deverá ser contatada a fábrica, e esta, 
em teoria, deverá disponibilizar a possibilidade do serviço ou a 
informação de realização do mesmo. Mas veja bem, caro leitor. 
Escrevi “em tese”! É exatamente isso. Como vai funcionar? E se o 
recall tiver sido feito e no sistema constar serviço em aberto? No-
vamente ninguém sabe que rumo tomar ou o que vai acontecer. 
Já escrevi, já disse e torno a dizer ou escrever. O legislador bra-
sileiro escreve bem demais. Mas, quanto a eficácia e funcionali-
dade da lei, é péssimo. Ou seja, treino é treino, e jogo é jogo. Ou 
neste caso, escrever é uma coisa. Aplicar, outra bem diferente.
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falECimEnTO

Faleceu na última terça-feira (13) nesta cida-
de de Maravilha, vítima de longa enfermidade, o 

grande amigo e antigo colaborador de nosso gru-
po de comunicação VITO DOMINGOS BONAMI-

GO. Homem exemplar, quer na sua conduta como pai, 
avô e esposo, quer como homem de sociedade e vín-
culo de trabalho por onde passou. Bonamigo, como 
era carinhosamente chamado, deixa um enorme lega-
do de amigos nesta cidade e em toda a região. Profun-
damente entristecidos, transmitimos aqui nossas con-
dolências à família enlutada e a todos os seus amigos.

LIÇÕES DE VIDA
“Não importa quantas escolhas 
erradas você fez, basta uma certa para 
mudar tudo” (Patrícia Cavalcante)

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

PODER LEGISLATIVO DE MARAVILHA

A Presidente da Câmara Municipal de Vereado-
res de Maravilha, Marclei Grando, nos enviou ofí-
cio no decorrer da semana enaltecendo o grande tra-
balho desenvolvido pela equipe da Rádio Líder e do 
Jornal O Líder, em especial nas coberturas e divul-
gação dos trabalhos legislativos, de maneira eficien-
te, levando a notícia de forma verdadeira e dinâmi-
ca ao conhecimento de toda comunidade. Afirma 
ela ainda que somos dignos de reconhecimento. A 
nós resta agradecer pelas palavras e reafirmar o pro-
pósito como uma imprensa séria voltada somen-
te ao engrandecimento de Maravilha e região.

VISITA
Nesta semana recebemos a visita do amigo NAPO-

LEÃO BERNARDES, ex-prefeito de Blumenau. Pela sua 
postura e carisma político, acreditamos ser uma das 
forças para disputar a majoritária do estado de San-
ta Catarina. Agradecemos a honrosa visita, amigo!

Divulgação

SÃO MIGUEL DA 
BOA VISTA

O prefeito Vanderlei Bonal-
do lançou processo licitatório na 
modalidade pregão presencial, 
marcado para o próximo dia 27, 
para aquisição de um micro ôni-
bus novo ano 2021, para aten-
der a Secretaria de Educação de 
São Miguel da Boa Vista. O novo 
prefeito está transformando o 
município de todas as formas.

CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA EM 
MARAVILHA

O prefeito SANDRO 
DONATI assinou o proces-
so de licitação pública, tipo 
concorrência pública, para 
contratação de empresa 
para a execução do contor-
no viário no município de 
Maravilha, obra aguarda-
da pelos maravilhenses. A 
abertura das propostas será 
no próximo dia 31 de maio. 
Sugestão: Dar ampla publi-
cidade dos atos, publican-
do nos jornais locais para 
conhecimento de todos...

BRASILEIROS SÓ PODEM VIAJAR 
PARA OITO PAÍSES

Apenas oito países possuem restrições leves ou nenhuma restrição 
à entrada de brasileiros no momento: México, Afeganistão, 
República Centro Africana, Albânia, Costa Rica, Nauru e Tonga.
Outros 217 países têm restrições à entrada de pessoas vindas 
do brasil, segundo levantamento do site de viagens Skyscanner. 
Destes, 114 países têm fortes restrições — incluindo os destinos 
mais procurados por brasileiros em 2019, como Estados Unidos, 
Argentina, Chile, França, Reino Unido e itália.

PARCERIA DA CDL COM A RÁDIO LÍDER

A Rádio Líder disponibilizou um espaço radiofônico para a As-
sociação Empresarial de Maravilha, que será levado ao ar aos sába-
dos a partir das 7h45 da manhã, e que tem como finalidade divulgar 
assuntos de interesse da entidade, tais como entrevistas com empre-
sários, e transmitir assuntos gerais para o empresariado do municí-
pio. É mais uma participação de nossa emissora para Maravilha, levan-
do ao ar o Destaque Empresarial sem qualquer ônus para a Associação.

vaCiNa
Nesta semana fomos atendidos 

na Secretaria de Saúde do municí-
pio para aplicação da 2ª dose da va-
cina Coronavac, afim de ficar imune 
do coronavírus. Agradeço ao atendi-
mento e ao mesmo tempo vi a apre-
ensão dos profissionais da saúde re-
lativo a grande parte dos vacinados 
que não estão comparecendo para to-
mar a segunda dose, o que é indispen-
sável para sua eficácia. O povo deve 
entender que sem a aplicação da se-
gunda dose nada adiantará a pri-
meira. Enquanto parte da população 
aguarda ansiosa sua vez de ser imu-
nizada, na outra ala ocorre um efei-
to reverso, por descuido ou desin-
formação, entre outros motivos...

Divulgação

UNiCred Na lÍder
Recebemos a grata visita no decorrer da semana das representantes da UNI-

CRED, entidade que acaba de se instalar no município de Maravilha. Nos trou-
xeram informações da cooperativa e firmaram parceria com nosso gru-
po de comunicação, a qual agradecemos pela confiança e preferência!

O Líder
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CÂmaRa Projeto de Lei Complementar institui medidas para 
recuperação fiscal 2021

Refis é aprovado em primeiro turno
A Câmara de Vereadores 

de Maravilha promoveu a se-
gunda sessão ordinária na se-
gunda-feira (12), via remo-
ta. No facebook, mais de 50 
pessoas assistiram a entrada 
do Projeto de Lei nº 02/2021, 
que trata sobre a escrituração 
de imóveis por alguns mutuá-
rios. O projeto deu entrada e 
já foi encaminhado às comis-
sões competentes para análi-
se. O único projeto aprovado 
na sessão, em primeiro turno, 
foi o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 02/2021, que insti-

tui medidas para recuperação 
fiscal (Refis) 2021.

Várias matérias deram 
entrada na Casa, além do Pro-
jeto de Lei nº 02/2021. O Pro-
jeto de Lei nº 03/2021, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, autoriza a uti-
lizar o Enquadramento Em-
presarial Simplificado (EES), 
autodeclaração e seus proce-
dimentos decorrentes, previs-
tos na Lei 17.071/2017.O PL nº 
04/2021, que autoriza aliena-
ção de bens móveis inservíveis 
mediante leilão.

O Projeto de Lei nº 
05/2021, que também deu en-
trada, autoriza o Poder Públi-
co Municipal a receber por do-
ação bens móveis da Copamar. 
O PL 06/2021 autoriza o Poder 
Público Municipal a receber 
em doação área de terra com 
benfeitoria, pavilhão comuni-
tário da Associação Comuni-
tária do Conjunto Habitacional 
Novo Bairro. O Projeto de Lei 
nº 07/2021, dispõe sobre a re-
estruturação do Conselho Mu-
nicipal de Acompanhamen-
to e Controle Social do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de valores dos profissionais da 
educação. Deram entrada na 
Casa outros dois projetos. Um 
deles trata de auxílio aos aca-
dêmicos com recursos para 
transporte. E o outro aprova a 
concessão de Título Honorífi-
co de Cidadão Maravilhense 
ao Senador Esperidião Amin 
Helou Filho. A Casa teve de seis 
indicações que deram entrada. 
A próxima sessão está marca-
da para segunda-feira (19), a 
partir das 19h.

Diversos projetos deram entrada na Casa

Divulgação

laÇOS dE SEda

live traz dicas de combinações de vinhos 
na próxima sexta
ElianE SantoS

Harmonizar da forma cor-
reta. Quando o assunto é vinho 
não é tarefa fácil escolher o me-
lhor tipo da bebida. Para falar so-
bre isso, a Laços de Seda, de Ma-
ravilha, promove na próxima 
sexta-feira (23), às 19h, live espe-
cial com a parceria do somme-
lier André Luis Tremea, de Cha-
pecó. O evento ocorrerá de forma 
online pelo Instagram da loja. 

“A ideia é apresentar com o 
sommelier sobre a escolha correta 
e tipos de vinhos – esses que tam-
bém temos disponíveis na Laços 
de Seda, assim como trabalha-
mos com outras bebidas como ca-
chaças artesanais e espumantes. 
Este evento já vínhamos progra-
mando desde o ano passado de 
forma presencial, mas como ain-

da não foi possível, vamos realizar 
de forma online”, explica Jacqueli-
ne Moroni Borghetti, proprietária.

Tremea é sommelier pela 
Curadoria Wine Spirit, de Lon-
dres. Ele oferece treinamentos 
na área e atua em lojas especia-
lizadas, restaurantes, bistrôs, en-
tre outros, orientando sobre esco-
lhas de vinhos para degustação, 
elaboração de carta de vinhos. 
Além de seleção para consumo 
doméstico, confrarias e cursos.

Durante a live os internau-
tas também poderão acompa-
nhar quais os melhores tipos de 
vinhos para consumir com quei-
jos – por exemplo, e na mes-
ma oportunidade fazer a aqui-
sição dos mesmos. O evento vai 
contar com sorteio de uma lin-
da cesta e outros brindes para 
quem estiver acompanhando.

Sommelier André Luis Tremea vai mostrar como escolher o melhor tipo e suas 
combinações

Divulgação

dOEnÇaS mEnTaiS: ESTãO aumEnTandO?
O que são as doenças mentais?
Existem dezenas de tipos diferentes de doença mental, desde os dis-

túrbios mais comuns, que afetam dezenas de milhões de pessoas, como 
depressão e ansiedade, até distúrbios mais raros, como parafilia (obses-
são sexual) e tricotilomania (desejo obsessivo de arrancar cabelos). 

A “bíblia” das doenças mentais, o Manual Estatístico e Diagnóstico 
de Transtornos Mentais (sua quinta versão, o DSM-5, foi publicada em 
2013), os agrupa em cerca de vinte subcategorias.

Porém, o que quero destacar é que doença mental não significa 
tristeza, loucura ou raiva (embora possa incluir essas manifestações 
em algumas de suas formas) e não é binária ou exclusiva, mas com-
plexa e universal.

Uma doença mental deve ser imaginada como um espectro, um 
continuum no qual todos nós estamos posicionados. De um lado, está a 
saúde mental, na qual a gente sente-se bem, realizados e à vontade. Na 
área central as pessoas podem ser descritas como sobreviventes, lutan-
do ou lutando com alguma coisa. Na extremidade oposta estão os vários 
graus de transtorno mental. A maioria de nós vai e volta ao longo dessa 
linha ao longo de nossas vidas.

Tem um outro ponto que queria esclarecer, enquanto acho que pre-
cisamos dissipar alguns mitos: não há nenhuma epidemia global de do-
enças mentais. Elas não estão crescendo exponencialmente. Elas não 
são uma consequência do capitalismo ocidental.

Precisa entender que os dados disponíveis são decididamente mis-
tos. Eles são baseados na descrição de estados/sensações de humor 
subjetivos, fornecidos pelas pessoas, que, nesses casos, nunca são a me-
lhor fonte de informações corretas.

Mas, com base nos dados existentes, as séries temporais mais confi-
áveis (ou seja, dados coletados ao longo de períodos de tempo mais lon-
gos), obtidas pelo Instituto de Avaliação e Medição de Saúde (Ihme), pa-
recem mostrar que, até uns anos atrás, pouco menos de 300 milhões de 
pessoas em todo o mundo sofreram de ansiedade, cerca de 160 milhões 
de transtornos depressivos graves e outros 100 milhões de uma forma 
mais branda de depressão conhecida como distimia; mesmo que forne-
cer um número geral global não é fácil, pois muitas pessoas podem ter 
mais de um transtorno.

De acordo com dados do estudo Carga Global de Doenças do Ihme, 
cerca de 13% da população mundial, mais ou menos 971 milhões de 
pessoas, sofre de uma forma de transtorno mental. A demência é a do-
ença mental de crescimento mais rápido.

A instituição de caridade britânica Mind cita uma estatística de que 
uma em cada quatro pessoas, todos os anos, sofrerá de algum tipo de 
doença mental.

Agora, poderíamos perguntar: as coisas estão piorando?
A resposta certa é: na verdade, não. Todos os modelos que criamos 

para países de alta renda, nos quais há dados coletados ao longo dos 
anos, mostram que a prevalência não mudou, ela se estabilizou.

Mas houveram duas mudanças importantes nos últimos vinte anos.
A primeira é que a identificação e a desestigmatização da doença 

aumentaram o número de pessoas que pedem ajuda. A segunda é que 
várias pesquisas mostram que cada vez mais jovens relatam sofrer de 
transtornos mentais.

As taxas de tratamento aumentaram. Na Austrália, passamos do tra-
tamento de cerca de um terço das pessoas que receberam o diagnóstico 
para cerca de metade delas. Mas em que região do mundo as coisas es-
tão piores?

Nenhum país está imune. Mas nenhum país realmente emerge 
como o inferno, embora os coletores de dados de saúde mental digam 
que tende a haver um alto número de transtornos mentais relacionados 
a traumas em países devastados pela guerra.

O critério de referência utilizado para medir a doença mental nos 
últimos trinta anos é a chamada “deficiência-ano de vida ajustado” 
(Daly): soma de anos de vida saudável e produtiva perdidos devido a 
uma doença, seja ela morte precoce ou invalidez.

No blog vou relatar umas classificações interessantes que emergem 
da medição de Daly realizada pelo IHME em todo o mundo.
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compre online
superiguatemi.com.brSITEMERCADO

Baixe o APP 

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

amiguEs, não compliquem a 
língua portuguesa

Pois é, está dando o que falar sobre o uso do pronome neutro na língua por-
tuguesa. A intenção é neutralizar o gênero e, para isso, usam a letra E no final 
de algumas palavras. Alguns exemplos: todEs, amiguEs e por aí vai. Bem, pro-
vavelmente quem escreve assim deve ter faltado nas aulas de gramática. Res-
peito isso, porém ainda dá tempo de aprender.  Na gramática, o masculino faz 
o papel de pronome neutro. Todos é uma palavra neutra e não distingue sexo. 
Ela já engloba homem e mulher. Forçar o uso do novo “pronome neutro” difi-
cultaria ainda mais o aprendizado e compreensão. Se muita gente usa a pala-
vra “mesmo” de forma errada como um pronome pessoal (o mesmo, ao invés 
de o fulano), imagina impor o uso do novo “pronome neutro” de forma oficial 
na língua portuguesa, mas isso vai demorar a acontecer. Bom fim de semana. 

Cleiton C. ferrasso, jornalista

Cidades de SC que mais 
poluem na agropecuária

Os resultados de um estudo inédito sobre as 
cidades que mais poluem na agropecuária foram 
divulgados nesta semana. Em Santa Catarina, Con-
córdia lidera o ranking, principalmente em razão 
da grande produção de suínos e bovinos. Os outros 
municípios mais poluentes são: Campos Novos, 
Braço do Norte, Palmitos, Lages, Água Doce, Itapi-
ranga, Seara, Videira e Abelardo Luz. Ao conferir os 
dados, os especialistas foram categóricos ao afir-
mar que é fundamental investir em maneiras mais 
sustentáveis de produzir alimentos ou o planeta 
irá sentir cada vez mais efeitos, principalmente ex-
tremos climáticos. “Estamos dando um tiro no pé”, 
enfatizam. Com assunto semelhante, um relatório 
do Greenpeace recomenda a redução de 50% no 
consumo de carne e derivados até 2050. A mudan-
ça pode até começar com uma produção menos 
impactante ao meio ambiente, mas é notável que 
deve passar também pelo consumo individual. 

Camilla Constantin, jornalista

Covid-19: cenário apresenta melhoras
há pouco mais de um mês pensar que Maravilha poderia ter 26 casos ativos de 
Covid-19 parecia utopia. hoje, graças aos cuidados e restrições sociais, mesmo 
que não de toda a população, vivemos em um ambiente menos colapsado 
pensando em saúde. Com a vacina e menos casos, podemos respirar mais 
aliviados. Com toda certeza os profissionais da saúde do hospital São José, 
sala de triagem e unidades básicas de saúde precisavam desse momento. 
Cabe a nós torná-lo mais longo possível, mantendo os cuidados.  

diana Heinz, jornalista

E A DELEGACIA?
Nesta semana, entrevistei ao vivo na Rádio Líder o deputado estadual Maurício Esku-

dlark. Ex-delegado da Polícia Civil, ele falou que cobrou da governadora interina, Daniela Rei-
nehr, a tão sonhada e tão falada Delegacia Regional em Maravilha. Segundo o parlamentar, 
é só ela assinar e decretar a criação, para depois seguir os demais trâmites. Ou seja, a ques-
tão aqui é política e não de estrutura. O problema é esse “bota casaco-tira casaco” no gover-
no que deixa tudo indefinido. Estamos aguardando nossa delegacia regional, já que ficou evi-
dente há tempo que Maravilha merece e necessita de uma. Por enquanto, vamos sonhando....

Ederson abi, jornalista

DELEGACIA ?

Fotos: Divulgação
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A Secretaria da Receita 
Federal informou nesta sema-
na que foi alterado o prazo fi-
nal de entrega da Declaração 
de Imposto de Renda das Pes-
soas Física (IRPF) de 2021, 
referente ao ano calendário 
2020, para o dia 31 de maio 
de 2021. A mudança foi im-
plementada por meio da ins-
trução normativa 2.020, pu-
blicada no Diário Oficial da 
União. Na semana passada, o 
Senado Federal aprovou um 
projeto que prorroga o pra-
zo de entrega até 31 de ju-
lho deste ano. O texto já foi 
aprovado pela Câmara, mas, 
por ter sido modificado, pre-

cisa ser novamente analisa-
do pelos deputados. Caso seja 
aprovado, a proposta segui-
rá para sanção do presiden-
te Jair Bolsonaro. De acordo 
com a Receita Federal, tam-
bém foram prorrogados para 
31 de maio de 2021 os pra-
zos de entrega da Declara-
ção Final de Espólio e da De-
claração de Saída Definitiva 
do País, assim como o venci-
mento do pagamento do im-
posto relativo às declarações. 
Segundo o órgão, a extensão 
dos prazos de entrega aconte-
ceu para suavizar as dificulda-
des impostas pela pandemia 
do Coronavírus (Covid-19).

iR 2021
Receita federal adia 
para 31 de maio prazo 
para envio da declaração

O Sicoob, buscando atender 
as necessidades de seus asso-
ciados, desde o perfil conserva-
dor ao arrojado, possui exce-
lentes opções de investimentos 
para quem busca rentabilida-
de acima da média e não abre 
mão de segurança e liquidez. 

Entre os investimentos 
em renda fixa, o Sicoob con-
ta com o Recibo de Depósi-
to Cooperativo (RDC). Segu-
ro, com rentabilidade e liquidez 
diárias, o RDC possui a garan-
tia do Fundo Garantidor do Co-
operativismo de Crédito (FG-
Coop), que garante até R$ 250 
mil por CPF ou CNPJ, mes-
mo valor assegurado pelo Fun-
do Garantidor de Crédito (FGC) 
para aplicações nos bancos. 

Além disso, o Sicoob Cre-
dial também dispõe da Letra 
de Crédito do Agronegócio, ou 
LCA, uma opção de investimen-
to de baixo risco, com rentabi-
lidade superior às outras apli-
cações de renda fixa, e com 
isenção de IR para Pessoa Físi-
ca. Além de não possuir taxa de 
administração, a LCA também 
conta com o FGCoop. Com a 
LCA, enquanto você multiplica 
o seu capital de forma segura e 

Agência do Sicoob no município de Cunha Porã

OPÇÕES
Sicoob disponibiliza investimentos com 
segurança e rentabilidade ampliada

com uma ótima taxa de retorno, 
também semeia o desenvolvi-
mento do setor agrícola do país.

Para os associados que de-
sejam diversificar sua cartei-
ra, o Sicoob Credial tem em seu 
portfólio investimentos em ren-
da variável, entre eles o Fun-
do de Investimento em Ações 
e Fundo Multimercado, admi-
nistrados pelo Bancoob DTVM, 
uma empresa do grupo Sicoob.

Ainda, para ajudar a pla-
nejar e garantir seu padrão de 
vida no futuro, o Sicoob ofere-
ce o produto Previdência Priva-
da – Sicoob Previ, com taxas re-
duzidas, e administrada pela 
Fundação Sicoob Previ, que não 
possui fins lucrativos, e, por-
tanto, repassa 100% da rentabi-

lidade líquida para reserva do 
participante. O Sicoob Previ dis-
ponibiliza ao participante a op-
ção de três perfis de investimen-
to (conservador, moderado e 
arrojado), oferecendo maior fle-
xibilidade em relação à aplica-
ção dos seus recursos, de acordo 
com sua realidade socioeconô-
mica. Além disso, há possibi-
lidade de dedução das contri-
buições no Imposto de Renda 
(limitado a 12% da renda bruta 
anual), desde que o participante 
faça declaração de IR completa. 

Um dos grandes diferen-
ciais dos investimentos do Si-
coob Credial é que as aplicações 
possuem rentabilidade amplia-
da, ou seja, o cooperado inves-
te na sua cooperativa, aumenta 

os seus resultados e se beneficia 
por meio da distribuição de so-
bras. No exercício de 2020 o as-
sociado do Sicoob Credial re-
cebeu retorno sobre o saldo 
médio em conta corrente equi-
valente a 170% CDI, e sobre o 
saldo médio aplicado equiva-
lente a 130% CDI, além da de-
volução de parte de juros pa-
gos e receitas de prestação de 
serviços. Esses números ates-
tam o modelo inovador de in-
clusão financeira proporcio-
nado pelo cooperativismo de 
crédito, distribuindo o resul-
tado alcançado de forma pro-
porcional à movimentação fi-
nanceira de cada associado.

Com sólida trajetória ao 
longo dos seus 35 anos de his-
tória, o Sicoob Credial con-
ta com portfólio completo de 
produtos e serviços financei-
ros, disponibilizando investi-
mentos seguros e rentáveis aos 
seus associados. Vale destacar 
que, devido aos excelentes re-
sultados, no ano de 2020 o Si-
coob Credial distribuiu mais de 
11 milhões em sobras aos seus 
associados, destes, mais de R$ 
3 milhões foram destinados 
para cooperados aplicadores.

Divulgação

A Comissão de Finanças e 
Tributação acatou Medida Pro-
visória 233/2020, que prorroga 
o pagamento de gratificação aos 
profissionais da rede de saúde 
estadual envolvidos no enfren-
tamento da pandemia da Co-
vid-19. Transformado no Proje-
to de Conversão de Lei 233/2021, 
o texto vai para votação em Ple-
nário. Protocolada pelo governo 
estadual, a MP ampliou a vigên-
cia dos pagamentos de 31 de de-
zembro de 2020 para 31 de mar-
ço de 2021. Segundo o relator, 
deputado Marcos Vieira (PSDB), 
as medidas foram tomadas devi-
do ao agravamento da pandemia 
no Estado nos últimos meses. “A 
prorrogação é de grande impor-
tância”, avaliou. Conforme infor-
mações da Secretaria de Estado 

alESC Matéria determina que medidas imediatas sejam aplicadas para assegurar 
a preservação da vida de todos os profissionais considerados essenciais

Comissão de finanças acata prorrogação 
de gratificação de profissionais de saúde

da Saúde, a repercussão finan-
ceira máxima se manterá na or-
dem de R$ 15.590.736,60, sem 
exceder as despesas já autoriza-
das em 2020.

Também tendo a pande-
mia como motivo, o Projeto de 
Lei 233/2020, de autoria do de-

putado Felipe Estevão (PSL), foi 
acatado pelo colegiado. A maté-
ria determina que medidas ime-
diatas sejam aplicadas para as-
segurar a preservação da vida 
de todos os profissionais consi-
derados essenciais em caso de 
pandemia, epidemia ou surtos 

provocados por doenças infec-
tocontagiosas.

No texto, as categorias con-
templadas são as de médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, po-
liciais civis e militares, bombei-
ros militares, agentes de fiscali-
zação, técnicos de enfermagem 
e de laboratórios, agentes prisio-
nais e socioeducativos, além de 
profissionais ligados à limpeza 
em estabelecimentos de saúde. 
Relatora da matéria, a deputada 
Marlene Fengler (PSD) consi-
derou que a iniciativa é relevan-
te, citando inclusive que já exis-
te lei federal com o mesmo teor 
em vigor. “O governo do Esta-
do já informou que há recursos 
públicos disponíveis.” O projeto 
agora está pronto para ser vota-
do no Plenário da Alesc.

Repercussão financeira máxima se manterá na ordem de R$ 15 milhões

Divulgação

A CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha, em 
parceria com a Rádio Líder 
FM, estão retornando com 
o programa “Destaque Em-
presarial, 15 minutos de bate 
papo e inspiração com em-
presários maravilhenses”. O 
retorno do programa, que 
será hoje (17) das 7h45 às 
8h, os assuntos em pauta se-
rão: aniversário de 51 anos 
da Associação Empresarial 
de Maravilha e expansão do 
negócio em plena crise da 
Covid-19, com os entrevista-
dos: presidente das entida-
des Eliana Reiter Estefano e 
o proprietário das Franquias 
OdontoTop Cristiano Demar-
tini. “Agradecemos em es-

pecial ao seu Wolmir Hub-
ner, diretor do grupo WH de 
Comunicações, pela oportu-
nidade que tem dado às en-
tidades com o retorno do 
programa Destaque Empre-
sarial”, agradeceu Eliana. 

O programa será a cada 
15 dias e o objetivo é entre-
vistar os empresários que 
são associados às entidades, 
dando-os a oportunidade de 
falarem sobre suas vidas, de-
safios, superações e suas em-
presas. “Desejamos que se-
jam 15 minutos de muita 
inspiração e orgulho dos em-
presários da nossa região”, fi-
nalizou a diretora de Marke-
ting, Eventos e Relações 
Públicas, Caroline Maldaner.

Programa será a cada 15 dias e o objetivo é entrevistar os empresários que são 
associados às entidades

EnTREViSTa
Programa destaque 
Empresarial vai ao ar 
hoje na Rádio líder fm

Divulgação
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Na quinta-feira (15) a Au-
rora Alimentos completou 52 
anos de história. Tudo come-
çou no interior de Santa Ca-
tarina, na região Oeste, onde 
foi fundada por representan-
tes de oito cooperativas. Juntos, 
18 homens liderados por Aury 
Luiz Bodanese (em memória) 
iniciaram um grande projeto 
para melhorar a vida de milha-
res de famílias em todo o país.

Ao longo das décadas, sem-
pre alicerçada em valores sóli-
dos, a Aurora se desenvolveu e 
construiu um verdadeiro impé-
rio. Império este que pertence a 
mais de 65 mil famílias de em-
presários rurais, associados às 
11 cooperativas que fazem par-
te da Aurora. E é por isso que a 
Aurora continua evoluindo, pois 
os valores e a crenças familiares 
continuam firmes e concretos.

Pelo Brasil afora, mais de 
60 unidades marcam presen-
ça em todas as regiões. São 16 
unidades industriais de suí-
nos, aves e leite, nove fábri-
cas de rações e unidades ar-

COOPERaTiViSmO

aurora alimentos completa 52 anos

mazenadoras, oito unidades 
de ativos biológicos (incluin-
do granjas, incubatórios e dis-
seminação de genes), 27 unida-
des de vendas, além de quatro 
centros de distribuição, uma 
unidade corporativa comer-
cial e a sede central (matriz).

Mais de 36 mil emprega-
dos chegaram aqui, compre-
enderam a filosofia cooperati-
vista e dão o melhor para levar 

alimentos de excelência às me-
sas de consumidores do Bra-
sil e de mais de 80 países em 
todo o mundo. A marca Auro-
ra conquistou o mundo pela 
qualidade, segurança e diver-
sidade. Até os paladares mais 
exigentes se renderam ao am-
plo mix com mais de 850 pro-
dutos, em cortes de suínos e 
aves, lácteos, massas, vegetais, 
pescados e industrializados.

Unidade de Maravilha começou suas atividades em 1988 

As 100 mil famílias 
são a soma de 

65 mil produtores 
cooperados, mais de 

36 mil empregados da 
Aurora e mais de 10 
mil empregados das 
cooperativas filiadas. 

hoje (17) começa a 
vacinação contra a 

Covid-19 em pessoas 
com 63 anos ou mais. A 

imunização ocorre das 8h 
às 11h30 ao lado do Centro 

Especializado em Saúde.

Diana HEinz

A queda de ativos no muni-
cípio e região alcançou também 
o número de internados. De do-
mingo (11), até na quinta-feira 
(15) o Hospital São José não ti-
nha nenhum paciente interna-
do na ala clínica enfermaria Co-
vid-19. Ontem (16) apenas duas 
das 23 vagas estavam preenchi-
das por pacientes que saíram da 
Unidade Intensiva de Tratamen-
to (UTI), cenário diferente do re-
gistrado no início de março. Na-
queles dias, o local ficou sem 
vagas. Na Unidade Intensiva de 
Saúde (UTI) seis, dos 10 leitos se-
guem ocupados por pacientes 
de Maravilha, Dionísio Cerquei-
ra, Caibi, Palmitos e Pinhalzinho. 

Em Maravilha o número de 
casos ativos chegou a 25 e o de 
internados caiu para quatro. Ne-
nhuma nova morte pela doença 
foi registrada na cidade nos últi-
mos sete dias. São 45 desde o iní-
cio da pandemia. “Mesmo com 
os casos baixos pedimos para 
que todos mantenham os cuida-

COROnaVíRuS Cenário de queda de ativos reflete no número de internações na região

Hospital São José encerra semana com 
dois pacientes na ala clínica Covid-19

dos como a utilização de másca-
ra, álcool em gel e distanciamen-
to social. Há pouco tempo nosso 
sistema estava colapsado e não 
gostaríamos de retornar a essa re-
alidade. Pedimos cuidados a to-
dos”, disse a Secretaria de Saúde. 

dECRETO 
As restrições para conter o 

coronavírus em Santa Catari-
na seguem as regras estipuladas 
no decreto que foi pela segunda 
vez prorrogado. Agora, as medi-
das valem até 6h de 26 de abril. 
Em vigor desde 20 de março, o 
decreto sofreu alterações e leva 

em conta a matriz de risco cria-
da para acompanhar o avanço 
da pandemia no estado. O Extre-
mo Oeste continua em sinal ver-
melho, com risco gravíssimo de 
transmissão. 

RETOmada
Nesta semana uma portaria 

da Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) autoriza a retomada de 
consultas e exames eletivos em 
Santa Catarina. Com isso, as uni-
dades realizarão o chamamen-
to dos pacientes com procedi-
mentos previamente autorizadas 
pela Central Estadual de Regula-
ção Ambulatorial, porém suspen-
sas devido à pandemia. A medida 
autoriza a retomada por parte das 
unidades próprias da SES, as uni-
dades administradas por Organi-
zação Social, além das unidades 
hospitalares filantrópicas contra-
tualizadas ou sob gestão munici-
pal e todas as unidades privadas.

Na Unidade intensiva de Saúde (UTi) nove, dos 10 leitos seguem ocupados

Arquivo/O Líder

indECiSãO
após exoneração de Erno 
Schwerz, Regional de Educação 
vive impasse em maravilha
EDERSon aBi

A Coordenadoria Re-
gional de Educação (CRE) 
está sem comando oficial 
desde a saída do governa-
dor Carlos Moisés, de for-
ma temporária, para res-
ponder ao processo de 
impeachment em San-
ta Catarina. Antes de dei-
xar a função, no dia 30 de 
março, Moisés demitiu vá-
rias pessoas no Estado, in-
cluindo o coordenador da 
região de Maravilha, Erno 
Schwerz. Assim, o local 
vive um impasse em ple-
na pandemia de coronaví-
rus e a importância de tra-
balhar a educação em um 
momento de dificuldade. 

O jornalismo da Rá-
dio Líder apurou que o pro-
fessor Erno Schwerz pode 
voltar em breve ao car-
go. Após assumir, a go-

vernadora interina Da-
niela Reinehr assinaria o 
retorno de Schwerz ao co-
mando da regional, o que 
ainda não aconteceu. 

Desta forma, até que 
nenhuma decisão seja ofi-
cializada, o local está 
sendo conduzido pelas 
supervisoras, principal-
mente a supervisora de 
ensino, Rose Turcatto. 

Para a Rádio Líder, Rose 
comentou que faz muita 
falta a figura de um coorde-
nador regional, já que são 
37 escolas para serem aten-
didas. Ela informou que a 
equipe foi reorganizada, 
está se dividindo entre as 
atividades e dando conti-
nuidade ao trabalho. O ob-
jetivo, ainda, é não causar 
impacto negativo e prejuízo 
para a comunidade escolar 
e o ensino. “Isso não vamos 
deixar acontecer”, afirmou.

Arquivo/O Líder

Equipe vive expectativa para nomeação novamente pela governadora interina 
Daniela Reinehr

Diana HEinz

A Ordem Auxiliadora 
de Senhoras Evangélicas 
começou ontem (16) a tra-
dicional venda de cucas. 
Hoje (17) a programação 
continua o dia todo no sa-
lão da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB). A cuca cus-
ta R$ 12 e pode ser com-
prada nos sabores de aba-
caxi, requeijão e chocolate. 
As unidades serão vendias 

a pronta entrega ou por 
encomenda no WhastApp 
(49) 98877 8383 e (49) 3664 
0240. O valor será reverti-
do em ações da instituição. 
“Convidamos a todos para 
comprar a famosa cuca da 
Oase. Essa é uma forma de 
auxiliar no grupo, a igre-
ja e ainda levar um doce 
de qualidade, tradicional 
no município, para casa. 
Agradecemos pela parti-
cipação de sempre”, dis-
seram as integrantes. 

TRadiÇãO
Oase promove venda 
de cuca hoje

Nelcir Dall’Agnol/O Líder



,  MARAviLhA 17 DE AbRiL DE 20218

SafRa 
2020/2021

Produtor de milho relata 
perda de 70% na produção

Diana HEinz

Delmar Ebert trabalha com a pro-
dução de grãos há 45 anos. Com 
a ajuda do filho, Germano Ebert, 

os agricultores plantam na Fazenda Her-
val em Tigrinhos. Assim como outros pro-
dutores de milho em Santa Catarina, eles 
tiveram um grande prejuízo na safra rela-
cionado a pragas e a seca. 

Os agricultores plantaram milho em 
toda a área da Fazenda, 420 hectares. Pai 
e filho previam uma perda de 50% na pro-
dução em razão da estiagem. O déficit hí-
drico chegou a 500 milímetros em relação 
a anos anteriores. A falta de chuva relacio-
nada à presença da cigarrinha-do-milho 
elevou a perda para 70%. “Já conhecía-
mos a praga de outros estados, mas nun-
ca havíamos tido relatos dela aqui. Infe-
lizmente chegou a nossa região e acabou 
prejudicando as lavouras de milho, redu-
zindo drasticamente a produção”, disse. 

De cor branco-palha ou acinzentada, a cigarrinha se alimenta 
da seiva da planta do milho. O inseto sobrevive em locais mais 
quentes e é portador de mollicutes, que são microrganismos que 
infectam, causando doenças. A planta passou por um estresse 
muito grande por déficit hídrico no início da safra, permitindo 
a entrada da doença do enfezamento e a disseminação e 
proliferação do vetor de forma rápida. O que aconteceu na 
última safra foi que as condições ambientais favoreceram a 
sobrevivência do milho voluntário (conhecido como tiguera) nas 
regiões de menor altitude e encostas de rios. há possibilidade 
ainda de ter acontecido um fluxo de populações migrantes de 
outras regiões de cultivo para Santa Catarina. A praga pode 
reduzir até 70% do potencial produtivo da lavoura.

Estiagem castigou plantações na região

CiGarriNHa-dO-MilHO

O Extremo Oeste é conhecido por ser uma 
importante bacia leiteira para o país. Pela alta 
produção de leite, a região planta milho prin-
cipalmente de julho a março, para alimentar 
o rebanho. “Essa situação nos preocupa mui-

to tendo em vista que o problema enfrentado 
na safra verão vem se repetindo com o pessoal 
que plantou a safrinha de milho e consequen-
temente teremos o problema novamente para 
próxima safra 2021/21. O que estamos fazen-

do é adquirindo sementes para nova safra que 
se mostraram mais tolerantes a essa praga, uma 
vez que não há sementes hoje no mercado re-
sistentes a cigarrinha-do- milho”, disseram os 
produtores da fazenda Herval. 

Delmar e Germano Ebert, pai e filho, 
trabalham com a produção de grãos

explica Germano Ebert. 

Com certeza é mais um 
desafio ao produtor rural 

que já vem sofrendo com a 
falta de chuva que tem nos 

castigado demais. isso 
acaba refletindo ao 
consumidor final,

impactos na 
safra de milho

A cigarrinha-do-milho vem causando es-
tragos nas lavouras de Santa Catarina. O estado, 
que esperava colher 2,9 milhões de toneladas, 
terá uma redução de 20% na produção espera-
da. Segundo o Centro de Socioeconomia e Pla-
nejamento Agrícola (Epagri/Cepa), os produto-
res catarinenses deixarão de colher mais de 800 
mil toneladas de milho, principalmente nas re-
giões de Chapecó e São Miguel do Oeste.

Registro da família Ebert das perdas na espiga do milho

Fotos: Divulgação

PerdaS PreOCUPaM 

Desde setembro do ano passado, pesquisado-
res da área de fitossanidade da Epagri/Cepaf estão 
capacitando técnicos das equipes de extensão ru-
ral e de cooperativas para monitorar o problema, in-
clusive com a realização de testes moleculares para 
avaliação de populações infectivas. Além disso, a Ci-
dasc e a Epagri estão apoiando os produtores rurais 
na elaboração dos laudos de renegociação de parce-
las de financiamentos junto aos bancos.

Em Maravilha conforme o secretário da 
agricultura, Pedro Gilberto ioris, a presença da 
cigarrinha foi registrada em 80% das proprie-
dades. Outra preocupação além da praga são os 
efeitos da estiagem que devem atingir a pecuária. 
“Estamos ouvindo os agricultores e buscando so-
luções. Mas nossa preocupação é grande, princi-
palmente com a comida para os animais como a 
pastagem, a soja e o milho. Uma das ações mais 
recentes foi a colocação de grandes reservatórios 
de água nas comunidades, para auxiliar o agricul-
tor em longos períodos sem chuva”, disse.

inVESTimEnTO
Com uma quebra de 20% na produção 
esperada de milho, Santa Catarina cria 
soluções para minimizar os impactos 
da cigarrinha-do-milho nas lavouras. A 
Secretaria de Estado da Agricultura, da 
Pesca e do Desenvolvimento Rural investirá 
R$568,4 mil no Programa Monitora Milho 
SC, focado em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação que minimizem as perdas e evitem 
o mesmo problema na próxima safra.
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“O talento pode vencer os jogos, mas só o trabalho 
em equipe traz a vitória em campeonatos” 

Michael Jordan, ídolo do basquete 
norte-americano

por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

mEnTE alEgRE aTRai 
PROSPERidadE
A partir de agora, você não terá 
pensamentos sombrios, negati-
vos, destrutivos e agressivos. Só terá 
pensamentos alegres, positivos, 
construtivos e harmoniosos. Então, 
em conformidade com a lei mental 
segundo a qual “os semelhantes se 
atraem”, somente fatos auspiciosos, 
positivos e construtivos se aproxima-
rão, e você prosperará infalivelmente.

Santa Catarina alcança o maior valor 
de produção agropecuária da história

No último ano, o Valor de Produção Agropecuária (VPA) de Santa Catari-
na alcançou R$ 40,9 bilhões, o maior da história, superando o recorde ante-
rior, alcançado em 2017. Além disso, a agropecuária do estado também bateu a 
melhor marca em relação à participação no valor de exportações: 70,2%. Para 
alcançar o resultado, o estado contou principalmente com a produção de su-
ínos, que participou com 23% do total, de frangos com 17,5% e de leite com 
11,9%. No ano passado, o agronegócio catarinense exportou US$ 5,7 bilhões, 
valor 6,7% menor do que em 2019 (US$6,1 bilhões). Apesar da redução no valor 
total das suas exportações, o setor agropecuário seguiu a trajetória de aumen-
tar sua participação nas exportações, chegando no último ano como responsá-
vel por mais de 70% do valor total exportado do estado.

Setor de serviços eleva-se
3,7% em fevereiro

O volume de serviços prestados no Brasil apresen-
tou alta de 3,7% na passagem mensal em fevereiro, na sé-
rie com ajuste sazonal, sendo a nona taxa positiva segui-
da. Segundo o IBGE, com a alta de fevereiro, o setor de 
serviços acumula ganho de 24% em nove meses e supe-
ra, pela primeira vez, o nível pré-pandemia, ficando 0,9% 
acima do patamar de fevereiro de 2020, portanto, se recu-
perando da perda de 18,6% registrada nos meses de mar-
ço e maio de 2020. Ainda permanece as incertezas com re-
lação à pandemia e seus efeitos e, como esse setor tem o 
maior peso no cálculo do PIB, ainda deverá apresentar cres-
cimento muito vinculado ao ritmo de imunização da popu-
lação brasileira, que tende a aumentar nos próximos meses. 

Com lojas fechadas, 
empresários vão à Justiça 
contra reajuste no aluguel

Com o agravamento da pandemia e a ace-
leração da inflação, lojistas e administradoras 
de shoppings e aeroportos estão enfrentan-
do um impasse nas negociações para reajuste 
de aluguel. Muitos espaços que abriram mão 
da cobrança integral do pagamento no ano 
passado, por causa do impacto da crise pro-
vocada pela Covid-19 nos negócios de seus 
locatários, agora buscam não só o valor com-
pleto, como corrigido pela inflação do perí-
odo. Muitos lojistas têm procurado a Justiça 
para barrar esse aumento devido ao cenário 
de receitas em queda frente às medidas restri-
tivas de circulação determinadas por estados 
e prefeituras para conter o avanço do vírus. O 
problema é agravado pelo índice geralmen-
te utilizado nos contratos de locação, o IGP
-M, calculado pela FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), que subiu 31,1% no acumulado dos 
12 meses encerrados em março. Os shoppin-
gs defendem o reajuste acordado em contrato 
e afirmam que as administradoras tentam re-
negociar termos de acordo com o relaciona-
mento que têm com cada lojista. O meio ter-
mo que as partes têm encontrado é negociar 
ajustes entre 8% e 9% - trazendo valores mais 
próximos do IPCA (Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo), que nos 12 meses encerra-
dos em março foi de 6,1%, do que do IGP-M.

Vendas no varejo avançaram em 
19 das 27 UFs em fevereiro 

Conforme dados do IBGE, após dois meses de variação negativa, 
na passagem de janeiro para fevereiro, as vendas no varejo cresceram 
0,6%. Destacaram-se o Amazonas (14,2%), Rondônia (11,5%) e Piauí 
(8,3%). Por outro lado, Acre (-12,9%), Tocantins (-4,4%) e Distrito Fede-
ral (-2,1%) tiveram as maiores quedas. No acumulado em 12 meses, 15 
estados mantêm variação positiva, sendo o Pará o estado que apresen-
tou o melhor resultado (9,2%). Já o Distrito Federal (-7,3%) apresentou 
a maior retração em 2020, na comparação com seus pares. A volta às 
aulas é um dos fatores que impuseram maior impacto no aquecimento 
do comércio, onde foi registrado aumento significativo nas vendas de 
livros, jornais, revistas e papelaria em 15,4% contra -25,7% em janeiro.

Estado disponibiliza R$ 3,6 
milhões para operacionalização 
dos Centros de Inovação de SC

Está aberta uma chamada pública com o ob-
jetivo de selecionar propostas de programas es-
truturantes e/ou projetos de Ciência, Tecnologia 
e Informação (CTI) voltadas ao desenvolvimen-
to e operacionalização dos Centros de Inova-
ção (CI) em Santa Catarina. O valor global do edi-
tal, que recebe propostas até 17 de maio de 2021, 
é de R$ 3,6 milhões. A iniciativa faz parte do Pro-
grama de Apoio à Operação da Rede Catarinen-
se de Centros de Inovação (RCCI), da Fundação 
de Apoio à Pesquisa e Inovação do Estado de San-
ta Catarina (Fapesc). O objetivo é auxiliar o de-
senvolvimento dos ecossistemas de empreende-
dorismo inovador no Estado, permitindo que se 
torne mais competitivo e preparado para os no-
vos desafios da economia globalizada. Cada pro-
posta aprovada receberá até R$ 300 mil. Mais in-
formações no site www.fapesc.sc.gov.br.

Mirante da Serra do rio do 
rastro recebe sete interessados 
na elaboração de estudos 
para complexo turístico

O Procedimento de Manifestação de Interes-
se (PMI) do Mirante da Serra do Rio do Rastro, condu-
zido pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de 
Santa Catarina (Santur) e SC Parcerias (SCPar), rece-
beu sete cadastros de interessados em realizar os estu-
dos técnicos para implantação de um complexo turísti-
co no local. Os próximos passos do processo, conforme 
previsto no edital, são a análise dos cadastros pela Co-
missão de Avaliação e a definição dos autorizados a ela-
borar os estudos técnicos, que deverão ser apresenta-
dos no prazo de 120 dias. Esses estudos deverão abranger 
aspectos como a viabilidade técnica, operacional, eco-
nômica, financeira, ambiental e jurídicos para a estru-
turação do projeto de concessão do complexo turís-
tico para a iniciativa privada. Além de um mirante, o 
local deverá contar com uma estrutura de apoio ao vi-
sitante, como lojas, estacionamentos e restaurantes.

Fotos: Divulgação
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QuAIs sãO Os pRINCIpAIs sINtOmAs?
Dor com piora noturna, crepitação, diminuição 
da força e dificuldade de elevação do membro 
superior.

COmO é fEItO O DIAGNóstICO?
O diagnóstico é feito por meio de exames físicos, 
complementando com ultrassonografia e 
ressonância. 

NO QuE CONsIstE O tRAtAmENtO?
A partir do diagnóstico da lesão, o tratamento 
consiste em diminuir esforços repetitivos, 
fazer alongamentos, fortalecimento muscular, 
fisioterapia, analgesia ou até mesmo infiltrações 
articulares. A última opção que temos é a cirurgia, 
para reparos de lesões extensas dos músculos.

QuAIs sãO As pRINCIpAIs ORIENtAçõEs 
DE pREvENçãO?
Para prevenir, o importante é evitar esforços 
repetitivos, fortalecer o músculo e fazer 
alongamentos.

Esta é uma das principais 
causas de dor no ombro 
em pacientes, gerando 
dificuldade de movimento 

Lesão do 
manguito 
Rotador: 

você já 
ouviu falar? 

ORtOpEDIA

CaMilla ConStantin

A lesão do manguito rotador ocorre com mais fre-
quência por esforços repetitivos em atividades 
profissionais ou esportivas. Porém, pode surgir 

por diversos motivos e em diferentes idades, até mesmo 
após um acidente ou queda, causando dor no ombro.

O Jornal O Líder conversou com o médico ortopedis-
ta e traumatologista Renato Zaneti, que esclareceu dúvi-
das sobre a lesão, destacando a importância de fortale-
cer os músculos e fazer alongamentos. 

Médico ortopedista e traumatologista Renato Zaneti atende em Maravilha

Arquivo/O Líder

O QuE é 
mANGuItO ROtADOR?
É um grupo de músculos que fazem parte da 
complexa articulação do ombro, permitindo 
amplitude de movimento. Atua para estabilizar o 
úmero – osso longo que constitui o esqueleto do 
braço – e equilibrar os movimentos do ombro. 
Cada um destes músculos tem uma função 
específica, mas em conjunto, trabalham para 
movimentar e posicionar o membro superior em 
todas as posições possíveis. 

QuAIs As CAusAs 
mAIs fREQuENtEs DE 
LEsõEs NO LOCAL?
Na forma traumática, a lesão acontece por 
um trauma no ombro, como em uma queda, 
durante práticas esportivas ou em acidentes. Na 
forma degenerativa, a lesão do manguito pode 
ocorrer por atividades repetitivas que exigem 
elevação do ombro, como em trabalhadores 
braçais ou jogadores de vôlei. Outros fatores são 
degeneração pelo envelhecimento, insuficiência 
vascular e outros. 

Di
vu
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por DR. GEOvANI DELEvATI

mEDICINA E sAÚDE

prevalência
A prevalência tem aumentado com o 
envelhecimento da população. Estima-
se que 11,1% das mulheres farão 
alguma cirurgia para disfunções do 
assoalho pélvico, que inclui prolapsos 
genitais e incontinências.

tIpOs
Os principais tipos de prolapso 
genitais são:
-  Cistocele (prolapso de bexiga): quando 
a bexiga perde a sustentação e forma 
um abaulamento na região da vagina.

- Retocele / enterocele (prolapso de 
intestino): é quando o intestino perde a 
sustentação e forma um abaulamento 
na região da vagina.

- Prolapso de útero: quando o útero 
perde a sustentação e pode-se notar 
seu descenso pela vagina.

- Rotura de períneo: apesar de não ser 
um prolapso propriamente dito, é uma 
condição comumente associada ao 
prolapso por gerar enfraquecimento 
de um dos pontos de sustentação dos 
órgãos da pelve.

 

Causas
Aumento de pressão intra-abdominal: 

gravidez, obesidade, tosse crônica, 
obstipação crônica, exercícios físicos 
intensos ou sem orientação adequada.
Trauma: Parto vaginal (normal ou 
fórcipe), acidente com lesão de 
períneo ou até cirurgias prévias 
como histerectomia.
Deficiência de colágeno: genético, 
tabagismo, menopausa. 

sintomas
Sensação de peso ou “bola” na 
vagina. Pode vir acompanhada de 
sintomas urinários, como vontade 
de urinar toda hora, incontinência 
urinária (aos esforços ou por 
urgência) ou até dificuldade para 
urinar.
Pode ter sintomas intestinais 
também, como tenesmo (urgência 
em evacuar), dificuldade para 
evacuar, incontinência urinária 
associada à dificuldade de ter 
relação sexual ou sensação de 
“vagina larga”.

Diagnóstico
A história pode sugerir, mas a 
confirmação é pelo exame físico 
especializado, principalmente 
na quantificação do prolapso 
pelo método POP-Q (pelvic organ 
prolapse quantification). Algumas Fonte: www.einstein.br

O prolapso genital, mais co-
nhecido como “bexiga 
caída”, é uma doença em 

que não só a bexiga, mas todos 
os órgãos pélvicos podem per-

der sustentação e “cair”, forman-
do um abaulamento na vagina

Além do desconforto, da sen-
sação de “bola na vagina”, pode 
repercutir na qualidade de vida 

e impacto social, levando a mu-
lher ao constrangimento, dimi-
nuição de interações sociais, ati-
vidades físicas e até mesmo ao 
isolamento.

prolapso genital 
(bexiga caída)

vezes são necessários exames 
auxiliares como: ultrassonografia 
transperineal ou ressonância 
magnética.

tratamento
Mudanças de estilo de vida: diminuir 
peso com dieta balanceada e 
exercícios físicos bem orientados. 
Tratamento clínico do prolapso 
genital: fisioterapia de assoalho 
pélvico, tratamento da hipotrofia 
genital (estrogênio tópico e/ou 
laserterapia) e uso de pessário 
(dispositivo colocado intravaginal 
que pode ser manipulado pela 
paciente).
Tratamento cirúrgico do 
prolapso genital: cirurgias sitio-
específicas (correção dos defeitos 
diagnosticados na pelve como 
reconstrução de fáscias para 
“levantar” bexiga e intestino, 
reconstrução dos ligamentos 
uterossacros que sustentam o 
útero ou até histerectomia com 
encurtamento destes ligamentos 
e reconstrução do períneo) ou 
cirurgias com telas (que utilizam 
telas no lugar de ligamento e fáscias 
para “levantar” os órgãos pélvicos).

http://www.einstein.br
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Apae maravilha
completa 36 anos de história

Diana HEinz

E
m 3 de maio de 1985 um grupo de maravilhenses, en-
tre eles pais, profissionais e amigos, criou a Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais, Apae de Ma-
ravilha. O encontro realizado na Escola de Educação 

Básica Nossa Senhora da Salete, definiu os objetivos da insti-
tuição, que na época não possuía nenhuma estrutura, apenas 
alunos.

A primeira diretoria foi eleita no dia 25 de maio de 1985, 
tendo como presidente Maximino Tumeleiro. Poucos meses 
depois o prefeito na época, Celso Maldaner, sancionou uma 
Lei municipal que tornou a Apae de Maravilha uma instituição 
de utilidade pública. A Administração Pública Municipal doou 
um terreno e solicitou que fosse elaborado o projeto para a 
construção da sede da entidade. O Poder Executivo participou 
ainda com mão de obra, terraplanagem e assistência técnica. 

O Lions Clube Maravilha Oeste com o apoio da comuni-
dade custeou o material necessário para a construção do pré-
dio e em março de 1986 iniciaram as aulas na Apae de Mara-
vilha. Com 38 alunos, a instituição passou a se chamar Escola 
Especial Marisol em homenagem às alunas com nome “Mari” 
e “sol” que representava luz, esperança de uma vida mais digna 
para alunos com deficiências intelectuais e múltiplas. As pri-
meiras professoras foram Edite Bordim, Eli Filipim, Sirlei Go-
mes e Marivone Traiano.

Conforme a diretora da entida-
de, Silvana Gotardo, a Apae sem-
pre contou com a colaboração de 
amigos e pais. Atualmente possui 
uma diretoria formada por 30 vo-
luntários, entre eles pais e amigos 
do movimento apaeano  que tem 
como maior objetivo manter os 
serviços e estrutura do Caesp Ma-
risol, articulando parcerias, convê-
nios e apoios. 

A instituição mantem-se com 
diversas parcerias, doações, con-
tribuições espontâneas, campa-

nhas e eventos podendo assim 
manter e equipar a sede. Atende 
alunos de Maravilha, Tigrinhos e 
São Miguel da Boa Vista e mantém 
Termo de Cooperação com ambas 
as prefeituras. Recebe também re-
cursos do Fundo Social, Recursos 
do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social, Sistema Único de Saú-
de, Sicoob Credial, Campanha da 
Celesc, Troco Solidário. Além des-
ses recursos a Apae também rece-
be apoio financeiro de entidades 
do município. 

AmIGOs DA ApAE

Em 2019, a Apae conseguiu o credenciamento e autorização 
para o funcionamento de Centro de Atendimento Educacional 
Especializado (Caesp), sob o parecer do Conselho Estadual 
Educação Nº 290, aprovado em dezembro de 2019, passando 
a ser chamada de Caesp Marisol. O Centro garante matricula à 
toda pessoa com deficiência intelectual, múltipla, e transtornos de 
espectro autista e crianças com atraso global de desenvolvimento. 

Para comemorar os 36 anos 
de história, a Apae promo-
ve uma Ação Entre Amigos. Se-
rão sorteados 33 prêmios doa-
dos por pessoas da comunidade 

e empresas. O número cus-
ta R$ 2,50 e pode ser adquiri-
do com integrantes da institui-
ção. O sorteio será realizado 
pelo Facebook no dia 3 de maio. 

AçãO ENtRE AmIGOs

CaESP

Nossa missão é promover e articular 
ações de defesa de direitos e prevenção, 

orientações, prestação de serviços, apoio à 
família, direcionadas à melhoria da qualidade 
de vida de pessoa com deficiência. Queremos 

construir uma sociedade justa e solidária,

Fotos: Arquivo O Líder

Registro do atendimento na instituição

Cuidados na pandemia garantem a segurança dos alunos

Antes da pandemia, almoço era realizado anualmente 

disse a equipe. 
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Diana HEinz

A clínica HemoVida vacinas começou neste mês 
a campanha de vacinação contra gripe. A ação, anual 
e sempre na véspera do inverno, ocorre até o dia 9 de 
julho. A equipe respondeu alguns questionamentos 
comuns em relação à imunização. A empresa fica lo-
calizada na Rua José Bonifácio, n° 87, Centro de Ma-
ravilha, sala 12, junto a Clinica Grellmann, próximo 
ao Hospital São José. Tire suas dúvidas, agende sua 
vacina pelo WhatsApp (49) 998245074, ou pelo fone 
(49) 36643301.

imuniZaÇãO

HemoVida Vacinas começa campanha contra gripe 

Fotos: Divulgação

Para qUal vÍrUS ela é iMUNizaNte? 
Temos dois tipos de vacinas da influenza disponíveis. 
TrivalenTe: A vacina protege contra três subtipos 
do vírus: influenza A (h1N1); influenza A (h3N2) e 
influenza b (1 cepa), encontradas na rede Pública e 
privada.

TeTravalenTe : A vacina protege contra quatro 
subtipos do vírus: influenza A (h1N1); influenza A 
(h3N2), influenza b (2 cepas), encontrado na rede 
privada. 

>> qUeM POde reCeber? 
A vacina é indicada para todos, exceto crianças menores de 

6 meses. Os pais devem aguardar pelo menos 6 meses completos 
para a primeira imunização do bebê, que deve receber duas doses 
com intervalo de quatro semanas entre elas.  O imunizante é ape-
nas contraindicado para pessoas com alergia grave (anafilaxia), a 
algum componente da vacina ou a dose anteriores, consulte seu 
médico ou o profissional da sala de vacinas em caso de dúvidas. 

>> qUeM tOMOU UMa vez PreCiSa 
SeMPre Ser iMUNizadO?  

Uma pessoa pode contrair gripe várias vezes ao longo da vida. Por 
isso, a vacinação é indicada anualmente, para garantir a proteção a sur-
tos sazonais que acontecem principalmente quando as temperaturas 
baixam. Por exemplo: a vacina de abril de 2021 irá proteger o organis-
mo até abril de 2022, a imunidade dura - após a vacina - de seis a 12 
meses. A composição da vacina e produção é anual, e pode mudar con-
forme os vírus que circularam no ano anterior, definido sempre pela 
Organização Mundial de Saúde. 

Enfermeira Rafaela Dauernheimer fala sobre vacinação contra gripe e exame toxicológico

>> eStOU COM COvid-19 POSSO 
tOMar a vaCiNa da GriPe? 
Pessoas positivas ou com suspeita de Covid-19, precisam adiar 
a vacinação da Gripe, é recomendada a recuperação completa 
ou no mínimo quatro semanas do início dos sintomas. 

>> POSSO realizar a vaCiNa da GriPe 
e a dO COvid-19 NO MeSMO dia? 

Recomenda-se um intervalo de no mínimo 14 dias entre 
as duas vacinas.  

Contra gripe, clínica trabalha com preços especiais para grupos de mais de 10 pessoas e também para empresas

>> qUal a iMPOrtÂNCia da 
vaCiNa NeSte MOMeNtO? 

O inverno está próximo de chegar e com ele vem o frio e o ris-
co de contrairmos gripes, e nesse momento tão delicado que esta-
mos vivendo em virtude da Covid-19, precisamos cuidar ainda mais 
da nossa imunidade e proteger nossos pulmões, sabe-se até agora 
que pessoas debilitadas por outras doenças tendem a sofrer um im-
pacto maior quando em contato com o coronavírus, evitando as-
sim também aumento da demanda de hospitalizações, sobrecarga 
no sistema de saúde, atestados por suspeita de Covid-19, reduzindo 
sintomas que podem se confundir com os da Covid-19.   Com mais 
pessoas vacinadas, a circulação dos vírus influenza é reduzida e o 
número de casos de gripe decai, vale lembrar que, além de proteção 
pessoal, a vacina é uma responsabilidade coletiva. E, mesmo vacina-
do, a recomendação de manter as mãos higienizadas, evitar aglome-
rações e uso de máscara continua. Trabalhamos com preços espe-
ciais para grupos de mais de 10 pessoas e também para empresas. 

CUidadOS 
O exame toxicológico não exige nenhuma preparação 

prévia. O uso de produtos como gel, shampoo, 
condicionador ou tintura não influenciam o resultado do 

teste. Pede-se apenas que o cabelo não esteja molhado no 
momento da coleta.

aGeNdaMeNtO
Não é necessário realizar agendamento 

para realização do exame, ele pode ser reali-
zado das 6h30 as 11h45 horas, 13h30 as 17h30 
de segunda a sexta-feira, no Laboratório He-
moVida,  Avenida Sul Brasil, 468, no Centro. O 
exame ficara pronto em oito dias. 

HeMOvida labOratóriO 
de aNaliSeS CliNiCaS

eXaMe tOXiCOlóGiCO 

O que ele detecta? 
O exame toxicológico tem como objetivo identificar o 

consumo de drogas em um período de 90 dias, para testes 
realizados em cabelos ou de 180 dias para pelos.

O ExamE POdE SER SOliCiTadO PaRa
Obtenção da Carteira Nacional de 
habilitação – CNh;
Alteração de categoria da CNh;
Renovação da CNh;
Admissão e desligamento de motoristas 
profissionais das categorias C, D e E;
Concurso;
Situações especiais quando solicitado por 
um médico ou profissional.

de aCOrdO COM a lei 14071/20, O 
eXaMe tOXiCOlóGiCO é ObriGatóriO 

a Cada 2 aNOS e 6 MeSeS, Para 
MOtOriStaS daS CateGOriaS C,d 

e e COM MeNOS de 70 aNOS. 

O qUe é COletadO? 
O exame toxicológico é rea-

lizado a partir da coleta de uma 
pequena amostra de cabelos. 
Por meio da análise de fina me-
cha de cabelo ou de pêlos cor-
porais (peito, pernas, braços, 
axilas), pode-se detectar subs-
tâncias consumidas até 180 dias 
antes do exame. O exame toxi-
cológico é chamado de ‘larga 
janela’ porque detecta o uso de 
substâncias psicoativas (drogas) 
em um período de 90 dias antes 
da realização do teste.

as substâncias detectadas 
no exame toxicológico são:
Maconha e derivados;
Cocaína e derivados (crack, 
merla e outros);
Anfetaminas (rebites);
Metanfetaminas (speed, ice 
e outros);
Ecstasy (MDMA e MDA);
Opiáceos (heroína, morfina, 
codeína e outros);
Codeína, femproporex, 
mazindol, oxicodona e 
anfepramona.
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faRmáCia

DROGARIA BEM 
POPULAR BRASIL 
inaugura na Sul Brasil

ElianE SantoS

Para atender a toda população de Maravilha 
e municípios da região, abriu suas portas 
no dia 1º de abril, a primeira loja da Rede de 

Farmácias bem Popular brasil. O empreendimento 
fica na Avenida Sul brasil, 625, em frente ao 
hospital São José. 
A Drogaria bem Popular brasil chega a Cidade das 
Crianças para ser o diferencial no que se refere 
a preço acessível e serviço de tele-entrega que 
é totalmente gratuito. Nos tempos modernos e 
também no período de pandemia do Coronavírus 
que o mundo está vivenciando, pedir medicamentos 
em casa ou no trabalho, tem se tornado essencial. 
Por este motivo a nova farmácia inaugurada na 
cidade vem com a ideia de contribuir com o bem-
estar das pessoas.
A equipe reforça também o horário especial que é 
das seis e meia da manhã até às 21h, e sem fechar 
ao meio-dia. A bem Popular brasil tem a proposta 
de inovação no atendimento e compromisso com 
as pessoas. “Estamos agradecidos pela recepção 
na Cidade das Crianças. Estamos prontos para 
atender na assistência farmacêutica, toda a 
população”, destacam.

Fotos: Eliane Santos

Farmácia em frente ao hospital oferece atendimento estendido vários produtos são encontrados a preços baixos

Atendimento de qualidade preza pelo bem-estar dos consumidores

Proprietárias agradecem o carinho de todas as pessoas
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

ALIMENTE-SE BEM
Procure consumir os alimentos de verdade, ou seja, aqueles 

que a terra nos dá e que não vem embalados. Prefira alicerçar sua 
alimentação com esse tipo de alimento. Frutas, verduras, grãos, 
oleaginosas e etc., esses garantirão um equilíbrio de vitaminas, 
minerais e aminoácidos. Evite o consumo exagerado de determi-
nado alimento, a exemplo do carboidrato, item que pode lhe cau-
sar doenças. Vale ressaltar que quando se fala em alimentação, o 
acompanhamento de um nutricionista é fundamental.

HIDRATE-SE
Não há bebida que substitua o consumo de água. Nossos te-

cidos e células são constituídos em sua grande parte por água, 
ou seja, o organismo precisa de uma ingestão saudável de água, 
diariamente. Se você sente muita sede já pode desconfiar de de-
sidratação. Observe essa questão.

DURMA O SUFICIENTE
O sono tem um poder de reparação, ou seja, se você não tem 

um sono de qualidade seu corpo não teve condições de se pre-
parar para o outro dia. Estudos afirmam que um sono ininter-
rupto de 6 a 8 horas é suficiente para que o organismo se re-
cupere e faça a sua “faxina” noturna. Contudo, indivíduos que 
acordam muitas vezes durante a noite ou acordam cansados po-
dem ter distúrbios que atrapalham essa regeneração.

FAÇA ATIVIDADES FÍSICAS
Praticar atividade física influencia positivamente em diver-

sos aspectos da vida e, principalmente, na qualidade de vida. O 
exercício físico vai além da questão estética, proporcionando 
ao indivíduo melhor condicionamento físico, disposição, ener-
gia, bom humor e resistência. A prática de atividade física, de-

pendendo do tipo, fortalece o coração, a estrutura óssea e libera 
substâncias benéficas para a saúde do cérebro.

Neste ponto, vale reforçar que o acompanhamento de um 
profissional da área é importante e necessário, a menos que 
você opte pelas caminhadas diárias.

EVITE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Complementando a primeira dica, evite o consumo de pro-

dutos industrializados e embutidos, como salsichas, apresunta-
dos, patês prontos e etc. Esses produtos têm altos níveis de sódio 
e uma série de conservantes e ingredientes cancerígenos.

TOME CUIDADO COM O AÇÚCAR
O açúcar consumido em excesso pode resultar em diversos 

problemas à saúde, a exemplo da diabetes e resistência insulíni-
ca. Além disso, o açúcar provoca o aumento de peso. Todo tipo 
de açúcar deve ser evitado, mas ao selecionar um para retirar da 
sua dieta, opte pelo açúcar refinado branco.

CUIDE DA SUA MENTE
De pouco adianta manter a saúde física se a mente não está 

acompanhando esse processo. No mundo turbulento de hoje, é pre-
ciso acalmar a mente e trabalhar a inteligência emocional. A medita-
ção tem sido uma das formas mais utilizadas para aumentar a capa-
cidade do cérebro com relação ao foco, concentração e motivação.

PRESTE ATENÇÃO NO SEU ORGANISMO
Prender a atenção das pessoas tem sido um desafio, ou seja, 

é difícil até mesmo observar os sinais que o corpo nos manda. 
Quando algo não está bem, o organismo se manifesta da forma 
que pode. Cabe a cada um de nós prestar atenção e identificar o 
mais breve possível se existe algo de errado. Com isso, é possí- Excelente final de semana a todos!

Afinal, tudo que você precisa é começar.
Fonte: Dr. Victor Sorrentino

pARA mELHORAR A 
QuALIDADE DE vIDA
É notório que as pessoas estão em busca de 
conhecimento para viver mais e viver de forma saudável. 
Mudanças de hábitos e no estilo de vida são fundamentais 
neste processo. Toda mudança gera desconforto e 
isso é normal. Contudo, basta um pouco de tempo e 
perseverança para que o hábito se incorpore à rotina e 
seja prazeroso. E, quando se fala em qualidade de vida 
ou manutenção da saúde, o motivo para adotar novos 
hábitos saudáveis é ainda mais forte.

vel melhorar a qualidade de vida e procurar ajuda de um médi-
co especialista caso seja necessário.

BUSQUE CONHECIMENTO
Seja uma pessoa inconformada. Inconformada com as in-

formações que chegam até você, com as opiniões que recebe e 
com tudo que lê na internet. Tenha sempre um pensamento crí-
tico e procure conhecimento seguro para embasar suas decisões 
com relação a saúde e qualidade de vida.

ELIMINE OS VÍCIOS PREJUDICIAIS À SAÚDE
Todas as dicas que você acompanhou até aqui são impor-

tantes e farão diferença na sua vida se aplicadas. Contudo, man-
ter vícios prejudiciais à saúde pode anular essa iniciativa. E, 
neste caso, me refiro ao fumo, bebidas e até mesmo uso de subs-
tâncias químicas. Para ter qualidade de vida você precisa elimi-
nar esses vícios imediatamente.

COMECE COM O QUE VOCÊ PODE FAZER HOJE
Como falei anteriormente, nosso objetivo é facilitar o seu 

processo de transição em busca de uma vida mais saudável.
Por isso, listamos aqui dicas simples e práticas que podem 

ser aplicadas ainda hoje, se assim o desejar. Entretanto, o im-
portante é dar o primeiro passo e viver um dia de cada vez, fa-
zendo o seu melhor. Se algo saiu do planejado, não desanime. 
Aceite que a mudança é um processo que leva tempo e volte a 
cuidar dos seus hábitos com dedicação.

DI
CA

s
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BANCO 57

BHR
SOBEEDESCE

CORALEVOCE

CIESSENI
ICONOCLASTA

BOAVIDACOP
EDCARUARU
CASOORCB
OOSSOANIL

ANELNONOI
OVMEDOSC
MALUCOPAI

PISAARRASTA

CIVILEMIR
COVARASALI

ARALBROA

Água (?),
antissép-

tico

Povos (?):
jônios e
dórios

Falta de
vergonha

Sarah
Vaughan,
cantora
de jazz

Movi-
mento do
elevador

Bebida
gasosa 

de sabor
limão

"Por (?)",
sucesso 
de Frejat

Grupo
vocal

comum
em igrejas

Pronome
demons-
trativo

masculino

Mau
cheiro
(bras.
pop.)

Destruidor
de ídolos
religiosos

Um dos
Sete

Anões 
(Lit. inf.)

Chuck
Berry,

músico de
rock (EUA)

Forma da
molécula

de
benzeno

E-mail
comercial 
indesejado

Tirar com
água as

impurezas

Objeto 
do ódio
edipiano
(Psican.)

Instrumen-
tocado

por Davi
(Bíblia)

O casa-
mento

perante
o juiz

(?)-pé:
baile

popular
(bras.)

Estação
espacial
destruída
em 2001

Ary
Barroso, 

compositor

Local em
que é

enterrado
o indigente

Mar de (?), 
grande

lago
asiático

Espécie 
de bolo 

de milho

A de jornais on-line
vem de assinaturas

digitais
Reunião de empresas

Policial,
em inglês
O sétimo
planeta

Saudação
informal

Pedido do
apátrida

O corante
do jeans

Cheiros

O questionário que
deve ser preenchido

pelos alunos do
ENEM e do ENADE

Feira 
nordestina

O astro 
do dia

Diz-se do
ocioso

"O (?)
Morel",
livro de
Rubem
Fonseca

Não, em
italiano

Pavores

O maior é
o fêmur

Desculpa
ardilosa

(?) Beleza:
Raul

Seixas
Torre de

(?):
atração
turística
da Itália

3/cop — non. 4/aral — spam. 7/boa-vida. 11/iconoclasta.

ESPaÇO gOuRmET

Tempo: 20min
Rendimento: 5 porções

ingREdiEnTES
1 couve-flor em buquês
Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto
2 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho fatiados
1 cebola picada
3 tomates sem sementes em cubos

Couve-flor de frigideira
1/2 xícara (chá) de queijo muçarela ralado
1/2 xícara (chá) de tomates-cerejas fatiados
2 colheres (sopa) de manjericão fresco 
picado

mOdO dE PREPaRO
Cozinhe a couve-flor em água fervente 
com sal por 4 minutos ou até ficar al den-
te. Escorra e reserve. Aqueça o azeite 
em uma frigideira larga, em fogo mé-
dio, e doure o alho. Acrescente a cebo-

la e refogue por 2 minutos. Adicio-
ne o tomate, sal, pimenta e orégano. 
Cozinhe por 5 minutos, mexendo 
de vez em quando, ou até o tomate 
desmanchar. Misture a couve-flor, 
tampe e cozinhe por 3 minutos. Es-
palhe o queijo, o tomate-cereja e o 
manjericão. Tampe e cozinhe por 
mais 2 minutos ou até o queijo derre-
ter. Sirva a couve-flor de frigideira em 
seguida.

aS bOtaS dO 
iNverNO 2021

Está chegando a melhor 
época do ano, a época das boti-
nhas! E assim como para outros 
produtos de moda em 2021, as 
botas desse ano têm um obje-
tivo em comum: conforto. En-
quanto alguns anos atrás a ten-
dência era de saltos mais altos e 
finos, nesse ano as botas apare-
ceram prezando por bem-estar 
e até um pouco de aconchego. 
Vamos conhecer os modelos 
que mais farão sucesso neste 
inverno?

Foi no ano passado que a 
bota Western – aquele mode-
lo bem estilo caubói mesmo – 
voltou, mas neste ano ela che-
gou com força e já está presente 
na coleção das marcas mais an-
tenadas e, pasmem, a cor mais 
forte nesse modelo é a branca e 
eu juro que fica lindo! Ela pode 
ser usada tanto em produções 
mais pesadas, com jaquetas 
por exemplo, quanto em pro-
duções mais delicadas como 
com vestidos florais.

O Coturno continua com 
um dos estilos mais fortes – se-
não o mais forte de todos – des-
te inverno. É um dos modelos 
mais atemporais que existem, 
eu tenho um há mais de 2 anos 
e sei que ainda irei usar muito. 
Assim como a bota Western, 
fica lindo em produções com 
roupas delicadas, justamente 
para “quebrar” o ar pesado des-
te modelo de bota.

Desde 2016 eu namo-
ro uma bota no estilo Chel-
sea – aquela com elástico nas 
laterais ou na parte de trás – 
vamos ver se agora eu final-
mente encontro uma para 
chamar de minha. E ela chega 
repaginada, em um modelo 
super moderno, com solado 
grosso e canos das mais varia-
das alturas.

Outro modelo que está co-
meçando a voltar é a bota over 
the knee, aquela bem compri-
da que vai até as coxas. Essa 
bota apareceu em peso nos 
desfiles de inverno de cole-
ções passadas das marcas 
internacionais e no hemis-
fério norte já voltou a con-
quistar o coração das fashio-
nistas. Posso confessar? Esse 
é o meu modelo preferido há 
muitos anos.

E em todos esses mode-
los a maior tendência está no 
solado tratorado e botas com 
essa característica estão sen-
do chamadas de “chunky” 
(robusta, em inglês). Outra 
coisa que eu notei é que pa-
rece que elas são uma família, 
porque além do solado trato-
rado, muitos elementos de um 
modelo estão também presen-
tes nas outras e todas apare-
cem em versões mais pesadas, 
nada delicadas e que prome-
tem ser a presença mais notá-
vel dos looks deste inverno.

bota Chelsea

bota Over the knee

Coturno

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

Charlaine, desejamos muita alegria para hoje e 
felicidade, saúde e sucesso para sempre. Feliz 
aniversário! 

Elis, que a sua vida seja sempre um caminho 
repleto de felicidade, e que nunca lhe falte amor, 
saúde e sucesso. Parabéns!

Yanca, seu aniversário é dia de celebrar a 
vida e o amor. Parabéns! Roberto, parabéns! Que esta nova fase  seja 

um ano repleto de grandes conquistas!

Sirlei, feliz aniversário! Que Deus lhe 
conceda muitos anos de vida, sempre com 
saúde, paz e alegria.

Marina seja feliz e aproveite muito o 
seu aniversário! Parabéns por mais um 
ano de vida! 
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VIDA E
EsPIRITuALIDADE

As preocupações com o 
aquecimento global e o aumen-
to das concentrações atmosfé-
ricas de gases de efeito estufa 
(GEE) aumentaram a necessida-
de de avaliação da participação 
da agropecuária nessas emis-
sões. Com objetivo de avaliar a 
contribuição por município des-
ses gases, a organização Obser-
vatório do Clima divulgou os da-
dos do Sistema de Estimativas de 
Emissões e Remoções de Gases 
de Efeito Estufa (SEEG). Os da-
dos estão de acordo com meto-
dologia preconizada pelo IPCC 
e abrange as atividades de pro-
dução agrícolas perenes e não 
perenes, assim como a criação 
e a produção animal incluindo 
bovinos, suínos, galináceos, ca-
prinos, bubalinos, muares, en-
tre outros. Também inclui toda 
atividade relacionada à fertili-
zação nitrogenada do solo e so-
los orgânicos.

O setor Agropecuário ca-
tarinense corresponde a cerca 
de 36% das estimativas totais de 
emissões de GEE do estado. Nes-
te setor a pecuária, especialmen-
te a ruminante, constitui uma 
importante fonte de emissão de 
metano. A fermentação entéri-
ca corresponde 55% das emis-
sões e o manejo dos dejetos ani-
mais contribuem com 17,75% 
das emissões do setor em Santa 
Catarina.

De acordo com o estudo o 
município de Concórdia foi o 
que apresentou os maiores va-
lores de emissão de CO2e, devi-
do ao grande plantel de suínos e 
bovinos, seguido de Campos No-
vos e Braço do Norte. No ranking 
dos menores emissores no setor 
estão os municípios localizados 
na região litorânea e de Brusque. 

agROnEgÓCiO Setor Agropecuário catarinense corresponde a cerca de 
36% das estimativas totais de emissões de poluição do ar no Estado

municípios da região estão entre os maiores 
emissores de gases de efeito estufa

ValORES
Quando é analisada emissão de GEE 
por área (km²) os maiores valores são 
observados no município de braço do 
Norte seguido de municípios do oeste 
como Cunhataí e São Carlos. Os valores 
observados em braço do Norte são 
de 891,40 t CO2e/km². Considerando 

que alguns estudos demonstram 
que é necessário o plantio de 7,14 
árvores para cada tonelada de CO2 
emitido para que o planeta não sofra 
os danos causados por esta emissão, 
seria necessário o plantio de cerca de 
6.400 árvores por ano por quilômetro 
quadrado no município.

Seria necessário o plantio de cerca de 6.400 árvores por ano por km²

Índice leva em consideração produção animal e trabalho com o solo

Arquivo/O Líder

Divulgação

a PEQuEna Onda 
E O imEnSO maR

“Era uma vez uma pequena e graciosa onda à beira da 
praia, que brincava suavemente de pegar com outras ami-
guinhas, indo e vindo ao sol, acariciada pela brisa. 

Mas enquanto todas as outras corriam em busca do bri-
lho da areia, a ondazinha fugia correndo de volta para o mar 
alto. Ela tinha pavor do que acontecia com as amiguinhas, 
quando se deitavam na praia: elas se dissolviam, perdiam os 
seus lindos borrifos dourados de espuma, pareciam morrer!  
E assim, muito tempo se passou. A ondazinha, exausta de 
tanto rolar dia e noite, já olhava para a cama macia da areia 
com desejo de lá se deitar, mas com um medo de igual tama-
nho de se transformar em algo diferente do que sempre fora. 
E, para piorar, no seu terror, ela nem conseguia imaginar no 
que se transformaria… 

Penalizada com a sua angústia, uma grande e sábia onda 
se aproximou: 

– O que faz você aí, minha pequenina ondazinha, cansa-
da, que não se aproxima da areia e se dissolve nos seus bra-
ços amorosos e cumpre, enfim, o seu destino? 

A pequenina onda, aterrorizada, responde: 
– Ai de mim, grande onda, eu vou me dissolver no nada 

e desaparecer; então, é melhor resistir até quando eu con-
seguir! 

E a grande onda, com um doce e amoroso sorriso, disse: 
– Mas você não compreende, pequena e ingênua onda-

zinha? Você é o mar! 
A pequenina onda refletiu e, depois de pensar por um 

tempo, entregou-se ao seu destino: gloriosamente se dissol-

veu no oceano, deitou-se na areia da praia e se tornou, com 

o mar, infinita e eterna”. 

Alguma semelhança com os nossos medos pueris de nos 

entregarmos à Espiritualidade, ao Divino em nós? 

Temos muito medo de nos deixar ser enganados quan-

do amamos… Por isto amamos só um pouquinho e ficamos 

insatisfeitos e nos sentimos magoados pelo outro, depois… 

Temos uma parcimônia prudente na entrega a uma ou-

tra pessoa, a um sonho ou ao nosso Deus (seja Ele quem for), 

reagimos como avarentos quando alguém nos pede para 

compartilhar a alma conosco… 

Depois ficamos surpresos porque não somos felizes 
como merecemos, como é o nosso destino. Nunca nos tor-
namos infinitos, como a nossa ondazinha do mar. Nunca nos 
tornamos Um com o Todo…
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No último sábado (10) o 
Grupo Escoteiro Raízes de Ma-
ravilha realizou cerimônia de 
passagem de ramo, seguin-
do as normas vigentes e to-
dos os protocolos necessários, 
como aferição de temperatu-
ra e uso de álcool em gel. Com 
autorização dos pais, foi a pri-
meira atividade presencial de-
pois das restrições impos-
tas em razão da pandemia. 

De acordo com o grupo, 
após tanto tempo de distancia-
mento social, foi planejado um 
encontro especial e diferencia-
do, somente com a participa-

ção daqueles que estavam em 
idade de troca de ramo. “Toda 
cerimônia de passagem é um 
momento de alegria e de co-
memoração, pois é sinal de 
evolução progressiva ao lon-
go do tempo, em que o jovem 
alcançou seus objetivos na-
quele ramo e está prepara-
do para seguir adiante e reali-
zar novos desafios”, explicam.

Eles desejam sucesso 
na nova fase e torcem para 
que em breve todos pos-
sam se reunir novamen-
te. Enquanto não for possí-
vel, o Grupo Escoteiro Raízes 
irá continuar com as ativi-
dades de forma on-line.

nOVa faSE
grupo Escoteiro Raízes promove cerimônia 
de passagem de ramo

Atividades com “cara de escotismo” foram planejadas pela diretoria

Divulgação

Diana HEinz

O Núcleo da Mulher Em-
presária de Maravilha, liga-
do à Associação Empresarial, 
fará uma qualificação no iní-
cio de maio. Conforme a orga-
nização, a atividade tem como 

objetivo desenvolver habilida-
des comportamentais. O curso 
nomeado Eneagrama das Per-
sonalidades com Juliana Trein 
é extensivo e terá oito semanas 
presenciais. A qualificação bus-
cará conhecer mais sobre as 
nove personalidades do enea-

grama, um modelo que descreve 
as diferenças individuais tendo 
por base nove tipos de pessoas. 
E Ilustrado por um eneagrama 
propriamente dito, é uma forma 
geométrica com nove lados.

O curso do Núcleo da Mu-
lher Empresária de Maravi-

lha, tem vagas limitadas. “Será 
uma imersão de autoconheci-
mento. As inscrições podem 
ser feitas através do site da 
CDL e Associação empresarial 
de Maravilha até o fechamen-
to da turma. As vagas são limi-
tadas”, disseram.

EnEagRama
núcleo da mulher Empresária promove 
curso extensivo 

Diana HEinz

A Secretaria de Saúde 
de Maravilha iniciou a apli-
cação das doses da vacina 
contra a influenza na segun-
da-feira (12). Profissionais 
de saúde, gestantes, puér-
peras e crianças de 6 meses 
a 5 anos, 11 meses e 29 dias 
são o grupo prioritário des-
ta etapa. Caso alguma pessoa 
se enquadre no grupo prio-
ritário e tenha tido Covid-19 
deve aguardar 30 dias para 
a imunização e pessoas que 
tomaram a vacina contra o 
coronavírus devem respeitar 
o intervalo de dias para to-
mar a vacina da gripe. Pesso-
as que estão fazendo uso de 
antibiótico ou que estão gri-

padas ou com sintomas tam-
bém não devem receber a va-
cina.Conforme a secretária 
de saúde, Miriane Sartori, 
Maravilha recebeu o equiva-
lente a 35% das doses neces-
sárias para a vacinação des-
ses grupos prioritários.

A vacinação é realiza-
da no Centro Especializado 
em Saúde e a equipe solicita 
que a pessoa compareça ao 
local com documento pes-
soal, carteira de vacinação 
e cartão SUS. Em Santa Ca-
tarina, a população que faz 
parte dos grupos prioritários 
para a Campanha de Vacina-
ção contra a Influenza é de 
2.758.305 milhões de pesso-
as. A meta é vacinar, ao me-
nos, 90% desse total.

imuniZaÇãO Maravilha recebeu o equivalente a 35% das doses necessárias para a vacinação dos 
primeiros grupos prioritários

Começa a campanha de vacinação contra gripe
SObRE a dOSE

O imunizante contra 
a gripe protege contra 
três subtipos do vírus: 

influenza A (H1N1); in-
fluenza A (H3N2) e in-

fluenza B. “A vacina 
tem por objetivo re-

duzir os sintomas gra-
ves da doença, evitan-

do assim a evolução 
para casos graves e 

possíveis óbitos. E, em 
meio à pandemia do 

coronavírus, a vacina-
ção tem papel impor-

tante para evitar ainda 
mais hospitalizações”, 
ressalta João Augus-
to Brancher Fuck, di-

retor da Dive/SC.

DOAçãO 
No local também estão sendo recebidos os donativos da campanha vacina 
Solidária promovida pelo Lions Clube. Quem desejar pode doar um quilo de 
alimento não perecível que será destinado às famílias que necessitam.

Campanha começou na segunda-feira (12) e é realizada no Centro Especializado em Saúde

Cleiton Ferrasso/O Líder

Promoção é do Rotary Club Maravilha Centro

1ª EdiÇãO
Rotary promove 
macarronada drive-Thru
Diana HEinz

No sábado (8), véspera do 
Dia das Mães o Rotary Club Ma-
ravilha Centro realizará a primei-
ra edição da Macarronada Dri-
ve-Thru. Quem comprar uma 
ficha terá o direito de retirar uma 
bandeja de macarrão à bolonhe-
sa na data. O ingresso custa R$ 

15 e o alimento será entregue pe-
los integrantes da entidade den-
tro dos carros dos clientes a partir 
das 11h. O objetivo da ação é arre-
cadar recursos para entidade que 
não pode realizar eventos des-
de 2020, em razão da pandemia. 
O lucro será revertido em cam-
panhas para comunidade. A por-
ção da macarronada é individual. 

Divulgação



,  MARAviLhA 17 DE AbRiL DE 202120

21
dia das Polícias Civil e militar

DE 
ABRIL

Diana HEinz

Na quarta-feira (21) comemo-
ra-se o dia da Polícia Mili-
tar e Polícia Civil. O registro 

histórico diz que a criação da data 
é uma homenagem à figura de Joa-
quim José da Silva Xavier, o Tiraden-
tes. O expoente da Inconfidência 
Mineira também é conhecido como 

o patrono das polícias brasileiras. 
Isso ocorreu porque Tiradentes, en-
tre suas diversas profissões, como 
dentista, também foi alferes, antigo 
posto militar. Por esse motivo, as ce-

lebrações ocorrem na mesma data. 
O Jornal O Líder buscou saber mais 
sobre as instituições que promo-
vem a segurança de Maravilha dia-
riamente. 

POlíCia CiVil dE maRaVilHa
A Polícia Civil que atua 

em Maravilha é um órgão es-
tadual com 208 anos de exis-
tência. Conforme o delegado, 
Joel Specht, o início das ativi-
dades da instituição no mu-
nicípio, com instalação da 
Delegacia de Polícia, não foi 
registrado, por essa razão não 
a como definir o tempo de atu-
ação. Em Maravilha, a Polícia 
Civil conta atualmente com 11 
colaboradores, divididos entre 
Delegados de Polícia, Agentes 
de Polícia (investigadores), es-
crivães de polícia e estagiários.

O delegado explica que 
o objetivo principal da Polí-
cia Civil é o combate ao cri-
me. Esse enfrentamento se dá 
através da atividade de Inves-
tigação Criminal. Há diversos 
sistemas de prevenção, entre-
tanto, a Polícia Civil age quan-

do outras barreiras preventivas 
não deram resultado. A prin-
cipal atribuição da Institui-
ção é a apuração das circuns-
tâncias do evento criminoso e 
identificação de seus respon-
sáveis.  Os policiais civis pos-
suem atribuições e especia-
lidades específicas, as quais 
somadas contribuem signi-
ficativamente para a eluci-
dação e esclarecimento dos 
mais diversos crimes. “Com-
pete também à Polícia Civil, 
como resultado final das in-
vestigações, o cumprimento 
dos mandados de prisões ex-
pedidos em desfavor daqueles 
que foram judicialmente con-
denados. Resumindo, a Po-
lícia Civil preocupa-se com 
a compreensão dos crimes 
que ocorrem em na comuni-
dade”, disse. AtIvIDADEs 

- Exercer as atividades de investigação de crimes;
- Reprimir as infrações penais;
- Promover as perícias criminais e médico-legais necessárias, requisitando-as aos órgãos 
competentes;
- Proteger pessoas e bens e os direitos e garantias individuais;
- Manter serviço diuturno de atendimento aos cidadãos;
- Cumprir ordens judiciais de prisão e mandados de busca e apreensão;
- A fiscalização de jogos e diversões públicas;
- Atender vítimas de violência doméstica, encaminhando pedidos de medidas protetivas de 
urgência, realizando a investigação dos fatos.

Fotos: Divulgação

Principal atribuição da instituição é a apuração das circunstâncias do evento criminoso e identificação de seus responsáveisPoliciais civis possuem atribuições e especialidades específicas

início das atividades da instituição no município ocorreu com instalação da Delegacia de Polícia

Atualmente uma das 
maiores necessidades 

da Polícia Civil 
de Maravilha é o 

aumento do efetivo 
para acompanhar o 
desenvolvimento e 

crescimento do nosso 
município
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AtIvIDADEs 
- Preservação da ordem e da segurança pública;
- Radiopatrulhamento terrestre, aéreo, lacustre e fluvial;
- Patrulhamento rodoviário;
- Guarda e fiscalização do trânsito urbano;
- Guarda e fiscalização das florestas e mananciais;
- Polícia judiciária militar;
- Proteção do meio ambiente.
Compete ainda à PMSC atuar nos seguintes campos:
- Atuação no Campo da Segurança Pública (como Polícia Ostensiva Preventiva e 
como Polícia Ostensiva Repressiva);
- Atuação no Campo da Segurança integrada;
- Atuação no Campo da Defesa Territorial;
- Atuação no Campo da Defesa Civil.

POlÍCia Militar de MaravilHa

A Polícia Militar de Ma-
ravilha, assim como as 
Polícias Militares do 

Brasil é uma organização esta-
tal de direito público. Têm ob-
jetivos definidos em lei, que 
orientam, e que se constituem 
na sua razão de ser. Esses ob-
jetivos são as suas finalida-
des e competências, expres-
sas na legislação específica e 
na legislação peculiar. A Polí-
cia Militar de Santa Catarina 
(PMSC), órgão da administra-
ção direta do Governo do Es-
tado de Santa Catarina, é uma 
instituição prestadora de ser-
viços públicos na área de se-
gurança pública, tendo como 
jurisdição a totalidade do ter-
ritório catarinense.

Criada por Feliciano Nu-
nes Pires, então Presidente 
da Província de Santa Catari-
na, em 1835, a “Força Policial”, 
denominação que lhe foi con-
ferida na época, substituiu os 
ineficazes Corpos de Guardas 
Municipais Voluntários, en-
tão existentes, com a missão 
de manter a ordem e a tran-
quilidade públicas e atender 

às requisições de autoridades 
judiciárias e policiais. Em 10 
de Janeiro de 1934 um novo 
acordo entre a União e o Esta-
do eleva a Força Pública à ca-
tegoria de força auxiliar do 
Exército Brasileiro. Nesse mes-
mo ano, a Constituição Fede-
ral também passa a conside-
rar as Forças Públicas como 
sendo Auxiliares do Exército, 
conferindo-lhes assim, “status” 
constitucional.

Em Maravilha conforme 
o Capitão, Altair Lisot, atual-
mente a 3ª Companhia de Po-
lícia Militar tem 64 Policiais 
Militares distribuídos nos 10 
municípios que a compõem. 
Na sede da 3ª Companhia, em 
Maravilha, atualmente apre-
senta 27 policiais militares que 
realizam as mais diferentes ati-
vidades de segurança públi-
ca no município. “A Polícia Mi-
litar completará 186 anos no 
próximo dia 5 de maio de 2021, 
como vemos, uma instituição 
quase bicentenária, dedicada 
a proteger a vida, a integrida-
de física e o patrimônio dos ci-
dadãos e da comunidade, por 

meio das mais amplas e dife-
rentes ações que buscam pre-
servar a ordem pública, bem 
como restaura-la, por meio de 
ações repressivas, quando esta 
vier a ser quebrada, alterada, 
garantindo assim a harmonia e 
a pacificação social”, disse. 

NECEssIDADEs 
A Polícia Militar de Santa Catarina esforça-se, constantemente, 
para manter um permanente processo de recomposição de efetivo 
policial militar, seja em face da constante saída de policiais militares 
para a reserva remunerada (aposentadoria), seja em face das 
crescentes demandas sociais por segurança pública decorrente do 
crescimento populacional e com este, o crescimento econômico 
e seus reflexos no âmbito social. Não obstante, há também 
a necessidade de conciliar o tempo destinado a formação do 
profissional da polícia militar que gira em torno de oito a 12 meses 
de formação, tendo em vista a importância e a complexidade da 
atividade do policial militar na área da segurança pública.

Fotos: Arquivo/O Líder

Em Maravilha conforme o Capitão, Altair Lisot, atualmente a 3ª Companhia de Polícia Militar tem 64 Policiais

instituição é prestadora de serviços públicos na área de segurança 

bases Koban são uma forma de aproximar a comunidade da PM
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munICípIoS

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

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

Com o intuito de preservar 
o meio ambiente e dar a des-
tinação correta ao lixo domés-
tico, a Administração de Bom 
Jesus do Oeste - por meio da Se-
cretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente - e a equipe de Ur-
banismo promoveram a coleta 
de resíduos em todas as comu-
nidades do interior. O serviço 
público visa atender a popula-
ção rural com a coleta regular.

Os agricultores arma-
zenam o lixo em suas pro-
priedades e mensalmente 
ocorre a recolha. Dessa for-
ma, o lixo produzido no inte-

rior tem o destino adequado.
Os dias e locais são divulga-

dos pelo programa de comuni-
cação da prefeitura municipal.  
O secretário de Agricultura, Vil-
mar Senhor, destaca que é im-
portante que os agricultores fi-
quem atentos às datas em que 
o caminhão irá passar para re-
colher o lixo, o qual deverá estar 
em sacolas reforçadas e bem fe-
chadas em um local visível e de 
fácil acesso. Quanto aos objetos 
cortantes, é necessário que es-
tejam bem embrulhados para 
que não machuquem os servi-
dores responsáveis pela coleta.

dESTinaÇãO CORRETa

CunHa PORã

bom Jesus do Oeste 
realiza mais uma coleta 
de lixo no interior

Peças arrecadadas na 
Campanha do agasalho serão 
entregues na próxima semana 

Charlaine Kreuz/ Divulgação

Objetivo do trabalho é dar a destinação correta ao lixo 

Após a realização da Cam-
panha do Agasalho, entre os me-
ses de fevereiro e março, a Se-
cretaria de Assistência Social de 
Cunha Porã definiu uma data 
de entrega das peças arreca-
dadas para as pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade.

De acordo com a se-
cretária, Rosina Ana Kunt-
zler, a ação está programa-
da para sexta-feira (23), das 
8h às 11h e das 14h às 17h, 
nas dependências do Cen-

tro de Referência da Assis-
tência Social (Cras), situado 
no antigo cartório eleitoral.

Rosina explica que haverá 
controle de entrada das pesso-
as no ambiente, respeitando os 
cuidados preventivos em rela-
ção à pandemia, especialmen-
te mantendo distanciamen-
to e uso de máscara. Além disso, 
haverá número limitado de pe-
ças por pessoa e os interessados 
devem levar sua própria sacola 
para o transporte dos agasalhos.

A Prefeitura de Maravi-
lha, através da Secretaria de 
Saúde, ampliou os atendi-
mentos do programa de ul-
trassonografias, que era ex-
clusivo para as gestantes. 
Usando o mesmo aparelho, 
novos exames estão dispo-
níveis na rede pública, como 
ultrassonografia de mama, de 
próstata, tireoide e abdômen.

A secretária, Miriane Sar-
tori, destaca que com a ini-
ciativa o município vai dar 
mais agilidade para a fila de 
espera. Ela lembra que o exa-
me é de média complexida-
de e deveria ser fornecido 
pelo Estado, no entanto, exis-
te muita demora. 

O paciente faz a consulta 

SaÚdE Objetivo é dar mais agilidade para a fila de espera 

maravilha amplia programa 
de ultrassonografias

Procedimento é feito no Centro de Especialidades em Saúde

na unidade básica de saúde e 
o exame de ultrassonografia, 
se necessário, será solicitado 

pelo médico da unidade. Em 
seguida é feito o agendamen-
to e marcada a data para o pa-

ciente comparecer no Centro 
de Especialidades em Saúde 
para realizar o procedimento.

Divulgação

28 dE abRil
Kit de alimentação escolar tem data de entrega 
Diana HEinz 

A Secretaria de Educação, em parce-
ria com o Conselho de Alimentação Es-
colar (CAE) e a Comissão Interseto-
rial Local, devem entregar no dia 28 de 
abril os kits de alimentação escolar. To-
das as famílias com filhos matricula-
dos de forma hibrida ou remota na Rede 
Municipal de Ensino de Maravilha pu-
deram realizar o cadastro via link onli-
ne até o dia 28 de março. O kit será entre-
gue no fim deste mês para os inscritos. 

O pacote tem o objetivo de comple-
mentar a alimentação diária dos estudan-
tes e foram montados com supervisão de 
nutricionista, levando em consideração 
a faixa etária dos alunos e os itens dispo-
níveis na agricultura familiar de Maravi-
lha. Os alimentos são fornecidos atra-
vés de orçamento próprio e recursos que 
o Governo Federal repassa para o muni-

cípio em atendimento ao setor para o 
Programa de Alimentação Escolar.

Para as crianças que no ato da ma-
trícula apresentaram o laudo de algu-
ma intolerância, alergia alimentar ou 

patologia específica, o kit foi adapta-
do na quantidade, tipo e valor do ali-
mento. Os kits montados pela nutri-
cionista Cristiane Treméa e aprovados 
pelo Conselho de Alimentação Escolar. 

Objetivo é complementar a alimentação diária dos estudantes

Divulgação
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ClEiton FERRaSSo

Consumidores de Mara-
vilha poderão elogiar ou cri-
ticar o atendimento no co-
mércio local. Isso porque as 
entidades CDL e Associação 
Empresarial disponibiliza-
ram uma ouvidoria no site 
da instituição. Lá, é possí-
vel fazer uma crítica, suges-
tão, feedback ou elogio sem 
se identificar. A presidente 
Eliana Stefano reforça sobre 
o uso da ferramenta. 

“Além dos consumi-

digiTal As instituições disponibilizam de ouvidoria e cadastro de currículos on-line

novidades na Cdl e associação Empresarial de maravilha

Portal oficial oferece diversos conteúdos 

dores, os empreendedores 
também podem se mani-

festar pelo canal, pois não 
terá identificação. Qualquer 

pessoa pode emitir a opi-
nião na ouvidoria. A ideia é 

sempre buscar melhorias”, 
destaca Eliana. 

Para deixar um comen-
tário, basta acessar o site ht-

tps://www.aemaravilha.com.
br/ e a ouvidoria está locali-
zada no canto inferior direi-
to do portal, na cor vermelha. 

BANCO DE 
CuRRíCuLOs 
Outra praticidade no portal é o currículo on-line. 
Qualquer pessoa que esteja procurando trabalho pode 
criar um currículo virtual de forma intuitiva. O portal 
oferece campos padronizados para preencher. 
Segundo a presidente, os currículos ficam num banco 
de dados da CDL e Associação Empresarial para que 
os associados possam ter acesso quando precisarem 
contratar funcionários.

Cleiton Ferrasso/O Líder

O prefeito Sandro Do-
nati recebeu nesta semana 
a confirmação de mais R$ 
250 mil em emendas par-
lamentares para Maravi-
lha. Os recursos serão uti-
lizados para a compra de 
uma área de terra para a 
ONG Ame Bicho e tam-
bém na aquisição de equi-
pamentos para portadores 
de necessidades especiais 
de Maravilha. A indica-
ção da emenda parlamen-

RECuRSO
Emendas parlamentares estaduais para maravilha somam R$ 250 mil

valor será utilizado para ONG 
Ame bicho e também na 

aquisição de equipamentos 
para portadores de 

necessidades especiais

Divulgação

tar é da deputada estadual 
Ana Campagnolo e foi con-
firmada pelo assessor Lu-
cas Arsego de Mello e pelo 
vereador Sérgio Bourschei-
dt que viabilizou o recurso. 

O vice-prefeito Jonas 
Dall’Agnol, o ex-vereador 
Atenor Waslavick, o presi-
dente da Associação dos 
Portadores de Necessida-
des Especias de Maravilha 
Douglas Rohden e a presi-
dente da ONG Ame Bicho 

Joice Watte Keller acompa-
nharam a entrega do docu-
mento que confirmou o re-
curso. A expectativa é que 
até o mês de julho o valor 
possa estar disponível no 
orçamento do município.

SC

Apoio
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Rede Catarinense de 
Notícias - O senhor foi 
reconduzido ao cargo de 
procurador-geral nesta 
semana. O que faltou fazer 
no primeiro mandato?

Fernando da Silva 
Comin - Em dois anos, rea-
lizamos ou estão em anda-
mento 80% dos projetos do 
primeiro plano de gestão. 
Só que um ano foi tendo 
que lidar com a pandemia, 
o que afetou uma série 
de projetos. Nós vamos 
intensificar no segundo 
mandato os projetos ligados 
à inovação tecnológica. 
Criamos uma estrutura, 
mas o processo de inovação 
propriamente vai começar 
agora, para podermos nos 
conectar ainda mais com a 
sociedade, com um contato 
mais próximo e transpa-
rente. Outra área que terá 
um trabalho de continuida-
de é o combate à corrupção. 
Criamos estruturas como 
os grupos anticorrupção e 
pretendemos intensificar, 
trazer outros colegas para 
aderirem ao projeto.

RCN - A eleição foi 
diferente. Em vez da lista 
tríplice, o senhor concor-
reu sozinho. O senhor se 
sente mais legitimado?

Comin - Isso decorre 
daquilo que fizemos nesses 
dois anos. Buscamos fazer 
uma gestão agregando 
todos os segmentos, dando 
oportunidade para todos. 
No plano externo, uma atu-
ação coerente, na atuação 
da pandemia e nos demais 
projetos. Isso, sem dúvida, 
permitiu uma união da 
classe. Eu vejo essa can-
didatura única como um 
reflexo dessa união interna.

RCN - O senhor assu-
miu com foco no combate 
à corrupção. Como o 
senhor avalia as estruturas 
que o Estado tem hoje 
para combater esse crime?

Comin - O nosso 
sistema legal poderia ser 
aperfeiçoado. Não só o sis-
tema legal, como o sistema 
de Justiça, poderiam sofrer 
mudanças de maneira que 
esse tipo de investigação, de 
corrupção, tivesse apuração 
prioritária. Muitas vezes 
um processo de corrupção 
recebe o mesmo grau de 
prioridade de um crime 
de furto. Muitas vezes, são 
desvios milionários, que 
prejudicam a educação, 
a saúde e a segurança. As 
estruturas também podem 
ser incrementadas, embora 
hoje Santa Catarina seja um 
dos estados mais bem apa-
relhados. O mais importan-
te é mudar o mindset para 
que haja uma priorização 
dessas investigações, onde 
tem recursos escassos para 
investigações infindáveis.

RCN - O MPSC esteve 
no meio de uma polêmica 
que foi o pedido de lockdo-
wn. O senhor acredita que 
o governo menosprezou o 
trabalho do órgão?

 Comin - Ao longo de 
todo o processo da pan-
demia, o MPSC sempre 
desenvolveu sua atuação 
de maneira muito coerente 
tendo em vista a obser-
vância da análise técnica, 
das evidências científicas, 
só que a gente sabe que 
o corpo técnico muitas 
vezes recomenda medidas 
que vão causar impactos 
econômicos. O MP nunca 

deixou de reconhecer a 
importância de programas 
de auxílio e recuperação de 
empresas. Nós entendemos 
as dificuldades políticas do 
governo ao adotar determi-
nadas medidas, sobretudo 
diante das circunstâncias 
políticas, mas o MP conti-
nuou sendo coerente com 
aquilo que defendeu desde 
o início. E a nossa atuação 
não se restringiu na ação de 
medidas restritivas. Foram 
ajuizados neste período 
mais de 4,5 mil procedi-
mentos em todo o Estado, 
somente envolvendo o tema 
Covid. 

RCN - Circularam nas 
redes sociais imagens do 
senhor e do seu salário 
durante esse período. Esse 
material chegou ao seu 
conhecimento?

Comin - Chegou. 
Nenhuma decisão neste 
ambiente tão polarizado e 
dividido como da pande-
mia vai agradar a todos. 
Os ataques pessoais têm o 
único objetivo de desviar o 
foco da discussão. As infor-
mações que circularam não 
são verídicas no sentido 
de que aquele valor que foi 
apontado seja o meu salário 

mensal. 
RCN - O senhor de-

fende fiscalizar repasses 
federais aos municípios. 
Como isso vai funcionar?

Comin - Nós vamos 
criar um programa no 
intuito de fazer uma 
varredura, uma espécie 
de auditoria, em todos os 
repasses que foram feitos 
da União aos municípios 

que deveriam ser aplicados 
no combate à pandemia e 
muitas vezes estão sendo 
usados para pagar folha, 
para construir asfalto, 
pagar publicidade, enfim, 
estão sendo empregados 
com desvio de finalidade. 
Essa é a nossa ideia e a 
gente pretende realizar isso 
agora já nos próximos dias.

RCN - 622 | rcnonline.com.brredecatarinensedenoticias

REPRODUÇÃO

Educar, inovar e proteger 
a saúde do trabalhador e 
as indústrias catarinenses.

Superação 

FIESC, CIESC, 
SESI, SENAI e IEL 

Comin: Processos de corrupção deveriam ter prioridade
ENTREVISTA: Fernando da Silva Comin foi reconduzido à procuradoria-geral do Ministério Público de SC (MPSC) nesta semana

SC

Apoio
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DOrivalDO PreZZi
Faleceu no dia 11 de abril, em sua residência, aos 
66 anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério da 
Linha Caçador baixo, em barra bonita.

valDir Zanella
Faleceu no dia 11 de abril, em São Paulo, aos 
65 anos. Seu corpo foi sepultado na Linha São 
Roque, em Anchieta.

anTOniO BarP
Faleceu no dia 15 de abril, em sua residência, 
aos 69 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária de Flor do Sertão. 

HilDa aMalia anDerSOn 
Faleceu no dia 15 de abril, no hospital 

Regional de São Miguel do Oeste, aos 88 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Evangélica Deus 
é Amor de Sede Rosário, em Romelândia, e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

Helen MCCrOrY
A atriz helen McCrory, 
conhecida por papéis na 
série Peaky blinders e 

na franquia harry Potter, 
morreu no dia 16 de abril, 

aos 52 anos, vítima de câncer. No cinema 
atuou em mais de 30 filmes, entre eles A 
invenção de hugo Cabret e O Conde de 
Monte Cristo. Seu último papel foi na série 
his Dark Materials, de aventura e fantasia, 
entre 2019 e 2020.

DMX
O rapper DMX morreu no dia 
9 de abril, aos 50 anos, vítima 
de parada cardíaca. Ele lutava 

contra o uso de drogas e já 
tinha passado por algumas internações para 
reabilitação. DMX se destacou com letras sobre 
violência e ficou famoso no final da década de 
1990, com músicas de sucesso como “Get me a 
dog” e “Party up”.

JOSePH SiravO
O ator Joseph Siravo morreu 
no dia 11 de abril, aos 64 
anos, vítima de câncer. Sua 

estreia nas telas veio em 1993, 
quando ele conseguiu um papel 

em Carlito’s Way, contracenando com Sean 
Penn e Al Pacino. Ficou mais conhecido por 
participar da série de sucesso Os Sopranos, 
como Johnny, pai de Tony Soprano.

alOY JUPiara
o jornalista e escritor Aloy 
Jupiara morreu no dia 12 
de abril, aos 56 anos, vítima 

de covid-19. Ele trabalhou no 
jornal O Globo, liderou a equipe que criou o site 
do jornal Extra e atualmente ocupava o cargo de 
diretor de redação do jornal O Dia. Em parceria 
com Chico Otávio, escreveu os livros “Deus 
tenha misericórdia dessa nação: A biografia não 
autorizada de Eduardo Cunha” e “Os porões da 

contravenção”. Recentemente participou do 
documentário Doutor Castor, da Globoplay. 

JOSÉ CarlOS SCHiavinaTO
O deputado federal José 
Carlos Schiavinato (PP) 
morreu no dia 13 de abril, 

aos 66 anos, vítima de 
covid-19. Natural de iguaraçu, 

no norte do Paraná, o político foi prefeito 
de Toledo e também deputado estadual. A 
mulher dele, Marlene Schiavinato, também 
morreu vítima da doença. 

Bernie MaDOFF
Famoso por ter orquestrado 
a maior pirâmide financeira 
já feita, bernie Madoff 

morreu no dia 14 de abril, aos 
82 anos. O ex-presidente da Nasdaq enganou 
milhares de clientes, que investiram bilhões 
de dólares em seu esquema, com perdas 
estimadas em US$ 65 bilhões. O negócio 
foi exposto em 2008 e Madoff se declarou 
culpado um ano depois. O ex-investidor foi 
condenado a 150 anos de prisão. 

eDiSOn nelSOn Kern
Faleceu no dia 13 de abril, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 61 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Evangélica de 
Confissão Luterana de Novo Encantado e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

oBItuÁrIo

Diana HEinz

Faleceu na terça-fei-
ra (13) aos 72 anos, em sua 
residência, Vito Domingos 
Bonamigo.  Ele foi colabo-
rador do grupo WH Comu-
nicações, na Rádio Líder 
FM, por mais de 20 anos. 
Bonamigo era casado com 
Ema Lorena Bonamigo e 
teve dois filhos, Adenir e 
Rosane. Ele lutava contra 
um câncer a 18 meses. 

Nasceu em 14 de março 
de 1949 no município cata-
rinense de Ouro.  Mudou-se 
ainda jovem para Descan-
so, onde residiu por cer-
ca de 40 anos trabalhan-
do como professor, por 10 
anos, e funcionário no ban-

luTO Bonamigo como era conhecido por todos, morava em 
Maravilha desde 1996

morre Vito domingos 
bonamigo, ex-colaborador 
do grupo WH Comunicações

Trabalhou por 17 no Grupo Wh Comunicações

Arquivo/O Líder

co do Estado de Santa Cata- rina (Besc) por 21 anos. No 

local também atuou como 
ministro da eucaristia.

Bonamigo como era 
conhecido por todos, mu-
dou-se para Maravilha 
em 1996. Na cidade de-
dicou-se a trabalhar e co-
laborar com entidades e 
clubes de serviço. No fim 
dos anos 1990 ingressou 
no Grupo WH Comunica-
ções. Fez parte do Lions 
Clube Maravilha, Associa-
ção Cultural Italiana de 
Maravilha (Acima), Coral 
25 de julho e Lar de Con-
vivência. Também era co-
nhecido por participar 
dos Jogos Abertos da Ter-
ceira Idade, em moda-
lidades como dominó e 
bocha. 

Com o intuito de realizar 
uma audiência com o Minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas, o deputado fede-
ral Celso Maldaner encami-
nhou para a coordenadora do 
Fórum Parlamentar Catarinen-
se, deputada Ângela Amin, um 
pedido para, por meio do Fó-
rum, debater o Plano Nacio-
nal de Logística – PNL 2035, 
que se encontra em consul-
ta pública até o dia 30 de abril. 

Maldaner fez essa solicita-
ção pois acredita ser de extre-
ma importância os parlamenta-
res catarinenses saber quais são 
os investimentos que estão pre-
vistos para os aeroportos, portos, 

rodovias e especialmente as fer-
rovias no Estado. “Pelo que ana-
lisei não existe nada no PNL que 
contemple as ferrovias no Oes-
te e Extremo-Oeste catarinen-
se, berço das maiores agroin-
dústrias do país e da maior 
produção de proteína animal 
por metro quadrado do mun-
do. As ferrovias precisam che-
gar na nossa região”, defende. 

Para ele, em um Estado com 
as especificidades de Santa Ca-
tarina, a melhoria da infraestru-
tura logística é o único caminho 
para o crescimento constante da 
economia – que depende direta-
mente do transporte de insumos 
e do escoamento da produção. 

infRaESTRuTuRa
deputado solicita audiência 
para debater o Plano 
nacional de logística 2035

Celso Maldaner destaca a importância de ferrovias para a região 

Divulgação
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CotIDIAno

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

lei 14.071/20 – alterações no CTb

O Projeto de Lei nº 3.267-E de 2019, convertido na Lei Ordinária 
14.071/20, publicado no dia 13 de outubro de 2020, a qual altera a Lei 
9.503/97 CTB, entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021.

Analisando a nova legislação, perceberam-se várias mudanças, 
porém, algumas são mais significativas, e tem uma relação mais di-
reta com o proprietário e/ou condutor dos veículos automotores, cito 
as alterações atinentes a Carteira Nacional de Habilitação, e as infra-
ções de trânsito específicas.

Em um espaço único, não teremos condições de abordar de for-
ma mais completa sobre as mudanças, por isso, será dividido em blo-
cos nesse espaço, começando o dessa semana sobre o aumento das 
pontuações para sanção de suspensão do direito de dirigir.

Assim, o inciso I do artigo 261 do CTB passa a alargar a quantida-
de de pontos, dentro do período de um ano (doze meses), para que 
tenha sua carteira de motorista suspensa. 

Nota-se que todos os condutores terão esse benefício, que é con-
dicionado a infrações gravíssimas cometidas pelo condutor. Então, a 
pontuação será dividida em três patamares: a) 20 pontos, se tiver duas 
ou mais infrações gravíssimas no prontuário do condutor; b) 30 pon-
tos, se constar uma infração gravíssima no prontuário do condutor; c) 
40 pontos, se não constar nenhuma infração gravíssima no prontuá-
rio do condutor.

Agora, o grande detalhe é o seguinte, para aqueles que exercem 
atividade remunerada (independente da categoria) com o veículo, 
será considerado os 40 pontos, independentemente da natureza das 
infrações.

Outro detalhe interessante é o curso preventivo de reciclagem 
(para aqueles que exercem atividade remunerada independente da 
categoria), para evitar que o condutor venha a sofrer a penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, servindo para aqueles que no perío-
do de doze meses atingirem 30 pontos (antes era apenas para as ca-
tegorias C, D e E).

Importante também é mencionar que caso haja a imposição da 
penalidade de suspensão, eliminar-se-á todos os pontos do prontuá-
rio do condutor, o que antes se excluía apenas a quantia de pontos li-
mite para a suspensão.

Nessa semana seria essa a dica, nas próximas colunas iremos tra-
tar outros pontos específicos da mudança legislativa.

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Civil, com apoio 
da Polícia Militar e do Servi-
ço Aeropolicial de Fronteira, 
desencadeou na manhã de 
quarta-feira (14) a “Operação 
158”, que resultou na prisão de 
sete pessoas na grande região. 
A ação foi deflagrada nas cida-
des de Mondaí, Cunha Porã, 
Maravilha e Palmitos. Não 
houve prisões em Maravilha, 
já que os alvos não foram lo-
calizados.

Segundo a polícia, o nome 
da operação faz alusão à ro-
dovia BR-158, que é a rota de 
acesso aos municípios nos 
quais integrantes de uma fac-
ção criminosa fundada no 
sistema prisional gaúcho vi-
nham atuando.

Participaram de uma co-
letiva de imprensa para apre-
sentar os detalhes após a ação 
o delegado Regional de Polícia 
Civil, Wesley Andrade, acom-
panhado dos delegados Cléver-
son Müller, Roberto Carpeggia-
ni Moreira e do comandante do 
11º BPM/Fron, tenente coro-
nel, Jailzon Franzen. 

Conforme eles, além das 
prisões, a ação policial resul-
tou na apreensão de três car-
ros, quatro motos, R$ 2 mil em 
dinheiro, três balanças de pre-
cisão, celulares, maconha e 
cocaína.

inVESTigaÇãO Ação foi deflagrada nesta semana pela Polícia Civil 
com apoio da Polícia Militar

Com 100 policiais e helicóptero, operação 158 
prende sete pessoas por tráfico de drogas

Levando em consideração 
somente os veículos apreen-
didos durante a operação, os 
quais eram utilizados para o 
tráfico, os criminosos tiveram 
um prejuízo de aproximada-
mente R$ 80 mil.

Ao longo do período de 

investigação, a polícia apurou 
que, mesmo estando presos, 
pelo menos dois integrantes 
de uma facção criminosa do 
Rio Grande Sul emitiam or-
dens para os alvos desta ope-
ração, os quais estavam em 
liberdade e praticavam diver-

sos crimes.
A investigação apurava 

crimes envolvendo extrema 
violência, organização crimi-
nosa, tortura, corrupção de 
menores, porte ilegal de arma 
de fogo e tráfico de drogas.

A operação desta semana 
mobilizou uma logística que 
contou com a participação da 
Polícia Militar, que dispôs de 
um grande efetivo. Além dis-
so, a ação contou com apoio 
do Serviço Aeropolicial de 
Fronteira e do Canil Setorial 
das Polícias Militar e Civil, 
sendo que, ao todo, quase 100 
policiais atuaram na “Opera-
ção 158”. Nove pessoas estão 
presas, sendo que duas delas 
já estavam detidas antes da 
operação. 

helicóptero foi utilizado para trabalho de busca em Maravilha e região

Polícia Civil

Cleiton Ferrasso/O Líder

Diversas viaturas foram mobilizadas em Maravilha para buscar pelos criminosos

Um homem de 35 anos é alvo de in-
vestigação da Polícia Civil por crime de 
estupro contra a própria filha de 13 anos, 
em Nova Erechim. De acordo com a polí-
cia, a mãe da adolescente informou que 
a menina estaria convivendo com o pai 
em forma de casamento. Além disso, a 
adolescente estaria grávida do homem.

A Polícia Civil e o Conselho Tu-
telar se deslocaram até a casa do 
suspeito na tarde de quarta-fei-
ra (14) para verificar a situação. 

Após abordagem, a menina foi re-
tirada da casa onde estava convi-
vendo com o pai e outros homens e 
foi encaminhada novamente à casa 
da mãe. Os fatos estão sendo apu-
rados em inquérito policial aber-
to na delegacia de Nova Erechim.

A Polícia Civil de Princesa, 
com o apoio de Policiais da Dele-
gacia de São José do Cedro, cum-
priu na terça-feira (13) um man-
dado de prisão contra o autor 
do homicídio praticado na ci-
dade de Princesa no último do-
mingo (11), quando o migue-
loestino Jonatan de Lima, de 
39 anos, foi morto a facadas. 

O advogado do autor pro-
curou a Polícia Civil informan-
do que iria apresentar o autor. 
Então, o homem foi interroga-
do sobre os fatos, ocasião em 
que também foi dado cumpri-
mento ao mandado de prisão. 

Segundo ele, os dois tinham 
ingerido bebida alcoólica na noi-

CRimE HOmiCídiO
Pai é suspeito de estuprar e 
engravidar filha de 13 anos

Homem que matou vítima a facadas 
em Princesa se apresenta na delegacia

te de domingo e deu carona para ví-
tima. Informou, ainda, que na casa 
da vítima teve uma discussão em 
razão do pagamento do valor da 
corrida. Alegou, que a vítima esta-
va armada com facas no momento 
em que entraram em briga corpo-
ral. Então, pegou uma faca e gol-
peou a vítima por diversas vezes.

Após o crime o homem ten-

tou fugir, caiu com o carro em uma 
vala e saiu andando do local. 

A Polícia Civil informou ain-
da que outras diligências serão efe-
tuadas e mais pessoas serão ou-
vidas sobre os fatos, devendo o 
Inquérito Policial ser concluído 
em 30 dias. Para o crime de homi-
cídio qualificado há previsão de 
pena de 12 a 30 anos de prisão.

Corpo de Bombeiros

Carro foi localizado pela Polícia Civil acidentado próximo do local do crime

Polícia foi ao local com o Conselho Tutelar e menina foi retirada da 
residência

Polícia Civil

Segundo a polícia, pela legislação, a práti-
ca de qualquer relação com menor de 14 anos é 
considerada crime de estupro de vulnerável.
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ESportE

 ONEIDE BEhLING

A Fesporte, após homolo-
gação do Conselho Estadual 
de Esporte, na terça-feira (6), 
divulgou oficialmente o ca-
lendário oficial de seus even-
tos esportivos para 2021. A 
programação começa dia 12 
de abril com o prazo inicial 
de inscrição para a 20ª edição 
da Olimpíada Estudantil Ca-
tarinense (Olesc) e 60ª edição 
dos Jogos Abertos de Santa 
Catarina (Jasc) e finaliza dia 
5 de dezembro com o último 
dia de competição da 13ª edi-
ção dos Jogos Abertos da Ter-
ceira Idade (Jasti).

De acordo com as ge-
rências de esporte de rendi-
mento, de base e inclusão e 
gerência de esporte de par-

dEfinidO Entidade divulgou cronograma mesmo sem ter 
certeza das competições

fesporte divulga calendário 
para 2021

Presidente da Fesporte, Kelvin Soares

ticipação, as sedes das eta-
pas estaduais, homologadas 
no final do ano passado, per-
manecem.

Assim, com exceção dos 
Jasc, cujas tratativas para a 
sede estão entre São José e 
Florianópolis, estão definidos 

que os Jesc serão em Timbó, 
Olesc em Curitibanos, mes-
ma sede dos Parajesc; Jogui-
nhos em Videira, Parajasc em 
Rio do Sul, Moleque Bom de 
Bola em Luiz Alves e Jasti em 
Criciúma.

Segundo o presidente da 
Fesporte, Kelvin Soares, por 
ser um momento atípico que 
a sociedade vive, buscou-se 
entregar para a comunidade 
esportiva um calendário mais 
enxuto. “Tivemos que mudar 
nosso formato, se adequar à 
realidade e conceber um ca-
lendário sintetizado em pra-
ticamente cinco meses. A 
Fesporte fez o que foi possí-
vel neste momento”, esclare-
ceu Kelvin.

Divulgação

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) publicou na 
segunda-feira (12) uma por-
taria conjunta com a Funda-
ção Catarinense de Espor-
te (Fesporte) para orientar 
empreendedores, trabalha-
dores, autoridades de saú-
de e população quanto às 
medidas para práticas es-
portivas em Santa Catarina, 
de acordo com as ações de 
combate à Covid-19. Para a 
secretária de Estado da Saú-
de, Carmen Zanotto, a orga-
nização definida pela por-
taria trará mais clareza e 
compreensão para a popu-
lação com relação aos re-
gramentos. “Entendemos a 
importância da prática des-
portiva para a qualidade de 
vida da população, o que 
buscamos é que essas práti-
cas sejam realizadas da for-
ma mais adequada e segura. 
Para isso buscamos o con-
tato direto com a Fespor-
te, dessa forma consegui-
mos trabalhar em conjunto 
trazendo maiores esclare-
cimentos”, afirma Carmen. 

A liberação das ativida-

des será regrada de acor-
do com a Matriz de Ris-
co Potencial Regional para 
a Covid-19. Dentre as re-
gras estabelecidas tanto 
para competições esporti-
vas, eventos esportivos, trei-
namento e práticas está a 
obrigatoriedade de divul-
gação de informações so-
bre prevenção e aferição de 
temperatura na entrada dos 
locais de evento. Além dis-
so, deve haver a limitação 
do número de trabalhado-
res; a obrigatoriedade do 
uso de máscaras; proibi-
ção de rodas de aquecimen-
to e confraternizações; além 
de disponibilização de ál-
cool em gel, e monitorar os 
atletas, praticantes e traba-
lhadores buscando identifi-
car precocemente sintomas 
relacionados à Covid-19. 

Para o presidente da 
Fesporte, Kelvin Soares, a 
parceria entre a instituição 
esportiva e a Secretaria Es-
tadual de Saúde na elabo-
ração da portaria foi mui-
to importante, pois houve 
a junção das duas entida-

des trabalhando em seus 
segmentos. “Ajudamos os 
técnicos da SES a classifi-
car as diferentes manifes-
tações e, em seguida, os ti-
pos de esporte e atividades 
físicas. O mérito no con-
teúdo segue sendo da SES 
no que se refere à libera-
ção das atividades”, desta-
ca o presidente da Fesporte.

Para a realização de 
eventos e competições ca-
berá à organização divulgar 
o plano de contingência dis-
ponibilizado pela Fesporte 
em conjunto com a SES. So-
mente será permitida a par-
ticipação de atletas, comis-
são técnica e arbitragem, 
sendo obrigatória a realiza-
ção de teste rápido em até 
24 horas antes das partidas. 
Havendo caso positivo em 
alguma equipe, ela não po-
derá participar. A portaria 
também determina que a li-
beração do uso de máscara 
se dará somente no momen-
to da prática desportiva. 

Segue vedada a partici-
pação de público nos locais 
de competição, bem como 

nas áreas externas e con-
tíguas aos locais do even-
to incluindo as sedes das 
torcidas organizadas. O co-
mércio ambulante tam-
bém está vedado. Torna-
se obrigatório a todos os 
atletas, praticantes, comis-
são técnica e trabalhado-
res do evento a imunização 
contra o vírus Influenza.

diViSãO dOS ESPORTES
Segunda a portaria nº 

386, os esportes foram ca-
tegorizados conforme suas 
finalidades. Desta forma, 
foram divididos em Espor-
te de rendimento, Espor-
te de participação e lazer e 
Esporte educacional. Cada 
uma das categorias tem re-
gras específicas de acor-
do com a Matriz de Risco.  
A portaria também dividiu 
as modalidades em grupos 
de acordo com os ambien-
tes em que são pratica-
dos, bem como a intera-
ção entre os participantes, 
como modalidades indivi-
duais sem contato direto e 
com contato, e as coletivas.

COROnaVíRuS
Saúde e fesporte divulgam portaria conjunta 
sobre prática esportiva 

mudanÇa  
Quando Grêmio enfrentava times bem treinados sempre 

foi derrotado. Somente para relembrar, técnico Renato foi su-
perado pelo River, Flamengo, Santos e a gota d’água foi o Del 
Valle. E a grandeza dos clubes vinha diminuindo, mas o en-
frentamento tático era sempre perdido. A mudança era neces-
sária! Na verdade Renato não conseguia mais fazer o Grêmio 
jogar um bom futebol. Depois que perdeu alguns jogado-
res, entre eles Everton Cebolinha, que botava a bola nos pés 
e na individualidade sempre resolvia para o técnico. É sem-
pre ruim perder, mas é melhor tomar essa decisão agora do 
que chegar no fim do ano e não saber o que deu errado. Que o 
novo técnico consiga arrumar essa bagunça tática do Grêmio.

QuEm nãO faZ, lEVa
Além de perder um balaio de gols, o Grêmio não teve ati-

tude de sair da adversidade após sofrer o gol de falta. Esse gol 
acabou com o time. E para piorar, a expulsão do Maicon aba-
lou psicologicamente a equipe. Isso desorganizou taticamen-
te o Grêmio e deu espaços para o adversário. E o velho ditado: 
“quem não faz, leva”, se fez presente mais uma vez!

nOVa REalidadE 
Nesta quinta-feira (22), às 19h15, na Arena, começa 

uma nova realidade para o Grêmio: Sul-Americana, uma 
espécie de Série B da Libertadores. O adversário vem da 
Colômbia. La Equidad! É o que tem para o momento. Tri-
color precisa aproveitar e melhorar a parte técnica, veloci-
dade, marcação e o condicionamento físico. É necessário 
buscar uma organização tática nesse time.

na alTiTudE 
A altitude não vai mudar nada em como o Inter vai jo-

gar. Não dá para ir perdendo a partida antes de começar a 
jogar. Dependendo da estratégia de jogo, a altitude pode 
jogar contra ou não. E o técnico Miguel Ángel Rámirez não 
se guia pelo desempenho de um jogador na partida ante-
rior para escalar o time no jogo seguinte. Quem pode aju-
dar a executar melhor suas ideias será escalado nesta ter-
ça-feira (20), às 19h15, na Bolívia, contra o frágil Always 
Ready pela fase de grupos da Libertadores.

TÉCniCO 
Umberto Louzer marcou positivamente sua passagem 

pela Chapecoense. Conquistou o Estadual, Série B, com 
direito a acesso para a Série A. Trabalho precisa ser reco-
nhecido e valorizado. Vai fazer falta! Mas vida que segue. 
Nesse caso o dinheiro falou mais alto e o treinador optou 
pelo Sport Recife.
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AGronEGÓCIo 

AnIVErSÁrIo produtor de milho 
relata perda de 70% na 
produção

Hospital São José encerra 
semana com apenas pacientes 
na ala clínica Covid-19

municípios da região 
estão entre os maiores 
emissores de gases de 
efeito estufa

Grandes prejuízos relacionados à estiagem 
e a cigarrinha-do-milho devem atingir região 
economicamente 

Cenário de queda de ativos reflete no número de 
internações nas cidades

Setor Agropecuário catarinense corresponde a 
cerca de 36% das estimativas totais de emissões 
de poluição do ar no Estado

apae Maravilha completa 
36 anos de história

PÁGINA 8

PÁGINA 7

PÁGINA 18 PÁGINA 12

Conheça a história da entidade que foi criada por um grupo de pais, professores e amigos
Divulgação


