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aTOS PROCESSuaiS filmaDOS E gRaVaDOS 
– COnQuiSTa Da Oab/SC

Extraio tal informação do site da OAB/SC: Uma vitória da ad-
vocacia: proposição da OAB/SC é regulamentada pelo CNJ e todos 
os atos processuais tanto no âmbito virtual quanto presencial serão 
gravados. No último dia 30, por unanimidade, o CNJ decidiu que to-
dos os atos processuais, sejam eles realizados de forma presencial ou 
virtual, devem ser gravados. A conquista, que impactará a advoca-
cia de todo o país, nasceu de uma proposição da OAB/SC, que des-
de 2019 defendia a adoção dessa medida. Quando ocorriam casos 
de violações das partes em sessões de julgamento, nas audiências ou 
nas oitivas de testemunhas, ficava dificultada a comprovação dos in-
cidentes. Esta iniciativa partiu em virtude da situação desrespeito-
sa ocorrida em audiência com a blogueira Mari Ferrer, que foi lite-
ralmente ofendida em sala de audiência, no ano passado. Tivemos 
também outros casos, envolvendo uma advogada em Joinville, des-
respeitada na sua atividade e, naturalmente, outros casos que já exis-
tiram e que ainda poderiam existir, por conta de não haver mais com-
provação de ocorridos em salas de audiência, por conta de não existir 
registro (filmagem, no caso). Se naquela audiência da blogueira não 
tivesse a filmagem, seria impossível comprovar as agressões verbais 
e até mesmo machistas proferidas na sua realização. 

PalaVRaS DO PRESiDEnTE
Rafael Horn, nosso presidente da OAB/SC, nosso conhecido, que 

por várias vezes já esteve presente em entrevistas aqui nos veículos de 
comunicação do grupo WH, se manifestou dizendo assim: “Acredita-
mos que esses casos demonstram cabalmente que a gravação integral 
de todos os atos processuais no âmbito do Poder Judiciário permite a 
apuração e o esclarecimento de fatos, direitos e, ainda, oportuniza a ple-
na defesa das prerrogativas profissionais dos advogados e das garantias 
dos jurisdicionados”. Congratulamo-nos com nossa OAB/SC, atuante 
neste sentido. Sentimo-nos todos digamos, protegidos, por esta impor-
tante adoção legal relacionada às salas de audiência, quando estas acon-
tecem. (matéria oriunda da Assessoria de Comunicação da OAB/SC).

banDiDOS Da SaÚDE
Aquelas centenas de casos que temos visto de profissionais da 

saúde que fazem de conta que vacinam, e sonegam o líquido, tem uma 
punição muito branda. Para mim, o profissional da saúde que “faz de 
conta” que vacina, está cometendo um crime, no mínimo, de tentativa 
de homicídio. E se confirmar que o idoso veio a falecer e não recebeu 
a dose, naquele momento, deveria o mesmo ser condenado por ho-
micídio doloso, com dolo eventual, e com as qualificadoras previstas. 
Deixar de aplicar uma vacina é crime hediondo, no meu entender. O 
Brasil deve endurecer a lei, como fez com tantas outras situações. Caso 
fosse capitulado como tentativa de homicídio, o profissional que tives-
se feito a safadeza iria parar no Tribunal do Júri, julgado por crime con-
tra a vida. Ah, mas isso seria muito bom. O Brasil tem que moralizar 
suas leis. Quem nega ou deixa de aplicar a vacina, é bandido! E aqui, 
um voto de louvor aos nossos profissionais da região. Nenhum caso 
desta natureza denunciado. E certamente não teremos. Vocês me-
recem respeito. Já os outros, merecem cadeia mesmo.

PREOCuPaÇãO Primatas já foram encontrados com a doença 
em Palma Sola, São Bernardino e São Lourenço do Oeste

Secretaria de Saúde alerta para presença 
da febre amarela após morte de macacos

A secretaria de Saúde de Ma-
ravilha fez um alerta nesta sema-
na na Rádio Líder para a presen-
ça da febre amarela no Extremo 
Oeste. Miriane Sartori lembrou 
que macacos foram encontrados 
mortos na região com a doença, 
um grave indicativo da circula-
ção do mosquito que transmite a 
febre amarela.

Segundo a secretaria de Saú-
de de Palma Sola, dois macacos 
foram localizados mortos em fe-
vereiro. Após coleta e exames, o 
município confirmou que eles 
estavam com febre amarela, o 
que instaura preocupação, já que 

outros casos foram registrados 
em primatas em janeiro nos mu-
nicípios de São Bernardino e São 
Lourenço do Oeste. 

A secretária de Maravi-

lha lembra que o macaco não 
é o vilão, mas sim o hospedei-
ro da doença. O primata ajuda a 
descobrir que a doença está cir-
culando na região, já que a febre 

amarela é transmitida por um 
mosquito que pode picar seres 
humanos e macacos, repassan-
do a doença. 

Miriane afirma que a va-
cina contra a febre amarela é a 
maior ação para combater o ce-
nário. Ela faz o alerta e pede que 
a população verifique a cader-
neta de vacinação. Caso não te-
nha recebido a vacina, o mora-
dor pode procurar o município 
para a imunização. A secretária 
afirma que muitas pessoas es-
tão com as vacinas atrasadas e 
a constatação é frequente na se-
cretaria de Saúde. 

Primatas foram localizados mortos em Palma Sola no mês de fevereiro com a doença

Prefeitura de Palma Sola
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LIÇÕES DE VIDA
“Dê às pessoas uma segunda 
chance, mas não uma terceira...”por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Reprodução/Redes Sociais

Bolsonaro surpreende moradora de Chapecó 
ao descer de carro para cumprimentá-la

Durante agenda em Chapecó na quarta-feira (7), o presi-
dente da República, Jair Bolsonaro, surpreendeu uma morado-
ra do município. A cena, capturada em vídeo, mostra o momento 
em que o presidente para a Comitiva Presidencial e cumprimen-
ta a mulher. A imagem teve ampla repercussão nas redes sociais.

A senhora aguardava, com uma bandeira do Brasil, a passa-
gem do presidente pela rua Uruguai. Quando a Comitiva pas-
sou pela via, o carro em que o presidente estava parou. Acom-
panhado pela governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr, 
Bolsonaro vai até a mulher e a cumprimenta. (Fonte: ClicRDC)

imPOSTO DE REnDa

Para melhor orientar nossos leitores, estamos disponibilizando nes-
ta edição um suplemento com orientações para auxi-

liá-los na prestação de contas com o leão, com to-
das inovações e atualizações do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2021. O prazo de entrega foi pror-
rogado para 31 de julho devido à pandemia.

deSPeSaS MÉdiCaS

No momento em que a Rede Pública de Saúde do 
país registra falta de leitos e de medicamentos para 
atender pacientes com Covid-19, o presidente da Câ-
mara elevou em 170% o limite de despesas médicas de depu-
tados na rede privada. Os gastos dos parlamentares, que eram ressarcidos em R$ 50 
mil, passaram para R$ 135 mil, com dinheiro público. Se os gastos forem acima des-
se valor ainda poderão ser ressarcidos, com o aval da mesa diretora da Casa. Além 
de todos os benefícios, os deputados ainda têm direito a um plano de saúde ligado 
à Caixa Econômica Federal.  São as diferenças entre o povão e nossos deputados...

Projeto de lei pode tornar o home office permanente 
para servidores do Estado

Um projeto de lei para regulamentar o home office no Governo do Estado, que precisa passar pela 
Alesc, está às voltas com idas e vindas entre as secretarias estaduais. A proposta teve assinatura do en-
tão secretário Jorge Tasca, análise da Casa Civil, e tem um bom número de simpatizantes no Centro 
Administrativo. O principal argumento de quem defende a medida é a economia aos cofres públicos.

Mesmo assim, não foi adiante – na última movimentação, em 18 de março, a matéria vol-
tou para a Secretaria de Estado da Administração. O motivo do vaivém é porque o projeto al-
tera o Estatuto do Servidor - e, por isso, será necessário consultar outros órgãos e poderes es-
taduais como Judiciário e Legislativo, que também serão afetados pela eventual mudança. 

TERMINAR COM A 
ROUBALHEIRA
Uma das palavras que há bastante 
tempo leva o brasileiro a pensar em 
prejuízo aos cofres públicos e danos 
à sociedade é “licitação”. Devido a 
grandes e pequenos escândalos, 
pairam suspeitas sobre todo tipo 
de contratação de obras e serviços, 
compra de equipamentos e materiais 
de expediente e sobre processos de 
escolha de construtores, prestadores de 
serviços e fornecedores. A voracidade 
dos fraudadores não respeita nem a 
sagrada merenda escolar das crianças. 
Tampouco remédios, equipamentos 
e insumos hospitalares. Resultado: 
desnutrição e vidas perdidas, entre 
muitos outros males.
No dia 10 de dezembro do ano 
passado o Plenário do Senado aprovou 
um projeto de lei destinado a virar 
essa página. a ideia é modernizar 
e tornar mais transparentes, além 
de juridicamente seguros, os 
certames para a escolha de agentes 
encarregados ou associados a diversos 
tipos de atividades e obras públicas.
Sancionada, com vetos, pelo presidente 
Jair bolsonaro no dia 1º de abril, a 
nova lei de licitações (14.133/2021) 
também procura tornar mais claras as 
situações e os procedimentos em que a 
escolha concorrencial é desnecessária 
ou dispensável. (Fonte: Agência Senado)

DEPUTADO CELSO MALDANER ENTRE OS 50 MAIS ATUANTES

Ficamos orgulhosos em tomar conhecimento que a Confederação Nacional dos Municípios 
divulgou a atuação dos parlamentares brasileiros. O Deputado Celso ficou em 48° lugar entre os 
513 deputados federais, por sua atuação na Câmara Federal. Orgulho dos maravilhenses em ter 
um representante com destaque a nível de Brasil. Parabéns ao deputado e todos somos testemu-
nhas do seu trabalho e dedicação das causas do município e de toda a sua região de atuação!

QUANTO A ESQUERDA DESTINAVA PARA A GLOBO

O presidente, Jair Bolsonaro, afirmou a apoiadores na en-
trada do Palácio da Alvorada que poderia acabar com a pan-
demia do novo coronavírus com os recursos que eram desti-
nados para a Globo pelos governos anteriores do PT. “Se hoje 
fosse aplicado a eles verba publicitária, os noticiários ve-
riam que tudo está terminando e que o governo está fazen-
do tudo certo. Hoje tudo o que faço está errado. A única coi-
sa que ainda não me acusaram é que eu era boiola...”

REDUÇÃO DO BANCO 
DO BRASIL

Em Santa Catarina, oito 
postos de atendimento e agên-

cias bancárias serão fechados 
nos municípios de Florianópo-

lis, São José, Palhoça, Blumenau, Sal-
to Veloso, Ouro e Passos Maia. Além de 
transformar Agências Bancárias em Pos-
tos de Atendimento Bancário, nos mu-
nicípios de Florianópolis e Blumenau 
(duas unidades), Ibicaré, Lebon Régis, 
Caibi, Romelândia, Irani, Piratuba, Var-
geão, Timbé do Sul e Morro da Fumaça. 
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

gilmaR COCCO
família presta homenagem a empresário 
maravilhense 

CÂmaRa Em votação única, oito indicações foram aprovadas pelo Poder Legislativo 

PlC sobre regularização de 
construções irregulares é 
aprovado em segundo turno

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha realizou a primeira 
sessão do mês de abril na segun-
da-feira (5), via remota para os 
vereadores, mas transmitida ao 
vivo pelo facebook. Em segundo 
turno, foi aprovado o Projeto de 
Lei Complementar nº 03/2021, 
de autoria do Poder Executivo, 
que dispõe sobre regularização 
de construções irregulares.

Em votação única, oito in-
dicações foram aprovadas. Uma 
delas, de autoria do vereador Orli 
Berger (PP), sugere que o Execu-
tivo providencie a instalação de 
um abrigo de passageiros na Li-
nha Água Parada, nas proximi-
dades da residência de Valde-
cir Wolter. Berger também pediu 
em outra indicação para que o 
Poder Público providencie o per-
filamento na Rua Cruz e Souza, 
situada no Bairro São José. 

Outra indicação de auto-

Conforme decreto estadual, sessão foi realizada de forma remota pelos vereadores, 
com exceção da presidente

Divulgação

ria do vereador Vinícius Ventu-
ra (PP), solicita que o Executivo 
construa um abrigo para os fun-
cionários da limpeza da área cen-
tral do município. A indicação de 
autoria do vereador Mozer Oli-
veira (PL), pede que o Poder Exe-
cutivo efetue melhorias no esta-
cionamento particular destinado 
aos funcionários do Centro Ad-
ministrativo Municipal. 

A indicação, de autoria 
do vereador Gilmar Castanha 
(MDB), sugere que o Executi-
vo providencie melhorias ur-
gentes nas estradas gerais das li-
nhas Água Parada e Guaraipo, 
trecho compreendido da Linha 
51, sentido Guaraipo, passando 
na frente da propriedade da fa-
mília Biazussi.

O vereador Natalino Pran-

te (PP), solicitou através de in-
dicação que o Executivo provi-
dencie a colocação de lixeiras no 
trecho compreendido entre o fi-
nal da Avenida Araucária até a Li-
nha Arabutã. Ainda para que seja 
verificada a possibilidade de am-
pliar a coleta do lixo em toda a 
extensão do calçamento existen-
te neste trecho.

A Indicação de autoria do 
vereador Ademir Unser (PP), 
pede que o Poder Executivo pro-
videncie melhorias na estrada de 
Linha São Paulo. Já a vereadora 
Eliana Simionato (PT), solicitou 
através de indicação que o Exe-
cutivo contrate um profissional 
de fonoaudiologia para atender 
os alunos que forem diagnos-
ticados com problemas de fala 
pela equipe multidisciplinar da 
educação, para assim garantir a 
efetividade do tratamento des-
tas crianças.

Diana Heinz

Também conheci-
do como Paraguai, Gilmar 
Cocco faleceu no Hospi-
tal São José em 26 de mar-
ço aos 55 anos. Empresá-
rio, Cocco era proprietário 
da Luminar Publicida-
de Visual era casado com 
Raquel Giombilli Coc-
co e teve três filhos: Ga-
briel, Matheus e Milena. 
Nasceu em Maravilha no 
dia 16 de junho de 1965.

Nas horas vagas gosta-
va de visitar sua chácara 

e cuidar dos açudes e das 
plantações de frutas e to-
mate. Fazia parte do Clu-
be da Terça, acampamento 
de Caibi e adorava fazer tri-
lhas com o Grupo Lobos do 
Oeste. Amante do ar livre, 
Cocco gostava de pescar 
com os amigos e viajar com 
a família. O maravilhen-
se faleceu em decorrência 
da Covid-19. “Gilmar sem-
pre foi um homem do bem, 
trabalhador, honesto, alegre, 
otimista, ajudava a todos, 
semeava alegria por onde 
passava”, disse a família. 

Fotos: Divulgação

Gilmar Cocco tinha 55 anos e era proprietário da luminar Publicidade Visual

Viagens com a família era um de seus lazeres

Essa doença mata sem piedade pelas sequelas que 
deixa. Gilmar sempre semeou muito amor, carinho e 
bondade e colheu gratidão através das homenagens 
prestadas pelos familiares, clientes e amigos.  Para 

sempre vão ficar as lindas lembranças no coração de 
quem te amava. Saudades eternas, 

homenagem da família. 

a mORTE nãO É igual PaRa TODOS

Nessa época de pandemia estamos obrigados a viver com uma pene-

trante e prepotente lembrança da morte. Na nossa cultura isto tende-se a vi-

ver com medo. Mas como vem concebida a morte nas outras culturas e re-

ligiões? 

Cada uma, de fato, a interpreta de uma maneira diferente. Se para algu-

mas a morte é o fim da existência, para outras é apenas uma etapa. Vou aqui 

apenas acenar a algumas diferenças, só para abrir a mente: 

Catolicismo
A morte é uma passagem para a vida eterna, conforme a crença dos ca-

tólicos. Cada pessoa é julgada pelas suas ações durante a vida: se perdoado, 

alcançará o céu, será tocado pelo Senhor e ressuscitará para a vida eterna. Se 

condenado, irá para o inferno.

Budismo
Ao contrário dos católicos, os budistas acreditam em reencarnação: 

após a morte, o espírito volta à vida em outro corpo. Suas ações em vida in-

fluenciam em quais condições voltará, subindo ou descendo na escala evo-

lutiva dos seres vivos.

Buda compara a morte e a reencarnação ao ciclo de dormir, sonhar e 

acordar. 

espiritismo
Os espíritas também acreditam na reencarnação e na inexistência da 

morte. Todos fomos criados iguais, simples, ignorantes e somos diferentes na 

escala evolutiva conforme nossas ações. Em cada vida, o espírito utiliza seu 

corpo físico para evoluir.

Aqueles que não praticam o bem, são mais rudimentares, evoluem de-

vagar e recebem novas oportunidades de melhorias por meio das encarna-

ções. Os bondosos evoluem com mais rapidez por se aproximarem dos valo-

res morais de Cristo.

Para eles, a consciência é eterna. 

Candomblé
A religião de matriz africana acredita na continuidade da vida por meio 

de uma força vital e imortal chamada ori (cabeça interna, destino). Ela é a 

parte imperecível de uma pessoa.

Ao morrer, o espírito passa para outra dimensão e se junta a outros espí-

ritos, guias e orixás. Ou seja, a morte não é o fim, mas uma mudança de esta-

do e de plano de existência.

Judaísmo
Para os judeus, a alma é eterna. A morte é apenas o fim do corpo, da ma-

téria. Cada um está na Terra por um motivo e tem uma missão a cumprir.

islamismo
Para o islamismo, a morte é a separação do corpo e da alma, é a passagem 

desta vida para a eternidade. Nessa religião, acredita-se em paraíso e inferno, 

como os católicos, e em um juízo final, quando Alá trará à vida todos os mortos.

Por isso, ao morrer, a alma fica aguardando o dia da ressurreição para ser 

julgada pelo criador. O islamismo não permite a cremação do corpo.

Protestantismo
Os protestantes acreditam que a morte é uma passagem para uma vida 

em comunhão com Deus, até que ocorra a ressurreição do corpo. A crença 

em céu e inferno existe, mas com uma diferença sutil à católica: o julgamen-

to ocorre pela fé da pessoa na palavra de Deus e pelo amor à Ele, não pelas 

ações da pessoa em vida.

Sociedade africana
A sociedade africana apresenta uma particularidade pouco vista no 

mundo ocidental. Suas religiões e cultos são muito integradas à natureza, 

e, por isso, a pedagogia da morte é permanente e presente desde a infância.

México
O México é um país muito peculiar: o Dia de Finados é comemorado 

com muita festa e alegria. É a celebração da vida de quem se foi, que, inclusi-

ve, é “chamado” para participar da festa.

Os mexicanos encaram a morte como uma fase de um ciclo infinito, um 

espelho que reflete como vivemos e nossos arrependimentos. A morte em 

diferentes culturas tem significados interessantes que contribuem para que 

encaremos a perda de formas diversas.

Enquanto alguns apresentam dificuldades para lidar com a morte de 

um ente querido, outros lidam de forma serena e festiva. Independente da 

forma como se dá, ela nada mais é do que o fim de um ciclo natural.

Continua no meu blog!
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Assédio  contra 
inteligência artificial 
Nos últimos dias o Bradesco precisou publicar uma nota e 
produzir um comercial porque a bia, inteligência artificial do 
banco estava sofrendo assédio de homens. Uma inteligência 
artificial ser assediada diz muito sobre a sociedade. através 
de comentários, os clientes fizeram pedidos tendenciosos, 
sexuais e machistas contra bia. há séculos, as mulheres são 
as principais vítimas do assédio sexual e da importunação 
sexual, além de sofrerem também com o assédio moral. 
Desde 2018, quando a bia passou a atender clientes, o 
Bradesco presenciou diversas interações indesejadas e 
ofensivas, que evidenciam esses comportamentos. Segundo a 
instituição, estas mensagens não serão toleradas. inspirados 
pelo movimento “hey, atualize minha voz”, da UNESCO, o 
Bradesco mudou as respostas da Bia para que ela reaja de 
forma justa e firme contra o assédio. Sem meias palavras. 
Sem submissão. A posição do Banco é elogiável, porque 
toda mudança precisa de ação. Que um futuro melhor e mais 
seguro para todas comece agora. 

Diana Heinz, jornalista 

Dinheiro com “Meme”
Sim, agora é possível fazer dinheiro com meme, aque-

le arquivo que viraliza na internet, ou até mesmo qualquer 
pedaço de informação exclusiva. Com o surgimento de NTF 
(Tokens não fungíveis, em inglês), é possível leiloar um ar-
quivo digital, seja foto, JPEG ou GIF. Para isso, pessoas usam 
esses formatos para transferir dados e valores em redes li-
gadas às criptomoedas, como a Ethereum. Pode ser nego-
ciado qualquer dado. Nesta semana, por exemplo, a revis-
ta Forbes vendeu um NTF na capa de sua última edição por 
US$ 333 mil. Século XXI! Abraço e bom fim de semana. 

Cleiton C. ferrasso, jornalista

A POLÊMICA DA LICENÇA-PATERNIDADE... 
É inegável que estar junto com seu filho nos primeiros momentos de vida é 

algo importante. Além disso, cuidar de um bebê não é tarefa fácil (e nem deve fi-
car apenas a cargo da mãe!). Pensando nisso, o Grupo Boticário anunciou que a 
partir do segundo semestre os colaboradores que se tornarem pais terão a licen-
ça estendida por quatro meses - a lei prevê apenas cinco dias. É claro que o as-
sunto precisa ser estudado e depende de muitos fatores, mas é fundamental o de-
bate. Não se trata apenas de dividir tarefas em âmbito pessoal, é algo muito mais 
complexo: apenas a mulher se afastar do mercado de trabalho gera muitas ve-
zes uma competição injusta na busca por vagas/promoções/oportunidades. Pa-
rabenizo a iniciativa do grupo, pois acredito que oferecer as mesmas condições 
para homens e mulheres neste cenário é algo justo, acolhedor e até mesmo ético. 

Camilla Constantin, jornalista

Reportagem de 1 milhão de acessos
A reportagem que fiz nesta semana, em formato TV, sobre um flagrante de “animais 

estranhos” em Flor do Sertão atingiu a expressiva marca de 1,3 milhão de visualizações 
na página oficial do Grupo WH Comunicações no Facebook. Segundo os dados do Fa-
cebook, o número de pessoas alcançadas passou de 2 milhões. O material circula em 
vários estados do Brasil e tem centenas de comentários. Vale a pena conferir no www.
wh3.com.br. Fiquei surpreso com a repercussão e feliz por esclarecer o “mistério” dos 
animais estranhos, flagrante que estava circulando na internet. O trabalho do jornalis-
ta é esse, checar e divulgar a verdade sobre os fatos. 

Ederson abi, jornalista
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luTO
familiares e amigos 
prestam homenagem 
a Vilson boff 
Diana Heinz 

Faleceu no dia 1° de 
abril, no Hospital São José 
de Maravilha, aos 72 anos, 
Vilson Boff. Atuante na co-
munidade maravilhen-
se, Boff nasceu em 19 de 
maio de 1948 em Jagua-
ri, no Rio Grande do Sul, fi-
lho de Ângelo Boff e Otí-
lia Maria Mariano Boff. 
Foi casado com Dulce Boff 
e teve três filhos: Ever-
ton, Anderson e Tatiane. 
Ele foi avô de seis netos. 

Se aposentou como Su-
pervisor de Produção Agrí-
cola, função que exerceu 
por trinta anos na empre-
sa Souza Cruz. Após a apo-
sentadoria se associou a 
empresa Farmácia Farma-
med, uma empresa familiar, 
sendo sócio com seu filho 
Everton Boff. Na comuni-
dade maravilhense foi atu-
ante, sendo coordenador 
da paróquia São José Ope-
rário, presidente do Lions 
Clube Maravilha, além de 
participar de diversas dire-
torias de entidades como 
Associação de Pais e Profes-
sores da Escola Nossa Se-
nhora da Salete, Escola de 
Pais entre outras entidades.

COmPanHEiRO lEãO 
Boff se associou no 

Lions Clube Maravilha em 
1990. Entre 2004 a 2005 
exerceu a presidência do 
Clube com muita garra e 
espirito altruísta. Além de 
diversas funções na entida-
de, com frequência assu-
mia a pasta da saúde, sen-
do responsável por anos 
pelo empréstimo e doa-
ção de aparelhos ortopé-
dicos a comunidade. Tam-
bém se dedicou através do 
Distrito LD-8 a causa au-
tista e fez parte da cam-
panha que desenvolveu o 
pin  da ação do autismo. 

Sempre preocupado com 
os necessitados, Vilson 
prezava pelo bem-estar 
de todos. Deixa-nos um 

vazio imenso, porque 
ele era único, amoroso, 
polivalente transmitia  

empatia e  amor a todos. 
Saudades eternas,

 disseram os 
amigos e família.

Vilson boff teve três filhos e seis netos 

Divulgação

Diana Heinz

As interações por Co-
vid-19 podem durar meses. 
Em alguns casos os pacien-
tes não são moradores da ci-
dade em que estão interna-
dos, o que dificulta o contato 
com a família. Há também as 
situações em que a recupera-
ção exige tempo e paciência 
da equipe, parentes e da pes-
soa doente. 

Uma forma de confortar o 
internado é o tratamento hu-
manizado. No Hospital São 
José semanalmente se desta-
cam atividades que semeiam 
felicidade na instituição. Na 
semana passada a equipe ves-
tiu orelhinhas de coelho, em-
prestadas da contação de his-
tória do município, entregou 
doces e cantou para os pa-
cientes. Outra ação que pode 
ser incluída nas atividades 
humanizadas é o contato en-
tre familiares e pacientes, fei-
to de forma online pelos pro-
fissionais. 

aR liVRE 
Acrescentar momentos de 

lazer a rotina de um pacien-
te acalma e fomenta a saúde 
mental. Esses cuidados são 
fundamentais, além do trata-
mento médico, para interna-
dos. Alviz Cabral Gomes sabe 
disso. Internado desde o dia 
11 de março no Hospital São 
José conseguiu ver o céu azul, 
sentir o vento e tocar os pés 
na grama. Acompanhado pela 
psicóloga Vanderléia da Cos-

bEm-ESTaR Recuperação exige tempo, empenho e paciência da equipe, 
parentes e internados

Referência em atendimento 
humanizado, Hospital São José 
recupera 262 pacientes com Covid-19

ta, da técnica em enferma-
gem, Sheila Sabrina Wagner, 
e do médico Ivo Santin, o pas-
seio dentro da instituição foi 
suficiente para melhorar o dia. 
“Devemos dar importância à 
vida.  O dia foi maravilhoso e o 
local era muito lindo. Como foi 
bom respirar aquele ar puro da 
manhã”, disse o paciente. 

Para os profissionais que o 
acompanharam, o passeio foi 
muito importante para o lado 
emocional de Gomes, abalado 
pelo longo período de interna-
ção. “Com saudades da família,  
dos filhos, os olhos brilhavam 
olhando para céu azul. Sorriso 
o tempo todo por um momento 
esqueceu a internação, para ele 
foi como um incentivo para se 
manter forte o quanto for ain-
da necessário sua internação 
para voltar junto da família”, 
disse a equipe. 

família agRaDECE 
A família de Gomes re-

presenta inúmeras que sen-
tem o conforto do tratamen-

DESDE O íniCiO 
Da PanDEmia
O hospital São José 
registrou desde o início 
da pandemia 262 
altas de pessoas que 
foram internadas com 
Covid-19. O número 
de transferências de 
pacientes com a doença 
para outros hospitais foi 
de 34. Foram 48 mortes 
por coronavírus na 
instituição. 

to humanizado. Para eles, ver 
o pai, marido e avô com tan-
tos cuidados é uma seguran-
ça. “Para nós ver a melho-
ra dele é o que importa. Ver a 
felicidade quando foi para o 

passeio foi emocionante de-
mais. Isso mostra o quanto ele 
está sendo bem cuidado e se-
remos eternamente gratos por 
isso”, disseram. 

Fotos: Divulgação

Na semana passada a equipe vestiu orelhinhas de coelho, entregou doces e cantou 
para os pacientes

alviz Cabral Gomes no passei ao ar livre dentro da instituição
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A Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina aprovou 
na quarta-feira (7) projeto 
de lei que prevê o repasse 
de R$ 350 milhões dos co-
fres do Estado para obras 
em rodovias federais. O 
projeto original, do Execu-
tivo, previa R$ 200 milhões 
de ajuda e não carimbava a 
verba para estradas especí-
ficas. Os deputados aumen-
taram a conta e definiram 
o destino do dinheiro: BR-
470, no Vale do Itajaí, BR-
163, no Oeste, e BR-280, no 
Norte. Eles também proibi-
ram o governo de usar o di-
nheiro para pagar desapro-
priações.

O projeto de lei é um 
passo no caminho burocrá-
tico necessário para viabili-
zar a ajuda financeira de SC 
às obras tocadas pelo De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes 
(DNIT). Se for sanciona-

aDaPTaÇãO Veículo é importante para transportar ferramentas em ocorrências para salvamento em altura, 
ocorrências de trânsito, incêndio e captura de animais

Com caminhão estragado, bombeiros 
transportam ferramentas em viatura 
menor para atender acidentes 

Deputados aumentaram a conta e definiram o destino do dinheiro: bR-470, no Vale do 
itajaí, bR-163, no Oeste, e bR-280, no Norte

Arquivo/O Líder

do pela governadora Da-
niela Reinehr, o Estado po-
derá firmar convênio com o 
órgão federal e assumir pa-
gamentos às empreiteiras 
contratadas pela União.

No orçamento de 2021, o 
texto permite que o governo 
gaste R$ 200 milhões com 
a duplicação da BR-470, R$ 
100 milhões com a BR-163 

e mais R$ 50 milhões com 
a duplicação da BR-280. Os 
deputados aprovaram ain-
da uma alteração no Plano 
Plurianual que abre espaço 
para o governo orçar mais 
R$ 450 milhões para obras 
federais nos orçamentos de 
2022 e 2023. Destes, R$ 50 
milhões já estão reservados 
para a BR-280.

RODOViaS inauguRaÇãO 
alesc autoriza que governo invista 
R$ 100 milhões com a bR-163

inaugura em maravilha a 
farmácia do Trabalhador

Cleiton FerraSSo

A frota veicular do Corpo 
de Bombeiros Militar de Ma-
ravilha está desfalcada. Segun-
do o capitão da 3ª Cia, Michael 
Magrini, o caminhão, que aten-
de acidentes, está com proble-
mas na caixa de marcha e pa-
rado na garagem. O defeito foi 
constatado na semana passada 
e, nesta quinta-feira (8), uma 
empresa de São José trabalhou 
para consertá-lo. 

Para suprir a necessida-
de, um caminhão reserva de 
outro quartel foi emprestado, 
mas também está com o mes-
mo problema. Apesar disso, o 
veículo é usado nas ocorrên-
cias de incêndio. O caminhão 
é importante para transpor-
tar diversas ferramentas nas 

ocorrências. Conforme Ma-
grini, o veículo contém equi-
pamentos para salvamento 

em altura, atender ocorrên-
cias de trânsito, incêndio e 
captura de animais. “Por en-

quanto, levamos os equi-
pamentos nos acidentes de 
trânsito na viatura 4x4, já que 

o caminhão está com defei-
to. Em incêndios, vamos com 
o veículo emprestado – ape-
sar do problema também na 
caixa de marcha –, e temos 
um caminhão-tanque aqui 
no quartel. Com isso, conse-
guimos fazer o atendimento, 
mas não da forma que gos-
taríamos. Queremos resolver 
logo esse problema a fim de 
voltar com nossa capacidade 
de 100% de atendimento”, co-
menta o capitão. 

RECuRSOS 
Segundo Magrini, o cami-

nhão estragado já possui qua-
se 13 anos e trabalha em alta 
rotação. O quartel tenta re-
cursos para adquirir um novo 
modelo, mas o preço gira em 
torno de R$ 1 milhão “Neces-

sitamos de outro veículo. Esta-
mos verificando a possibilida-
de de adquirir outro veículo. 
Temos previsão de R$ 97 mi-
lhões para serem investidos 
na Segurança Pública e dentro 
desse recurso há previsão de 
adquirir um caminhão. Vamos 
pleitear recursos junto ao Co-
mando-Geral”, destaca. 

nOVa ambulÂnCia 
Recentemente, o quartel 

de Maravilha foi contempla-
do com R$ 250 mil de emen-
da parlamentar do deputado 
federal Celso Maldaner. Ma-
grini adiantou que o dinhei-
ro será usado para comprar 
nova ambulância. A expec-
tativa é que a viatura este-
ja à disposição até o fim des-
te ano, mas tudo será licitado.

Caminhão que estava estragado já possui quase 13 anos e trabalha em alta rotação

O Líder

Maravilha deu as 
boas vindas na quin-
ta-feira (8) a equipe 
da Farmácia do Traba-
lhador, que inaugurou 
na Avenida Sul Brasil. 
Essa é a primeira loja 
da rede em Maravilha, 
a qual contém unida-
des em vários municí-
pios de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. 
A Farmácia do Traba-
lhador atende de se-
gunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 20h, sem 
fechar ao meio dia e, 
aos sábados das 8h 
às 18h, também sem 
fechar ao meio dia. 
“Maravilha nos rece-
beu muito bem. Esta-
mos contentes com a 
cidade com a recep-
tividade do público 
que aprovou nossos 
serviços”, disse a ge-
rente, Priscila Costa.

Fotos: Eliane do Santos/O Líder

Farmácia atende na avenida Sul brasil

inauguração foi na quinta-feira (8)
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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

Cleiton C. FerraSSo

Quem receber a va-
cina contra a Covid-19 
em Maravilha poderá fa-
zer um gesto beneficente 
ao próximo: doar alimen-
tos. Isso porque o Lions 
Clube Maravilha Oeste ini-
ciou a campanha Vacina 
Solidária a fim de arreca-
dar alimentos às famílias 
carentes do município. 

O projeto começou se-
gunda-feira (5) e se esten-
derá no decorrer do mês 
de abril. Conforme o pre-
sidente do Clube, Elio 
Schafer, uma caixa esta-
rá à disposição no Cen-
tro Especializado em Saúde 
para quem quiser contri-
buir com a campanha. 

“Pedimos para que as 
pessoas que forem receber a 
vacina que façam uma doa-

ção de alimento não-perecí-
vel. Essa doação ajudará fa-
mílias necessitadas aqui do 
nosso município”, solicita. 

O presidente adian-
ta que a contribuição é vo-
luntária. Após a campanha, 
o Lions fará cestas bási-
cas e com o apoio da se-
cretaria de Assistência So-
cial fará a distribuição às 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

faÇa O bEm

Vacinados contra a Covid-19 
podem doar alimentos para 
famílias carentes de maravilha 

Fotos: Divulgação

Campanha segue durante o mês de abril Doação de alimentos é voluntária

EmEnDaS Roteiro contempla entrega de recursos para saúde, agricultura, segurança, obras e educação

Celso maldaner oficializa R$ 4,6 milhões 
para municípios da regional de maravilha

Em roteiro pela Regio-
nal de Maravilha nesta se-
gunda, terça e início de quar-
ta-feira, o deputado federal 
Celso Maldaner oficializou R$ 
4.689.200,00 em recursos de 
emendas de sua autoria do or-
çamento de 2021 para 10 mu-
nicípios. Os recursos con-
templam saúde, agricultura 
e obras, além de aporte para 
a Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros Militar e um proje-
to que contempla as APAEs. 

Em Maravilha, primeira ci-
dade onde o parlamentar es-
teve, os recursos são do Mi-
nistério da Agricultura para 
aquisição de máquinas e equi-
pamentos agrícolas; do Minis-
tério da Saúde para o Hospital 
São José e também da seguran-
ça pública, para a aquisição de 

um kit radiopatrulha para a PM 
e aquisição de equipamentos 
para a Unidade Corpo de Bom-
beiros Militar. 

As APAEs de Romelândia, 
Pinhalzinho e Iraceminha re-
ceberam a indicação de um ve-
ículo avaliado em R$ 71.400,00. 
O objetivo é valorizar e reco-
nhecer os serviços prestados 
pela entidade nos municípios 
catarinenses, projeto inicia-
do pelo parlamentar em 2016 
e que já entregou veículos e 
ônibus adaptados em diversos 
municípios do estado. Só nes-
te ano, serão mais 14.

Em Iraceminha, os recur-
sos destinados estão contem-
plando a construção do ginásio 
de esportes municipal. A obra 
já conta com três recursos de 
emenda, uma já paga para ini-

Entrega foi realizada nesta semana em maravilha e em municípios da região

ciar as obras, a outra empenha-
da e agora uma nova indicação 
de R$ 800 mil para dar conti-
nuidade ao projeto.  Na saú-
de, além de Maravilha, Mal-

daner indicou recursos para 
o Hospital de Cunha Porã  e 
também para o fundo muni-
cipal de saúde de Bom Jesus 
do Oeste, Iraceminha, Sauda-

des e Pinhalzinho.
Santa Terezinha do Pro-

gresso, Sul Brasil, Tigrinhos 
são indicações do programa 
de Transferências Especiais do 

Ministério da Economia para a 
Administração Municipal apli-
car em obras ou aquisição de 
máquinas e equipamentos, 
conforme a necessidade.

reCUrSOS 
maravilha – R$ 1,6 
milhões
Tigrinhos – R$ 300 mil 
Bom Jesus do Oeste – 
R$ 250 mil
sul Brasil – R$ 250 mil
Pinhalzinho – R$ 200 mil 
/ 1 veículo aPaE  
Cunha Porã – R$ 200 mil 
Iraceminha – R$ 1 milhão 
e 1 veículo aPaE  
Romelândia – 1 veículo 
aPaE  
santa Terezinha do 
Progresso – R$ 300 mil 
saudades – R$ 300 mil

Divulgação
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“Pinto os cabelos de preto para os 
encontros amorosos e de branco 
para as reuniões de negócios.”

Aristóteles Onassis
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

maiS DE 70% DaS inDÚSTRiaS Têm DifiCulDaDES 
Em COnSEguiR maTÉRia-PRima

mais dinheiro foi investido em ações 
nos últimos 5 meses do que nos 
12 anos anteriores, aponta Bofa

Investidores injetaram mais dinheiro em ações nos últi-
mos cinco meses do que nos 12 anos anteriores, mostraram 
dados semanais de fluxo divulgados pelo Bank of Ameri-
ca (BofA) na sexta-feira, à medida que políticas monetá-
rias ultraflexíveis e estímulos sem precedentes têm provo-
cado mudanças seculares nas ações. O BofA disse que 576 
bilhões de dólares foram aplicados em fundos de ações 
nos cinco meses mais recentes, superando os ingressos to-
tais de 452 bilhões de dólares vistos nos últimos 12 anos.

Com expansão de operações, BRF abriu 2 
mil novas vagas no primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 2021, a BRF, uma das 
maiores companhias de alimentos do mundo, con-
tratou 2,1 mil profissionais para novas posições com 
a expansão de suas operações no Brasil. As oportu-
nidades foram geradas em 72 municípios, em todas 
as regiões do país. Segundo afirma Lorival Luz, CEO 
da empresa, as novas contratações permitem à em-
presa agir com cuidado rigoroso na implementa-
ção de medidas que preservem a saúde dos colabo-
radores e a segurança dos ambientes profissionais.

Balneário Camboriú terá o metro quadrado mais caro do país, afirma especialista

Balneário Camboriú deve assumir o posto de metro quadrado mais caro do Brasil. Conforme matéria  via www.economiasc.com, 
com crédito para Angelo Borba, após o investimento de R$ 66,8 milhões do governo municipal para alargar a faixa de areia, o metro qua-
drado frente mar poderá passar de R$ 40 mil, pela estimativa de preço do especialista em investimentos imobiliários e CEO da Sort In-
vestimentos, Renato Monteiro, com base em pesquisas de preço e uso de inteligência artificial que mapeia imóveis anunciados na inter-
net: “atualmente o metro quadrado de Balneário Camboriú para imóveis em lançamento frente mar é de R$33.500, conforme média de 
anúncios na internet. É o segundo mais caro do país perdendo apenas para o Rio de Janeiro, que já chegou a custar R$ 35.660 em Ipa-
nema”. A estimativa dele corrobora com o estudo feito pela consultoria Appraisal Institute, maior associação profissional de avaliadores 
imobiliários do Estados Unidos, que avalia praias que tiveram a faixa de areia alargada. De acordo com a pesquisa, as praias norte-ame-
ricanas que fizeram essa intervenção na faixa de areia registraram valorização de até 2,6% para cada 10% de espaço que foi acrescen-
tado. Dessa forma, as obras na cidade, onde a faixa da areia vai passar de 25 metros para 70 metros, representando um aumento de 
80% em termos de extensão, resultariam em um acréscimo de 20,6% no valor dos imóveis frente mar. De acordo com o índice da Fipe-
zap, que avalia o mercado imobiliário brasileiro e leva em consideração uma média do valor dos imóveis de toda a cidade, Balneário 
Camboriú ocupa o quarto lugar, com o metro quadrado avaliado em R$ 7.837, atrás apenas de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. En-
tre as doze cidades com metro quadrado mais caro, estão também outras três do litoral catarinense: Itajaí, Itapema e Florianópolis.

A escassez de insumos e matérias-primas 
nacionais para a produção atingiu 73% das em-
presas da indústria geral (extrativa e de trans-
formação) e 72% da indústria da construção em 
fevereiro. Os números foram divulgados nes-
ta sexta-feira (9) pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) dentro de uma pesquisa fei-
ta com 1.782 empresas.  Os percentuais são pró-
ximos aos da sondagem anterior, realizada em 
novembro de 2020, de 75% e 72%, respectiva-
mente, fazendo com que as expectativas an-
teriores dos empresários, de que a normaliza-
ção das cadeias produtivas nacionais se desse 
no primeiro semestre de 2021, fossem poster-
gadas. Enquanto 37% acreditam que a situa-
ção se normalize até o fim de junho, 42% cre-
em que isto acontecerá no segundo semestre e 
14%, somente em 2022.  Cerca de 6% esperavam 
que a normalização ocorresse ainda em março.

Indústria de SC registrou maior 
alta do país em fevereiro

Em fevereiro, na série com ajuste sazonal, o se-
tor no estado cresceu 8,1% na comparação com o 
mesmo mês do último ano. O resultado é o melhor 
entre os 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) e maior que 
o do país, que cresceu apenas 0,4%. Os dados foram 
divulgados nesta quinta-feira, dia 8, na Pesquisa In-
dustrial Mensal (PIM). O avanço foi impulsionado, 
sobretudo, pelos setores de máquinas e equipamen-
tos (32,1%) e metalurgia (23,2%). Papel e celulo-
se, máquinas e aparelhos elétricos, artigos têxteis 
e vestuário também tiveram crescimento robusto.

Fotos: Divulgação
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No último dia 31 o Sicoob 
Credial realizou a Assembleia 
Geral Extraordinária e Ordiná-
ria, de forma semipresencial, na 
sede da cooperativa em Cunha 
Porã, através do App Moob, dis-
ponível para todos os associados. 

Durante a Assembleia Ge-
ral Extraordinária foi aprova-
da a criação do fundo de reser-
va de expansão e a reforma e 
consolidação do estatuto so-
cial da cooperativa. Em segui-
da, na Assembleia Geral Ordiná-
ria, foi aprovada a distribuição 
das sobras e remuneração de 
capital do exercício de 2020.

Com resultado de R$ 
25.748.178 milhões, o Sicoob 
Credial distribuiu mais de R$ 11 
milhões de sobras aos seus as-
sociados. Deste montante, mais 
de R$ 2 milhões creditados em 
conta corrente e cerca de R$ 9 
milhões creditados em conta 
capital, sendo o rateio feito pro-
porcionalmente à movimen-
tação financeira e utilização de 
produtos e serviços do Sicoob 
de cada associado. Além dis-
so, mais de R$ 2 milhões tam-
bém já foram creditados em con-
ta corrente aos associados que 
solicitaram resgate de suas co-
tas de capital, através do pla-
no de devolução estatutário.

Segundo o presidente, Her-
mes Barbieri, no Sicoob Credial 
o associado é dono, e, além de 
não pagar manutenção de con-
ta, extrato de conta corrente ou 
talão de cheque, ele tem a van-
tagem de participar da distri-
buição de sobras da cooperativa 
anualmente. “A cooperativa tem 
o propósito de promover pros-
peridade com justiça financeira 
aos seus associados e o resulta-
do de todo esse trabalho é re-
passado em nossas assembleias, 
sendo de suma importância a 
participação de todos”, relata.

Para o Diretor Executi-
vo, Márcio Luiz Schmitt, o mo-

delo participativo apresentado 
pelo cooperativismo de crédito 
gera inclusão e justiça financei-
ra. Ele destaca que o Sicoob Cre-
dial vem apresentando bons ín-
dices de crescimento, visto que 
possui na sua essência a filosofia 
do cooperativismo, levando até 
os associados as melhores con-
dições e serviços do mercado fi-
nanceiro. “O resultado é reflexo 
de parcerias consistentes cons-
truídas através dos anos e que se 
alicerçam na ética, transparên-
cia e gestão responsável”, diz.

Durante a assembleia foi 
apresentado ainda a prestação 
de contas do exercício de 2020, 
fixação do valor dos honorários 
dos membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal e Direto-
ria Executiva, autorização para 
adquirir, construir, alienar ou 
onerar bens imóveis, entre ou-
tros assuntos do quadro social.

PRêmiOS
Os associados que partici-

param da transmissão ao vivo e 
votaram concorreram a prêmios 
em dinheiro, totalizando R$ 5 
mil. Os ganhadores são:
1. Cleumar Kessler – R$ 300
2. Alexiano da silva Crespani 
– R$ 300
3. marcio Frozza – R$ 300
4. Julio Cesar Ludwig – R$ 
300
5. Reinaldo Ludwig – R$ 300
6. Eliara Flesch – R$ 300
7. Adilson maciel Gottems – 
R$ 300
8. Loreni de Fatima Duarte 
Nunes da silva – R$ 300
9. Luana Vanessa Brutscher 
– R$ 300
10. Eduarda silva Wiest – R$ 
300
11. Rubens Arno mattheis – 
R$ 500
12. Thaise Caroline Campana 
– R$ 500
13. Nadi maria Ceccon Hahn 
– R$ 1.000

RESulTaDO
Sicoob Credial distribui 
mais de R$ 14 milhões 
aos associados

Evento foi promovido de forma semipresencial, na sede da cooperativa em Cunha Porã

Divulgação/ Sicoob Credial

Diana Heinz

Por quase dois meses a Sala 
de Triagem de Maravilha aten-
deu até às 20h30. Com maior 
demanda, a Secretaria de Saú-
de optou por alterar o endereço 
do estabelecimento para a uni-
dade de Saúde Marciany Cris-
tina Zatt Lisboa, próximo a Se-
cretaria de Assistência Social.  
A partir de segunda-feira (12) 
a Sala passa a atender em novo 
horário, das 7h30 até às 19h, no 
mesmo local. 

CaSOS Em QuEDa 
Pela terceira semana con-

secutiva Maravilha apresentou 
queda no número de casos ati-
vos de Covid-19. Até o fecha-
mento desta edição eram 35 ca-
sos ativos, quase 200 a menos 
do que no inicio de março. A 
queda interfere no número de 
internados, que chega a sete. 
Há trinta dias eram mais de 20 
hospitalizados. No domingo 
(4) o município registrou a 45º 
morte pela doença, um homem 
de 61 anos sem comorbidades. 

muDanÇa Pela terceira semana consecutiva Maravilha apresentou 
queda considerável no número de casos ativos de Covid-19

Sala de Triagem atenderá 
em novo horário 

Sala passa a atender em novo horário, das 7h30 até às 19h, no mesmo local

Vacinação 
Nesta semana maravilha vacinou pessoas com 66 
anos ou mais. Nos últimos dias a Secretaria de Saúde 
aplicou apenas segundas doses em quem recebeu a 
primeira no início do ano. a equipe começa hoje (10) a 
vacinação em pessoas com 65 anos ou mais das 8h às 
15h ao lado do Centro Especializado em Saúde.

Eliane Santos/O Líder

RECORDE DE mORTES
Santa Catarina registrou o 

novo recorde de mortes pela 
Covid-19 em 24h na terça-fei-
ra (6), com 224 vidas perdi-
das em decorrência do vírus. O 
maior número até então era do 
dia 26 de março, quando foram 
210 registros em um dia. Des-
de o início da pandemia, 11.759 

catarinenses perderam a vida 
pelo vírus, além do registro de 

825 mil infectados, sendo 20 mil 
ainda ativos. 

EDuCaÇãO
Profissionais de educação de maravilha recebem 
curso de formação continuada neste mês

A Secretaria Municipal de 
Educação, em parceria com 
a Unoesc, realizará forma-
ções continuadas para to-
dos os profissionais da edu-
cação da rede municipal de 
ensino. O curso segue no de-
correr do mês de abril. 

Tendo em vista as medi-
das de segurança contra a Co-
vid-19, os cursos serão de for-
ma remota, através de link 
disponibilizado pelas escolas. 
Todas as formações iniciam 
às 19h e vão até às 21h, sendo 
que os participantes receberão 
certificado após a conclusão.

No dia 7 de abril, a forma-
ção “Saúde Mental dos Profis-
sionais da Educação”, com a 
professora mestra Lisandra An-
tunes de Oliveira, reúne aproxi-
madamente 300 participantes. 

Secretária da pasta ressaltou que os temas foram sugeridos pelos professores

A formação “Desenvolvimen-
to da linguagem na Educação 
Infantil”, ministrada pela Pro-
fessora Mestra Ana Paula Bar-
bieri de Mello, será no dia 12 de 
abril para professores que aten-
dem crianças de 0 a 3 anos, e 
no dia 13 de abril para profes-
sores de alunos com 4 e 5 anos.

Para professores e gesto-
res da Educação Infantil, a for-
mação sobre avaliação na Edu-
cação Infantil com a Professora 
Mestra Giovana Di Domêni-
co Silva, acontece no dia 27 
de abril para profissionais 
que trabalham com crianças 
de 0 a 3 anos e no dia 29 para 

os que atendem alunos de 4 
e 5 anos. Diretores e coorde-
nadores participarão da for-
mação sobre os desafios pe-
dagógicos e legais da gestão 
escolar com o Professor Dr El-
ton Nardi no dia 30 de abril.

Segundo a secretária, 
Cleusamar Preuss, o compro-
misso da Educação é oferecer 
40 horas de curso para os pro-
fissionais durante todo o ano 
letivo. “Os temas foram pen-
sados pelos próprios profes-
sores, fizemos uma pesqui-
sa com eles e eles sugeriram. 
Acreditamos que é um mo-
mento importante e neces-
sário para que o professor se 
atualize e se sinta motivado 
a enfrentar os desafios deste 
novo tempo que estamos vi-
vendo”, concluiu a secretária.

Divulgação
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por DR. GEOvANI DELEvATI

mEDICINA E sAÚDE

 A doença de Parkinson é 
uma doença degenerativa 
do sistema nervoso central, 
crônica e progressiva. 
É causada por uma 
diminuição intensa da 
produção de dopamina, 
que é um neurotransmissor 
(substância química que 
ajuda na transmissão de 
mensagens entre as células 
nervosas). 
A dopamina ajuda na 
realização dos movimentos 
voluntários do corpo de 
forma automática, ou seja, 
não precisamos pensar 
em cada movimento que 
nossos músculos realizam, 
graças à presença dessa 
substância em nossos 
cérebros. Na falta dela, 
particularmente numa 
pequena região encefálica 
chamada substância 
negra, o controle motor 
do indivíduo é perdido, 
ocasionando sinais e 
sintomas característicos, 
que veremos adiante.

TIpos
Esse conjunto de sinais e 

sintomas neurológicos é cha-
mado de síndrome parkin-
soniana ou parkinsonismo. 
Doenças diferentes e causas 
muito diversas podem produ-
zir essa síndrome parkinsonia-
na. Entretanto, a principal cau-
sa dessa síndrome é a própria 
doença de Parkinson, em apro-
ximadamente 70% dos casos. 

Os demais casos relacio-
nam-se a enfermidades ou 
condições clínicas nas quais os 
sintomas são semelhantes, po-
rém outras características es-
tão presentes e a história clíni-
ca e a evolução vão ajudar no 
diagnóstico diferencial. Por-
tanto, quando um médico faz 
menção ao parkinsonismo ou 
síndrome parkinsoniana, ele 
não estará necessariamente se 
referindo à doença de Parkin-
son. Uma causa importante 
de parkinsonismo secundário 
é o uso de certos medicamen-
tos (por exemplo, algumas das 
drogas usadas para vertigens, 
tonturas e doenças psiquiátri-

cas e alguns remédios para hi-
pertensão). A importância de 
se identificar esses casos é que 
os sintomas são potencialmen-
te reversíveis com a interrup-
ção dos medicamentos que os 
causaram.

CAusAs
Com o envelhecimento, 

todos os indivíduos saudáveis 
apresentam morte progressiva 
das células nervosas que pro-
duzem dopamina. Algumas 
pessoas, entretanto, perdem 
essas células (e consequente-
mente diminuem muito mais 
seus níveis de dopamina) num 
ritmo muito acelerado e, assim, 
acabam por manifestar os sin-
tomas da doença. 

Não se sabe exatamente 
quais os motivos que levam a 
essa perda progressiva e exa-
gerada de células nervosas (de-
generação), muito embora o 
empenho de estudiosos deste 
assunto seja muito grande. Ad-
mitimos que mais de um fator 
deve estar envolvido no desen-
cadeamento da doença. Esses 
fatores podem ser genéticos ou 
ambientais.

pRInCIpAIs sInTomAs
Os principais sintomas da 

doença de Parkinson são a len-
tidão motora (bradicinesia), a 
rigidez entre as articulações do 
punho, cotovelo, ombro, coxa 
e tornozelo, os tremores de re-
pouso notadamente nos mem-
bros superiores e geralmen-
te predominantes em um lado 
do corpo quando compara-
do com o outro e, finalmente, o 
desequilíbrio. Estes são os cha-
mados “sintomas motores” da 
doença, mas podem ocorrer 
também “sintomas não-moto-
res” como diminuição do olfato, 
alterações intestinais e do sono.

QuAndo desConfIAR 
Que os TRemoRes 
Têm lIgAção Com 

o pARkInson?
O tremor da doença de 

Parkinson é característico. Ele 
é chamado de tremor de re-
pouso, ou seja, é mais eviden-
te ou exclusivo quando a mão 

do paciente está parada, seja 
em repouso quando o pacien-
te está sentado, seja quando ele 
está em pé com os braços rela-
xados. 

Quando o paciente exe-
cuta algum movimento a ten-
dência do tremor é diminuir ou 
desaparecer. Além disso, carac-
teristicamente o tremor é assi-
métrico, ou seja, é mais eviden-
te em apenas um lado do corpo 
(geralmente as mãos), e com o 
passar dos anos pode afetar o 
outro lado. 

Vale lembrar que nem to-
dos os pacientes com doença 
de Parkinson apresentam tre-
mor. Em 30% dos pacientes ele 
está ausente, sendo a lentidão 
dos movimentos e a rigidez os 
sintomas mais evidentes.

TIpos de TRemoRes
O tremor da doença de 

Parkinson conforme discuti-
do é um tremor de repouso. 
Outras formas de tremor, cha-
mados tremores de ação, são 
vistos em outras doenças, em 
especial o Tremor Essencial. 

O Tremor Essencial é um 
tremor na sua maior parte fa-
miliar e ocorre principalmente 
quando pegamos algum obje-
to, como uma colher, um copo 
d’água, quando escrevemos. 
Ao contrário do tremor da do-
ença de Parkinson, ele tende a 
diminuir ou desaparecer com o 
braço em repouso.

dIAgnósTICo
O diagnóstico da doença 

de Parkinson é essencialmente 
clínico, baseado na correta va-
lorização dos sinais e sintomas 
descritos. O profissional mais 
habilitado para tal interpreta-
ção é o médico neurologista, 
que é capaz de diferenciar esta 
doença de outras que também 
afetam involuntariamente os 
movimentos do corpo. Os exa-
mes complementares, como 
tomografia cerebral, resso-
nância magnética etc., servem 
apenas para avaliação de ou-
tros diagnósticos diferenciais. 
O exame de tomografia com-
putadorizada por emissão de 
fóton-único para quantificar a 

dopamina cerebral (SPECT-S-
can) pode ser utilizado como 
uma ferramenta especial para 
o diagnóstico de doença de 
Parkinson, mas é, na maioria 
das vezes, desnecessário, dian-
te do quadro clínico e evolutivo 
característico.

TRATAmenTo
A doença de Parkinson é 

tratável e geralmente seus si-
nais e sintomas respondem de 
forma satisfatória às medica-
ções existentes. Esses medica-
mentos, entretanto, são sinto-
máticos, ou seja, eles repõem 
parcialmente a dopamina que 
está faltando e, desse modo, 
melhoram os sintomas da do-
ença. Devem, portanto, ser 
usados por toda a vida da pes-
soa que apresenta tal enfermi-
dade, ou até que surjam trata-
mentos mais eficazes. Ainda 
não existem drogas disponí-
veis comercialmente que pos-
sam curar ou evitar de forma 
efetiva a progressão da dege-
neração de células nervosas 
que causam a doença. Há di-
versos tipos de medicamentos 
antiparkinsonianos disponí-
veis, que devem ser usados em 
combinações adequadas para 
cada paciente e fase de evo-
lução da doença, garantindo, 
assim, melhor qualidade de 
vida e independência ao en-
fermo. Também existem técni-
cas cirúrgicas para atenuar al-
guns dos sintomas da doença 
de Parkinson, que devem ser 
indicadas caso a caso, quan-
do os medicamentos falharem 
em controlar tais sintomas. 
Tratamento adjuvante com 
equipe multiprofissional é 
muito recomendado, além de 
atividade física regular. O ob-
jetivo do tratamento, incluin-
do medicamentos, fisiotera-
pia, fonoaudiologia, suporte 
psicológico e nutricional, ati-
vidade física, entre outros, é 
melhorar a qualidade de vida 
do paciente, reduzindo o pre-
juízo funcional decorrente da 
doença, permitindo que o pa-
ciente tenha uma vida inde-
pendente, com qualidade, por 
muitos anos.

11 DE abRil – Dia munDial Da 
DOEnÇa DE PaRKinSOn

pRevenção
Não há como prevenir a 

doença de Parkinson com os 
recursos disponíveis atual-
mente. Embora hoje seja possí-
vel identificar indivíduos com 
alto risco de conversão para 
Parkinson, por exemplo, porta-

dores assintomáticos de genes 
patogênicos, as estratégias me-
dicamentosas e com outras te-
rapias alternativas ainda não se 
mostraram eficazes para pre-
venir a progressão da doença. 

 Fonte: www.einstein.
com.br/ Dr. Rubens Cury

http://www.einstein.com.br/
http://www.einstein.com.br/
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- QUal O iNtervalO 
de hOraS ideal eNtre 

aS refeiÇõeS?

É necessário intercalar as refeições prin-
cipais com lanches para que nessas refei-
ções principais, almoço e jantar, possamos 
chegar com menos fome e dessa forma ser 
mais fácil fazer escolhas e comer mais deva-
gar com uma boa mastigação. Normalmen-
te o intervalo entre as refeições não pode ser 
menor que duas horas, porém também não 
maior de quatro horas.

- OS laNCheS SÃO 
iMPOrtaNteS?

Sim considero refeições muito impor-
tantes, pois através deles podemos oferecer 
muitos nutrientes ao organismo, garantindo 
também o fornecimento de energia para a 
manutenção do metabolismo ativo.

 - QUaiS OS beNefíCiOS 
da aliMeNtaÇÃO 

MaiS diStribUída?

Autocontrole natural em termos de 
quantidades, melhora da qualidade das es-
colhas, pois quando não temos fome em ex-
cesso qualquer escolha fica mais fácil.

- COMO Saber a 
QUaNtidade ideal?

Isso é algo muito individual, depende do 

objetivo de cada um, de seus hábitos e pala-
dar, que é sempre muito individual também.

- Se NÃO há fOMe, 
devO COMer MeSMO 

aSSiM O laNChe?

Sim, em volume menor, porém deve ser 
feito da mesma forma para que em uma 
próxima refeição tenha menos fome. Por 
exemplo: almoça e só vai jantar, nessa re-
feição do jantar, você chega em casa e nada 
sacia, acaba fazendo muitos beliscos, nor-
malmente de alimentos muito calóricos.

- QUaiS aS MelhOreS 
OPÇõeS de laNCheS?

Isso também é muito individual, em 
primeiro lugar vai depender do objeti-
vo, depois das necessidades nutricionais 
e sempre avaliando os hábitos de cada 
um, mas normalmente os lanches são um 
bom momento de incluir, fibras, frutas, 
oleaginosas, mas alguma fonte proteica 
sempre bem-vinda também para auxiliar 
na saciedade.

- É PreCiSO variar eNtre 
O CardáPiO da MaNhÃ 

COM O da tarde?

Sim, pois como o intervalo da manhã é 
menor pode ser uma opção mais leve que à 
tarde, já que entre o almoço e a janta temos 
intervalo grande. 

Nutricionista Simoni Welter fala sobre a distribuição ideal das refeições 

AlImenTAção 
nutricionista fala sobre 
a importância do lanche 
entre as refeições

Diana Heinz

Os lanches no meio da 
manhã ou da tarde 
são importantes para 

conseguir uma alimentação 
saudável. Mas dependem de 
equilíbrio e organização.  além 
de darem a energia necessária 

para continuar o dia, os lanches 
também ajudam no controle 
do apetite. Para esta edição, 
a redação do Jornal O Líder 
conversou com a nutricionista 
Simoni Welter. Ela respondeu 
questões sobre essa refeição, 
que ajuda a conciliação de 
muitas horas de trabalho, 

estudo, academia, além do 
tempo gasto no trajeto. Uma 
das queixas relacionadas à 
nutrição mais comuns é que o 
período entre o almoço e café 
da manhã ou jantar é muito 
demorado. inevitavelmente, 
manter o controle do apetite fica 
difícil nesses casos.
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

1ª) faça uma avaliação médica
Antes de iniciar a prática da caminhada, é importante que o in-

teressado faça uma visita ao médico para avaliar o seu estado geral 
de saúde e, se for o caso, receber algumas recomendações especiais 
sobre como conduzir o exercício.

2ª) não deixe de alongar
O alongamento torna a caminhada mais segura e eficiente, por 

reduzir o risco de lesões e cãibras e ajudar na agilidade do pratican-

te. Deve ser feito antes e depois da caminhada.

3ª) mantenha a postura certa
Procure caminhar sempre com a cabeça centrada nos ombros 

e o olhar direcionado para o horizonte, em linha reta. Os ombros 
devem estar relaxados e não devem ser inclinados para a frente ou 
para os lados. Durante a caminhada, deve-se alternar o movimento 
dos pés e braços. Quando o pé direito vai à frente, é o braço esquer-
do que vai também e vice-versa.

Excelente final de semana a todos!

Fonte: Vida e Estilo/Roberto Araújo

4ª) Respire corretamente
O ideal é inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Quando o es-

forço é grande, a tendência é inspirar também pela boca. Aí, o ideal 
é diminuir o ritmo e respirar profundamente, contando até cinco, 
para voltar a inspirar pelo nariz e expirar pela boca.

5ª) seja regular e não exagere
Os exercícios físicos devem ser realizados de forma regular, com 

intervalo entre as sessões de 24 a 48 horas. A caminhada deve ser feita 
de forma gradual, começando com 30 minutos, três vezes por semana.

6ª) Repare no calçado e nas roupas
As principais marcas de tênis oferecem diversos modelos com 

sistema de amortecimento, que reduzem o impacto do pé no solo. 
Para a caminhada, escolha um para treinamento (com solado mais 
alto) e não para competição (mais baixo e leve). No caso das roupas, 
as mais claras e leves são as melhores. Evite roupas apertadas que 
possam dificultar a respiração e os movimentos.

7ª) Cuide da alimentação e da hidratação
Antes de caminhar, procure fazer uma refeição leve, à base de 

frutas e sucos. Não esqueça de manter a hidratação adequada antes, 
durante e após a atividade física. Beba água.

8ª) programe um horário ideal
As caminhadas pela manhã são excelentes para estimular e pre-

parar o organismo para o resto do dia. Nas caminhadas diurnas e 
vespertinas, nunca se esqueça do protetor solar. Caminhar à noite 
também é uma opção para quem fica ocupado o dia todo, mas para 
isso é necessário escolher lugares bem iluminados. Tenha cuidado 
com a segurança.

9ª) escolha um local plano
É muito importante que a caminhada seja realizada em parques 

ou praças. Em terreno plano, para evitar quedas e esforços desne-
cessários.

10ª) Curta a conversa
Feita entre membros da mesma família, o melhor da caminha-

da (além de melhorar a saúde) é curtir a conversa. Mas, evite fa-
lar de problemas ou aborrecimentos enquanto caminha. Quando 
você exercita seu corpo, o cérebro também merece ser bem tratado. 
A caminhada tem que ser um momento muito agradável, bastante 
aguardado por quem a pratica.

dICAs pARA

mAIs sAudÁvel
CAmInHAdA

umA

A medicina já comprovou que praticar caminhadas regularmente faz muito 
bem à saúde. O exercício contribui para a prevenção de doenças, combate a 
obesidade e melhora a autoestima. É também uma atividade que aproxima 

as pessoas, inclusive pais e filhos ou demais membros da família, que podem 
aproveitar a ocasião para colocar o papo em dia.
Porém, por mais simples que seja, a caminhada requer alguns cuidados, uma vez 
que exercícios mal feitos podem trazer riscos aos praticantes. Confira aqui 10 
recomendações para tornar a sua caminhada mais saudável.
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por SUSANE ZANIN

mODA & 
EsTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Peças adul-
teradas 
no carro
"clonado" 

Organi-
zação

Mundial
da Saúde 

Detalhes
dos cintos

dos
vaqueiros

Produto
usado no

pós-banho
do bebê

Produto da
Universal
Studios

Iguarias
feitas

com arroz
arbório

São en-
contrados
na água
mineral

Muito 
senti-
mental
(fem.)

Pronome
demons-
trativo 

masculino

Órgão que
realiza

autópsias

Neto 
de imi-
grantes

japoneses

Lição 
de uma

disciplina

Cresta;
torra

Linhas 
graduadas

Principal
porto da
Noruega

Ter (?) nos
pés: andar

rápido 

Friedrich Engels
e Karl Marx

País que faz fronteira
com o México

Formação
vocal

Mau, em
inglês

Prefixo de 
"antide-

mocrático"
Patroas

Um dos estímulos
usados 

por Pavlov para
condicionar cães

Expressão da
nacionalidade

Ator de 
"A Outra

Face"

São detectadas por
agências de fact-

checking

Tudo, em
inglês

Objetos de
adoração

Animais
sagrados
na Índia
Sumo

Professor 
Metáfora

para ideias
radicali-

zadas pro-
pagadas
pelas re-

des sociais

A solução
que neutra-
liza ácidos

O instru-
mento de
Bi Ribeiro

(Para-
lamas)

3/all — bad. 7/escalas. 11/câmara de eco — nicolas cage. 14/notícias falsas.

ESPaÇO gOuRmET

ingREDiEnTES
4 bananas-da-terra
2 cebolas roxas
2 dentes de alho
5 pimentas biquinho
2 pimentas dedo-de-moça
3 pimentas de cheiro
1 pedaço pequeno de gengibre
1 pimentão amarelo assado sem pele
1 pimentão vermelho assado sem pele

CUrry de 
baNaNa-da-terra

50 gramas de castanha-de-caju
2 colheres de sopa de curry em pó
200 ml de leite de coco
3 cebolinhas
1 molho de coentro
Sal grosso e azeite a gosto

mODO DE PREPaRO
Pique todas as pimentas. Cor-

te as cebolas e os pimentões em pe-
daços grandes. Amasse os dentes de 

alho. Corte bem pequeno a raiz e o 
talo do coentro (reserve as folhas 
para finalização). Pique também o 
gengibre. Coloque a panela que pos-
sa ir ao forno no fogo. Com a pane-
la seca, coloque as cebolas, os den-
tes de alho e as pimentas. À parte 
toste as castanhas. Assim que am-
bos estejam dourados, junte as cas-
tanhas na panela da cebola. Regue 
com azeite. Acrescente a raiz e ta-

lho do coentro, o gengibre e o cur-
ry. Mexa bem. Junte os pimentões. 
Tempere com sal. Coloque o leite 
de coco. Mexa mais uma vez, espe-
re alguns segundo e reserve. Corte 
as pontas da banana e depois cor-
te ao meio no sentido do compri-
mento. Regue com azeite e tempere 

com sal. Arrume as bananas e as ce-
bolinhas com raiz e tudo na pane-
la do curry. Coloque a casca da ba-
nana para baixo. Leve ao forno bem 
quente até que as bananas estejam 
douradas. Retire do forno e coloque 
por cima as folhas de coentro intei-
ras. Sirva em seguida.

Uma nova forma 
de usar camisa

Talvez você já tenha percebido que eu 
amo camisas, pois sempre falo delas aqui. A 
camisa é uma peça clássica que, por mais que 
em alguns momentos não seja uma peça de-
sejo, nunca se tornará uma peça considerada 
cafona porque passou de moda. E ela prome-
te ser uma das protagonistas de um dos looks 
que mais fará sucesso na meia estação.

Desde o ano passado influenciadoras 
internacionais, inspiradas pelos looks dos 
desfiles das grandes marcas, começaram a 
usar camisa com sobreposição de top ou de 
colete. O top aparece em diferentes mate-
riais, mas principalmente em tricô. Mas aqui 
no Brasil a tendência se consolidou princi-
palmente depois que a participante do BBB 
Juliette usou a combinação em um dos seus 
primeiros looks na casa (foto).

A grande maioria das mulheres têm uma 
camisa branca no seu armário e, se não tem, 
deve começar a considerar a possibilidade 
de investir em uma peça tão clássica. Já o 
top também vale a pena o investimento, pois 
podemos compor looks só com ele além da 
combinação com a camisa (e o top pode ir 
por cima ou por baixo da camisa). Garantin-
do essas duas peças você ainda terá um look 
super diferenciado e democrático.

Mas se você achar que a composição 
ainda não está tanto do seu gosto, talvez po-
deria substituir o top por um colete de tri-
cô. A maior diferença entre os dois é que o 
top remete um pouco mais de sensualidade 
e feminilidade, enquanto o colete transmi-
te seriedade.

E a melhor notícia é que como essa é 
uma combinação Hi-Lo (que mistura peças 
caras com baratas ou sofisticadas com casu-
ais), esse é um tipo de look que pode acom-
panhar você desde um jantar até o trabalho 
tranquilamente.
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Vitrine

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

Druziane, parabéns por comemorar mais um ano de 
vida! muita alegria, paz e harmonia. Que todos os seus 
desejos se realizem, pois você merece. Feliz aniversário!

Eduardo, parabéns por mais um 
aniversário! Que Deus continue te 
abençoando sempre. 

Gabriela, que esta nova fase seja de alegrias e 
sucesso. Que você consiga alcançar todos os 
teus sonhos e desejos. 

izoldi, parabéns, que você possa ter muitos 
anos de vida, abençoados e felizes, e que 
estes dias futuros sejam todos de harmonia, 
paz e desejos realizados. Que seu coração, 
esteja sempre em festa, feliz aniversário.

Os parabéns vão para a Tania, que completa mais 
um aniversario neste dia 13. muitas felicidades na 
sua vida sempre!

Nina, mais um 
ano se passou e 
com ele vitorias 
e aprendizados, 
que neste 
novo ciclo, ao 
completar mais 
um aniversario, 
que seja mais 
uma fase de 
realizações e 
bênçãos em sua 
vida. 
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

Diana Heinz

A Associação de Pais e 
Professores (APP) e o Conse-
lho Escolar do Centro Edu-
cacional Infantil Cinderela 

deram início a campanha Al-
fajor do Bem. A ação comer-
cializa alfajores por R$ 5 nos 
sabores: brigadeiro, doce de 
leite e prestígio. A venda co-
meçou nesta semana e segue 

até o dia 4 de maio, sendo 
que a entrega será realizada 
pela equipe no dia 7 de maio. 

Conforme a equipe o va-
lor arrecadado será destina-
do a compra de brinquedos, 

materiais didáticos e ma-
nutenção da escola. Os do-
ces podem ser adquiridos 
com os integrantes da esco-
la ou pelo telefone 3664 4278 
e WhatsApp 98810 6007. 

aÇãO

CEi Cinderela promove campanha alfajor do bem

mEnOS É maiS, VamOS ViVER 
COm SimPliCiDaDE? 

Simplificar a vida não significa renunciar a tudo que 
conquistamos.  Ser simples vai muito além das questões 
materiais. É um estado de Espírito, um jeito de ser que 
carregamos no íntimo. 

Simplificar a vida é aprender a ser feliz com pouca 
coisa e dar mais valor aos nossos desejos essenciais.  

É ter uma vida exterior comedida, sem exageros e 
uma vida interior rica de valores elevados. 

É aprender a concentrar nossos esforços e dedicar 
o tempo e os ganhos financeiros no que realmente tem 
valor para cada um de nós, pois, muitas vezes, mante-
mos o foco em detalhes sem importância. 

Aprendemos que qualidade de vida tem a ver com 
um padrão econômico elevado.   Porém, ter um alto po-
der aquisitivo, muitas vezes leva as pessoas a um con-
sumismo exagerado, onde passam a buscar a felicida-
de nos objetos e, com isso, se afastam do que realmente 
traz qualidade para a vida. 

Não precisamos desempenhar papéis que a socie-
dade nos impõe e nem buscar sempre consumir o que 
existe de melhor.  Os excessos de toda ordem, sejam eles 
de consumo, de alimentação, de trabalho e outras tare-
fas, nos fazem perder a leveza e complicam o nosso dia 
a dia. 

Qualidade de vida é viver de forma equilibrada, va-
lorizando o que realmente importa para cada um de 
nós.  Ocorre que ultimamente todos querem a melhor 
marca, o melhor emprego, o melhor computador, o me-
lhor marido, a melhor esposa e por aí vai.  

O bom passou a ser pouco, o que gera uma eterna in-
satisfação e impede que desfrutemos do que já conquis-
tamos.  Estamos desaprendendo que ter menos, por ve-
zes, é mais do que suficiente.  

Podemos não ter a melhor casa, mas ela pode ser 
um lar acolhedor, que nos dá segurança e tranquilida-
de. Podemos não ter o melhor emprego, mas com ele te-
mos alegrias. Podemos não ter ao nosso lado os melho-
res companheiros, mas são os que nos compreendem e 
nos fazem felizes. 

Talvez já não tenhamos o corpo perfeito, por não 
sermos mais tão jovens e trazermos as marcas do tem-
po, mas é esse corpo que nos serve à caminhada terrena 
e conta belas histórias de uma vida. 

Então vamos viver com simplicidade, valorizar cada 
conquista e escolher ser simples.

aTiViDaDES Mesmo na pandemia entidade trabalha campanhas com 
o objetivo de auxílio à comunidade

lEO Clube desenvolve campanhas 
em diversas áreas de atuação 
Diana Heinz 

Nos últimos dias o LEO 
Clube Maravilha desenvol-
veu diversas ações no mu-
nicípio. Uma delas foi a en-
trega de brinquedos, jogos 
e alimentos ao Lar Coração 
de Maria. A doação faz par-
te da campanha de dignida-
de ao idoso que tem como 
objetivo proporcionar mo-
mentos de lazer, diversão 
e integração entre pesso-
as da melhor idade. Confor-
me a coordenadora da cam-
panha, Schayane Golzer, a 
ideia é suprir a necessidade 
de distração e momentos de 

confraternização. A próxima 
etapa será realizada no Lar 
Santa Barbara, com a doa-
ção de equipamentos para 
fisioterapia respiratória e re-
abilitação, alimentos e con-
versas por chamada de ví-
deo. “Percebemos a carência 
de uma atenção maior devi-
do ao momento de pande-
mia vivenciado nos locais, 
consequentemente a fal-
ta de visitas e/ou passeios. 
Além disso, por se tratarem 
de locais dependentes do 
auxílio da comunidade, fo-
ram realizadas doações vi-
sando uma melhor qualida-
de de vida aos idosos”, disse. 

PiZZa lEO 
No sábado (3) foram entre-

gues 1.028 pizzas da campanha 
Pizza LEO. Na ação 50% do lu-
cro será destinado a compra de 
alimentos que serão doados ao 
Hospital São José. O valor arreca-
dado soma mais de R$3.850,00 e 

a entrega dos donativos será nas 
próximas semanas. “Agradece-
mos a todos que participaram 
comprando as pizzas. Para nós 
o apoio da comunidade é funda-
mental e é através dele que con-
seguimos desenvolver ativida-
des”, disseram os integrantes. 

2 DE ABRIL 
O Dia mundial da 
Conscientização 
do Autismo, 
2 de abril, foi 
comemorado 
pelo Clube com 
luzes da cor azul 
refletidas na 
sede do Clube. 
O objetivo foi 
fomentar a causa 
e mostrar o apoio 
a comunidade. 

Fotos: Divulgação

Valor arrecadado com a venda soma mais de R$ 3.850,00

Clube promoveu a entrega de brinquedos, jogos e alimentos ao Lar Coração de Maria
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Neste ano, a declaração trouxe novidades, como a obrigatoriedade de 
declarar o recebimento do auxílio emergencial para contribuintes não 

isentos e a criação de códigos para declarar criptomoedas.

aS NOvidadeS Para
O aCertO de CONtaS
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Profissionais respondem principais dúvidas sobre o imposto de renda

2

Multi AssessoriA eM DocuMentos – corresponDente cAixA

A Multi Assessoria em Do-
cumentos – Corresponden-
te Caixa completou no dia 7 
de Abril de 2021  sete anos 
de atendimento. Localizada 
na Rua Prefeito Albino Ceru-
tti Cella, n°. 77, em frente à 

Rodoviária de Maravilha, ela 
presta uma diversidade de 
serviços dentre eles, a regula-
rização de imóveis rurais e ur-
banos, promovendo e provi-
denciando os mais variados 
documentos, requerimentos, 

declarações, desdobros, lo-
teamentos, desmembramen-
tos, INCRA, ITR CAR,  finan-
ciamento de imóveis urbanos 
através da Caixa Econômica 
Federal, a prestação de servi-
ços referente à Pessoa Física 

como Declaração de Impos-
to de Renda, regularização do 
imposto de INSS sobre as edi-
ficações junto à receita Fede-
ral,  procedimentos de regula-
rização do CPF, dentre outros. 
“Neste mês com uma promo-

ção especial para Declaração 
de Imposto de Renda 2021, ve-
nha até nós teremos o maior 
prazer em atendê-los. Nos-
sos telefones para contato são: 
(49)3664 2201 ou (49)98801 
5748 Andriéli celular ou wha-

tsapp ou (49) 98805-9348 Fer-
nanda celular ou whatsapp, 
encontre-nos também nas re-
des sociais, no Facebook e no 
instagram como  Multi Asses-
soria em Documentos.”, disse-
ram as sócias. 

Diana Heinz

O  imposto sobre a ren-
da  ou  imposto sobre o ren-
dimento  é um  tributo  da 
espécie imposto existente em vá-
rios países, que cada contribuin-
te, seja ele pessoa física ou pessoa 
jurídica, paga uma certa porcen-
tagem de sua renda ao governo 
nacional, na forma de imposto.

Nesta declaração o contri-
buinte informará utilizando-se 
de um informe de rendimen-
tos fornecido por suas fontes pa-
gadoras como por exemplo da 
empresa onde trabalha ou do 
INSS nos casos de aposentado-
ria, dentre outros, nesta declara-
ção será informado além destes 
rendimentos os valores de con-
tas bancarias, bens, algumas des-
pesas dentre outras informações 
solicitadas.

Andriéli Blatt Filipin e Fer-
nanda Zatt, profissionais pro-
prietárias da  Multi Assessoria 
em Documentos – Correspon-
dente Caixa, falaram sobre as re-
gras obrigatórias da declaração. 
Elas explicaram as principais dú-
vidas relacionadas ao tema. 

- como declarar bens 
no imposto de renda?

A Declaração dos bens deve 
ser feita diretamente no progra-
ma gerador da declaração no 

campo de bens e direitos, de-
ve-se incluir os bens que a pes-
soa possui inclusive aquele que 
integra o patrimônio do casal, 
tais como bens imóveis, mó-
veis, dinheiro, títulos, ações, in-
vestimentos financeiros, partici-
pações societárias e qualquer 
outra espécie de  bens  e valo-
res patrimoniais existentes no 
país ou no exterior, na declara-
ção deve constar todos os da-
dos dos bens principalmente 
dos bens imóveis o mais deta-
lhadamente possível, constan-
do principalmente o endereço, 
a matrícula do imóvel, de quem 
foi adquirido, quando foi fei-
ta a compra, se foi financiado e 
qual foi a instituição financeira 
que concedeu o financiamen-
to, se foi comprado na planta, 
dentre outras informações que 
possuir do imóvel. Vale ressal-

tar que a declaração do valor 
do bem deve ser sempre o va-
lor de compra, e não o valor de 
mercado, e em caso de o imó-
vel ser financiado o contribuin-
te deve constar o valor pago no 
ano anterior, e todo ano é pre-
ciso acrescentar o que foi pago, 
até a quitação, e após a quitação 
terá que repetir o valor total nas 
próximas declarações.

Se ocorrer a venda de um 
imóvel esta venda também pre-
cisa ser declarada. O contri-
buinte precisa repetir, no cam-
po “situação em 31/12/2020”, o 
valor declarado nos anos ante-
riores, e deverá constar zero no 
item do valor atual, e deverá in-
formar o preço da venda e adi-
cionar o CPF ou CNPJ de quem 
adquiriu o imóvel.

O contribuinte deverá to-
mar o máximo de cuidado para 

que não esqueça de declarar ne-
nhum bem, e vale lembrar que se 
os dependentes possuírem bens 
estes também deverão constar 
na sua declaração de imposto de 
renda. Os bens que o casal pos-
suir em conjunto devem ser de-
clarados em apenas uma decla-
ração caso o casal opte em fazer 
declarações separadamente. A 
declaração dos bens é uma das 
partes mais relevantes da decla-
ração pois é onde é declarado o 
seu patrimônio total.

- o que são 
deduções legais?

É possível deduzir do 
seu imposto devido algumas 
despesas que o contribuinte ou 
seus dependentes tiveram, des-
de que o contribuinte opte pela 
modalidade da declaração com-
pleta.  As deduções legais são 
algumas despesas que o con-
tribuinte e seus dependentes ti-
veram no decorrer do ano dentre 
elas despesas com instituições 
de ensino, gastos com profissio-
nais médicos, clinicas ou hospi-
tais, dentistas, psicólogos, e de-
mais profissionais da saúde, a 
pensão alimentícia, doações 
e Previdência Privada,  estas 
deduções acontecem quando 
o contribuinte opta por fazer 
a declaração na modalida-
de completa, o contribuin-

Empresa localizada em frente à Rodoviária conta neste mês com uma promoção 
especial para Declaração de imposto de Renda

andriéli blatt Filipin e Fernanda Zatt são proprietárias da multi assessoria em 
Documentos – Correspondente Caixa

te deve então lançar todas as 
despesas dedutíveis e verifi-
car em qual das modalidades 
o contribuinte melhor se en-
caixa na completa ou simpli-
ficada. Vale ressaltar de que 
para que a dedução seja con-
siderada válida o contribuin-
te deve ter em mãos as notas 
fiscais destas despesas, os bo-
letos de pagamento ou reci-
bos desde que constem to-
dos os dados da parte que 
recebeu.

- Como ficam os 
dependentes da 
declaração?

É possível constar na 
declaração de imposto de 
renda os dependentes que o 
contribuinte possui que podem 
ser: o Cônjuge, filhos, irmãos, 
netos, bisnetos, seus pais, avós,  

bisavós, sogros, ex-cônjuge que 
recebe pensão alimentícia, de-
pendentes que não  moram no 
Brasil, dependentes do cônju-
ge, estes podem ser incluídos 
na declaração gerando um 
desconto de R$ 2.275,08, di-
minuindo assim o imposto a 
pagar, ou aumentando a res-
tituição a receber. Vale ressal-
tar que todos os rendimentos 
e os bens que os dependentes 
possuírem devem ser declara-
dos na sua declaração, então a 
pessoa que for declarar deve fi-
car atenta se de fato é relevante 
ou não constar este dependen-
te na declaração. Cada depen-
dente deve ser informado em 
apenas uma declaração, por 
exemplo se o casal possui um 
filho este não poderá ser in-
formado nas duas declarações 
apenas em uma delas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tributo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contribuinte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contribuinte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_f%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
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Prazo para declarar
vai até 31 de julho

3

Vai até o dia 31 de julho o 
prazo para contribuintes faze-
rem a entrega da Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto 
de Renda Pessoa Física. Nes-
te ano, a declaração trouxe 
novidades, como a obrigato-
riedade de declarar o recebi-
mento do auxílio emergencial 
para contribuintes não isen-
tos e a criação de códigos para 
declarar criptomoedas. Ou-
tra novidade foi a ampliação 
da declaração pré-preenchi-
da para contribuintes inscri-
tos no Portal de Serviços Pú-
blicos do Governo Federal 
(Portal gov.br). Quem perder 
o prazo de declaração pagará 
multa de R$ 165,74 ou 1% do 
imposto devido, prevalecendo 
o maior valor.

Deve declarar o IR quem 
recebeu, ao longo de 2020, 

mais de R$ 28.559,70 em ren-
dimentos tributáveis. Esta é a 
regra básica. Ainda estão obri-
gados quem possía, até 31 
de dezembro de 2020, imó-
veis, veículos e outros bens 
com valor total superior a R$ 
300 mil, quem ganhou capital 
com a venda de imóveis, veí-
culos e outros bens sujeitos à 

Declaração SimPlifiCaDa
- Dedução padrão de 20% da renda tributável, limitado a 

R$ 16.754,34

Declaração COmPlETa
- Dedução de até R$ 2.275,08 por dependente
- Dedução dos gastos com educação pessoal e dos depen-

dentes, limitada a R$ 3.561,50 por pessoa
- Dedução sem limite para despesas médicas e de saúde
- Dedução integral de pensão alimentícia, limitada ao va-

lor acordado na Justiça
- Contribuições para a Previdência oficial
- Contribuições para a Previdência privada do tipo PGBL 

As DeDuÇÕes 

tributação, que teve ganhos 
de capital com operações na 
bolsa de valores e na bolsa de 
mercadorias e futuros, que re-
cebeu mais de R$ 142.798,50 
em renda bruta de atividade 
rural ou recebeu mais de R$ 
40 mil em rendimentos isen-
tos e não tributáveis ou tribu-
tados na fonte.

ou Fapi, limitada a 12% dos rendimentos tributáveis no ano 
anterior

- Doações realizadas para projetos financiados pelo Estatu-
to da Criança e do Adolescente (ECA) ou ao Estatuto do Idoso, 
limitadas a 6% do imposto devido ou da restituição 

- Doações a projetos culturais e esportivos, dentro do li-
mite de 6%

- Doações aos Programas Nacionais de Apoio à Atenção da 
Saúde da Pessoa com Deficiência e de Apoio à Atenção Onco-
lógica, limitadas a 1% do imposto apurado na declaração e fora 
do limite global de 6%.

- Desde 2020, dedução de gastos dos patrões com a pre-
vidência de empregados domésticos deixou de ser permitida.

Mesmo que não esteja 
obrigada, qualquer 

pessoa pode apresentar 
a declaração, desde 
que não conste em 

outra declaração como 
dependente

RESTiTuiÇãO
O pagamento está 
previsto para as 
seguintes datas:

1º lote: 31 de maio
2º lote: 30 de junho
3º lote: 30 de julho
4º lote: 31 de agosto
5º lote: 30 de setembro

sAiBA
MAis

Auxílio eMergenciAl
- Auxílio deverá ser informado como rendimentos tributáveis 

de pessoa jurídica para quem não estiver isento da declaração

- Quem recebeu mais de R$ 22.847,76 de rendimentos tributá-
veis no ano passado e tiver sido contemplado com o auxílio emer-
gencial deverá devolver os valores do benefício

criptoMoeDAs
Criação de três campos na ficha “Bens e Direitos” para 

declarar criptomoedas e outros ativos: 
- Código 81 para bitcoins; código 82 para outras moedas di-

gitais (ether, XRP, bitcoin cash, tether, chainlink, litecoin e outras); 
e  código 83 para os demais criptoativos (ativos não considerados 
criptomoedas, mas classificados como security tokens ou utility 
tokens).

espólio
- A partir da declaração do exercício 2021 é possível enviar a 

informação de sobrepartilha sem a necessidade de retificar a De-
claração Final de Espólio da partilha enviada anteriormente. Para 
isso, na ficha Espólio, deve-se marcar a opção “sobrepartilha”.

e-MAil e sMs
- Número do celular e endereço de e-mail informados na de-

claração poderão ser usados pela Receita para informar a existên-
cia de mensagens no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC)

DeclArAÇão pré-preenchiDA
- Inclusão de contribuintes com conta no Portal Gov.br com 

níveis verificado e comprovado no acesso à declaração pré-preen-
chida, com dados enviados pelas empresas ou por prestadores de 
serviços 

AposentADos
- Declaração calculará automaticamente o limite da parce-

la isenta dos proventos de aposentadoria para maiores de 65 anos

- Valores excedentes serão automaticamente transferidos para 
a ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica

noViDADes
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redução de jornada 
deve ser declarada

4

Trabalhadores beneficia-
dos pelo Benefício Emergen-
cial de Preservação do Empre-
go e da Renda (BEm) devem 
informar os valores tanto da 
redução de jornada ou da sus-
pensão do contrato de trabalho 
no Imposto de Renda. O progra-
ma ajudou a preservar o empre-
go em empresas impactadas pela 
pandemia de Covid-19 em 2020.

Equivalente a um percentu-
al do seguro-desemprego a que 
o trabalhador teria direito se fosse 
demitido, o BEm deve ser declara-
do como tal na ficha “Rendimen-
tos Tributáveis Recebidos de Pes-
soa Jurídica”. Na fonte pagadora, 
o contribuinte colocará o Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) da Receita Federal, com o 
número 00.394.460/0572-59.

A ajuda compensatória men-
sal, que equivale à parcela do sa-
lário paga pelo empregador, deve 
ser informada na ficha “Rendi-

mentos Isentos e Não Tributá-
veis”. O declarante deve incluir 
o dinheiro no item 26, “Outros 
com o CNPJ da Fonte Pagado-
ra (Empregadora)”. A descrição 

pAgAMento Do
iMposto De renDA

- O contribuinte deve pagar imposto de renda quan-
do o resultado da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) re-
sultar em imposto a pagar. Este pagamento pode ser realizado 
em até 8 quotas, mensais e sucessivas, desde que cada quo-
ta não seja inferior a R$ 50,00. Está dispensado o recolhimen-
to do imposto de valor inferior a R$ 10,00. O imposto de va-
lor inferior a R$ 100,00 deve ser recolhido em quota única.

- O imposto também deve ser pago, ao longo do ano-calen-
dário, conforme forem recebidos os rendimentos, em casos espe-
cíficos como ganho de capital na alienação de bens e direitos, ou 
rendimentos que não são retidos na fonte, situações em que o paga-
mento é feito pelo carnê-leão. E se desejar, o contribuinte também 
pode antecipar pagamentos por meio do imposto complementar.

restituiÇão Do
iMposto De renDA

- Se, ao preencher a Declaração de Imposto de Renda, o con-
tribuinte tiver como resultado "Imposto a restituir", este va-
lor será devolvido na conta bancária indicada na declaração. 

-  O valor da restituição do IRPF é atualizado pela taxa Se-
lic, acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de en-
trega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% 
no mês do depósito. Uma vez encaminhado ao banco, o va-
lor da restituição não sofrerá atualizações, independente-
mente da data em que o contribuinte receba a restituição.

-  O contribuinte pode receber aviso do pagamento da res-
tituição no seu celular. Instale o App Pessoa Física e marque a 
declaração desejada clicando sobre a estrela. Quando a resti-
tuição for enviada para a conta informada na declaração, o dis-
positivo receberá o alerta: "Restituição enviada para o banco".

noVA contA DA
cAixA econôMicA

- A Caixa Econômica Federal possui atualmente dois for-
matos de números de conta corrente válidos. No cadastro 
das informações bancárias para débito automático do paga-
mento das quotas do imposto de renda ou para crédito da res-
tituição será possível informar tanto o antigo número de con-
ta da Caixa Econômica Federal como a nova numeração.

sAiBA MAis

DEClaRaÇãO OnlinE
- O contribuinte pode fazer o 

preenchimento e envio pode ser 
realizado de forma online, dire-
tamente pelo Portal e-CAC, na 
opção "Meu Imposto de Ren-
da". Esta é uma opção de pre-
enchimento fácil e traz van-
tagens como a importação de 
informações do ano anterior e 

a declaração pré-preenchida. O 
serviço, contudo, possui alguns 
limites.

CElulaR E TablET
- Para o contribuinte que 

busca um canal rápido e simples 
de usar, o preenchimento e en-
vio da declaração pode ser feito 
por celulares e tablets, por meio 

do aplicativo “Meu Imposto de 
Renda”, disponível nas lojas Goo-
gle Play (para sistema Android) 
ou App Store (para sistema iOS). 
Assim como a declaração online, 
também tem alguns limites. 

PROgRama DO iPRf
- Se preferir, o contribuin-

te também pode baixar o Pro-

grama Gerador de Declaração 
(PGD) relativo ao ano (exercício) 
que deseja declarar. O progra-
ma é completo, possibilita a im-
portação de informações de de-
clarações auxiliares e pode ser 
utilizado por qualquer pessoa. 
Basta possuir acesso à internet 
para poder baixar e enviar a de-
claração.

As trÊs ForMAs pArA FAZer A DeclArAÇão

deve conter a expressão “Ajuda 
Compensatória”, para identificar 
a natureza dos valores.

Para saber quais valo-
res foram pagos como benefí-

cio emergencial ou ajuda com-
pensatória, o contribuinte deve 
acessar o aplicativo Carteira de 
Trabalho Digital ou consultar o 
empregador.
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sAiBA MAis

O contribuinte não isento 
de Imposto de Renda que re-
cebeu auxílio emergencial no 
ano passado deverá estar aten-
to. Tanto o auxílio cheio, de R$ 
600 (R$ 1,2 mil para mães sol-
teiras), e do auxílio emergen-
cial extensão, de R$ 300 (R$ 600 
para mães solteiras), terão de 
ser declarados por serem con-
siderados rendimentos tributá-
veis de pessoa jurídica. 

Quem recebeu mais de R$ 
22.847,76 de rendimentos tri-
butáveis no ano passado e tiver 
sido contemplado com o auxí-
lio emergencial deverá devol-
ver os valores do benefício.

A devolução do auxílio 
emergencial está estabeleci-
da pela Lei 13.982, de abril de 
2020. O programa do imposto 
de renda faz a verificação des-
tes valores e, se identificar que 
os limites previstos na lei foram 
ultrapassados, informará o va-
lor do auxílio emergencial que 
deve ser devolvido no Recibo 
de Entrega da Declaração.

Para sua facilidade, a de-
volução do auxílio emergencial 
pode ser realizada por meio de 
DARF específico (código de re-
ceita 5930) emitido diretamen-
te pelo programa do imposto 
de renda, pelo aplicativo Meu 
Imposto de Renda para celula-
res e tablets ou até mesmo pelo 
sistema Meu Imposto de Ren-
da, disponível no e-CAC. Mais 
informações sobre como devol-
ver os recursos podem ser obti-

auxílio emergencial
deve ser devolvido?

A pessoA está DispensADA DA 
ApresentAÇão DA DeclArAÇão, 
DesDe que:

Não se enquadre em nenhuma das situações nas quais é obri-
gada a fazer a declaração; conste como dependente em declaração 
apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informa-
dos seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua; teve a pos-
se ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, quando 
os bens comuns forem declarados pelo cônjuge ou companheiro, 
desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda o limi-
te em 31/12

queM poDe DeclArAr eM conjunto?
- Os cônjuges (casados), companheiros (união estável) e depen-

dentes podem declarar em conjunto, ou seja, numa só declaração

- Para que seja considerado declarante em conjunto, todos os 
bens, direitos e rendimentos destas pessoas devem estar na mesma 
declaração (contribuinte titular). Neste caso, as pessoas declaradas 
em conjunto não precisam entregar uma declaração somente sua.

queM poDe ser DepenDente?
- Cônjuge, ou companheiro com quem o con-

tribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos

 - Filhos ou enteados de até 21 anos de idade; de qual-
quer idade, quando incapacitado física ou mentalmen-
te para o trabalho; de até 24 anos, se ainda estiver cursan-
do ensino superior ou escola técnica de segundo grau

- Irmãos, netos ou bisnetos, sem arrimo dos pais, de quem 
o contribuinte detenha a guarda judicial: de até 21 anos; de 
qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmen-
te para o trabalho; de até 24 anos, se ainda estiver cursando en-
sino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o 
contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos

- Pais, avós e bisavós se no ano-calendário, tiverem recebido 
rendimentos, tributáveis ou não, até o limite de isenção. O limite de 
isenção deve ser calculado pela tabela mensal, ajustado pelo nú-
mero de meses no caso de Declaração de Saída Definitiva do País.

Menor pobre de até 21 anos, que o contribuinte crie e 
eduque, desde que detenha sua guarda judicial

- Tutelados e Curatelados absolutamente incapaz da qual o 
contribuinte seja tutor ou curador

das no site do Ministério da Ci-
dadania na internet.

A declaração no Imposto 
de Renda e a devolução do be-
nefício vale tanto para o contri-
buinte principal como para os 
dependentes. Quem ganhou 
menos que R$ 22.847,76 em ren-
dimentos tributáveis em 2020 
e recebeu auxílio emergencial 
está isento da declaração do 

IRPF e não precisa se preocupar. 
Para quem não recebeu o auxí-
lio, a faixa de isenção foi mantida 
em R$ 28.559,70 em rendimen-
tos tributáveis no ano passado.

fgTS
O saque emergencial de 

R$ 1.045 do FGTS, autorizado 
como medida de alívio durante 
a pandemia de covid-19, tam-

bém precisará ser declarado, 
como todos os saques do Fun-
do de Garantia. 

O dinheiro deverá ser infor-
mado no campo “Rendimentos 
isentos e não tributáveis”. Por se 
tratar de um rendimento isen-
to, o FGTS não altera a base de 
cálculo do IR, mas o valor deve 
ser declarado para comprovar a 
origem dos recursos.
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munICípIoS
flOR DO SERTãO Em razão da pandemia, profissionais pararam de ir até as escolas 

Programa Saúde na Escola conta 
agora com canal no Youtube

Uma das ações da Secreta-
ria de Saúde de Flor do Sertão 
é o Programa Saúde na Escola, 
desenvolvido no Centro Edu-
cacional Padre Luiz Muhl e na 
Escola Estadual Jorge Lacerda. 
Em razão da pandemia, os pro-
fissionais deixaram de ir até as 
instituições educacionais, para 
evitar aglomeração. 

Como forma de continuar os 
trabalhos, foi criado um canal no 
Youtube, em que os profissionais 
repassam informações, orienta-
ções e dicas aos alunos. “O Pro-
grama surgiu para abordar te-
mas pertinentes aos alunos, mas 
que sem dúvida são importantes 
para toda sociedade; acredita-
mos que dessa forma, pela via di-
gital, atingiremos bem mais pes-
soas”, reconhece a secretária de 
Saúde, Maristela Valler.

Para Leandro Neuhaus, se-

Em vídeo, profissionais da saúde repassam orientações

cretário de Educação e criador 
do canal, o processo pedagógi-
co não pode abrir mão das no-
vas tecnologias, que sem dú-
vida dão importante suporte 
às novas dinâmicas de ensi-

no e aprendizagem. “As plata-
formas digitais e as novas tec-
nologias de modo geral já se 
firmaram como meios indis-
pensáveis para a educação, em 
todos os níveis. Se temos esses 

meios à disposição, convém usá
-los, propagando para além da 
escola tudo o que é interessan-
te, como esse Programa muito 
bem desenvolvido pela Secreta-
ria de Saúde”, observa. 

Divulgação

Feliz Dia! Um Dia abençoado! Um grande salto em 
direção à luz e à paz espiritual, é a docilidade mental. 
a Vida de Deus é aceitação, ter olhos puros como os 
de uma criança e manter o coração sempre limpo. 
Docilidade não significa ingenuidade. Pelo contrário. É 
ver além através da visão do amor de Deus a respeito de 
todas as pessoas, coisas e fatos. Essa docilidade pode 
ser compreendida e vivenciada na forma das seguintes 
atitudes: espírito de reverência e gratidão; alegrar-se com 
a alegria dos outros; desejar realmente o bem do próximo, 
quem quer que seja; apreciar absolutamente tudo com 
a mente repleta de satisfação; e sentir o bem por toda a 
parte, com base na crença profunda de que nada está 
fora dos planos e da vontade de Deus. muito Obrigado!

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 

DROnE 
Cunha Porã realiza 
vistorias de combate 
ao aedes aegypti

Com mais de 80 focos do 
mosquito e quatro casos con-
firmados de dengue, a Secre-
taria de Saúde e Sala de Si-
tuação realizaram ações de 
combate ao Aedes aegypti em 
Cunha Porã. Entre as medidas 
que já vem sendo realizadas 
diariamente por agentes de 
Saúde e Endemias, agora há 
também vistorias com drone.

A utilização do equipa-
mento tem por objetivo fa-
zer vistorias aéreas nos lo-
cais considerados infestados 
pelo mosquito e de difícil 
acesso, situados no períme-
tro urbano e proximidades. 

De acordo com a coorde-
nadora da Sala de Situação e 
agente de Endemias, Ange-

la Rieger Kölln, embora haja 
um grande empenho por par-
te das equipes de campo, é 
imprescindível que a po-
pulação esteja engajada no 
combate ao mosquito de for-
ma contínua. “O primeiro 
resultado do Levantamen-
to Rápido de Índices para o 
Aedes aegypti (LirAa) des-
te ano mostrou que o mu-
nicípio tem um médio ris-
co para epidemia. Por isso, 
ações conjuntas de comba-
te trarão melhores resulta-
dos e desta forma há possi-
bilidade de termos menos 
incidência do mosquito”, 
pondera Angela, enfatizan-
do a necessidade da coo-
peração da comunidade.

ação com drone tem por objetivo fazer vistorias em locais de difícil acesso

Divulgação/Secretaria de Saúde

bOm JESuS DO OESTE
Equipe atua na manutenção e recuperação 
de estradas

A administração de Bom Jesus 
do Oeste, através do Departamen-
to Municipal de Estradas e Rodagem 
(DMER), está dando continuida-
de na recuperação das estradas vici-
nais do município. Durante esta se-
mana, as melhorias foram realizadas 
na Linha Lageado das Flores Alto.

Além disso, já foram feitas melho-
rias de acesso de Bom Jesus do Oes-
te a Maravilha, Linha 1º de Maio, aces-
so ao município de Tigrinhos, Linha 
Ceschini, Linha Baron, Linha Zimmer-
mann, Linha Jundiá e partes da Linha 
Lamb e Linha Rainha da Serra. Entre 
esses trabalhos, foram realizadas me-

lhorias das entradas de diversas pro-
priedades e cascalhamento em pá-
tio de empresa da área industrial.

Para o prefeito, Airton Antônio Rei-
nehr, o serviço é fundamental para ga-
rantir a segurança de quem trafega pelas 
estradas. “Precisamos trabalhar para dar 
melhores condições para os moradores 
do interior do município. São pessoas 
que precisam das estradas para escoar 
produções, crianças que dependem de 
uma boa estrada para chegar com segu-
rança nas escolas e pessoas que por di-
versos motivos dependem de boas con-
dições, é por isso que nos preocupamos 
em fazer manutenções das estradas”, diz. Trabalhos contribuem para melhorar o tráfego de veículos

Divulgação
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O Núcleo dos Mercados 
ligado à Associação Empre-
sarial de Maravilha realizará 
na quinta-feira (15) às 19h a 
palestra online  “Mais que es-
pecial, como atender pesso-
as com deficiência”, com a psi-
copedagoga Andrea V. Rigotti. 
A profissional é psicopedago-
ga institucional e clínica, es-
pecialista em psicopedagogia 
com ênfase em neurociên-
cias, pós-graduanda em aná-

Evento será ministrado pela psicopedagoga andrea V. Rigotti

CamPanHa Evento será aberto ao público, com o objetivo de atingir 
empresas com atendimento presencial

associação Empresarial promove 
palestra sobre atendimento 
para pessoas com deficiência

lise do comportamento apli-
cado, acadêmica do curso de 
Psicologia e especialista em 
letras, inglês e espanhol. Du-

rante sua fala, ela explanará 
detalhes sobre o atendimento 
humanizado e empático para 
pessoas especiais. 

No dia 2 de abril come-
morou-se o Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo e 
com base na preocupação que 
os nucleados do Núcleo dos 
Mercados possuem em aten-
der os seus clientes, surgiu a 
ideia de trazer ainda mais co-
nhecimento sobre o assunto 
para os seus atendentes e pú-
blico geral. “Convidamos a to-
dos para que prestigiem este 
momento que será muito es-
pecial. A palestra será aberta 
para o público, com o objetivo 
de atingir todas pessoas que 
têm em suas empresas o aten-
dimento presencial. A Andrea 
tem um bagagem sensacional 
para compartilhar com todos 
nós. Agendem-se e venham 
prestigiar conosco”, ressaltou 
o coordenador do Núcleo dos 
Mercados, Ricardo Vogel.

A palestra será 
transmitida no canal 
do Youtube da CDl e 

associação Empresarial 
de Maravilha 

Divulgação

eliane SantoS

Com a junção de valo-
res e profissionalismo, inau-
gurou em Maravilha a Reali-
ze Arquitetura e Engenharia. 
A empresa é o resultado de 
uma equipe comprometi-
da formada pela arquite-
ta e urbanista, Jéssica Luiza 
Dummer e o engenheiro ci-
vil, Marcelo Guerra, que jun-
tos comandam o escritório.

“Nosso foco é a particu-
laridade de cada cliente, bus-
cando os seus desejos e ex-
pectativas da realização da 
construção e colocando em 
prática - tornando o projeto 
especial e único”, destacam.

A Realize leva em consi-
deração o sonho das pessoas, 
na hora de construir ou re-
formar o imóvel. “Construir 
ou reformar requer muito 
planejamento, pois muitas 
vezes, é parte de um sonho. 
Por isso, na hora de esco-
lher como fazer essa obra, é 
sempre bom pensar em con-

nOViDaDE
Realize arquitetura e Engenharia abre suas portas em maravilha

tratar um escritório que en-
volva profissionais da área 
de arquitetura e engenha-
ria juntos, onde a sinergia en-
tre os dois é o melhor cami-
nho para o sucesso da obra”, 
observam os profissionais. 

O escritório atua em di-
versos segmentos como: pro-
jetos arquitetônicos, elétri-

cos, estruturais, projeto de 
interiores, hidráulicos, pai-
sagísticos, prevenção con-
tra incêndios, urbanísticos, 
para incorporação, acom-
panhamento de obras. E, 
além disso, ainda oferece li-
ghting designer (designer de 
iluminação), maquetes ele-
trônicas, orçamentos, pe-

rícia predial e regulariza-
ção de imóveis, tanto para 
projetos residenciais, co-
merciais ou industriais.   

A Realize fica na Rua 
Duque de Caxias, número 
625, sala 5 – enfrente a Con-
tabilidade Gledson. O te-
lefone para contato é (49) 
99907-8848 ou 99932-4961.

Jéssica Dummer e marcelo Guerra prontos para atender

ambiente aconchegante fica na Rua Duque de Caxias, Centro

Empresa foi pensada para atender da reforma até construção

Fotos: Eliane Santos/O Líder

Cleiton C. FerraSSo

A feira do peixe termi-
nou em Maravilha com gran-
de procura, mas pouco produ-
to. A avaliação é do secretário 
de Agricultura, Pedro Gilberto 
Ioris. Segundo ele, muitas pes-
soas foram aos pontos de ven-
da na quarta, quinta e sexta-fei-
ra da Semana Santa, mas nem 
todos conseguiram o alimento. 

“Nas outras edições so-
brava peixe no fim do dia, nes-
ta vez faltou. Por outro lado, 
foi uma das feiras com maior 
movimento de consumido-
res. Se tivéssemos mais pei-

xe, teríamos vendido”, destaca. 
Conforme o secretário, a es-

tiagem do ano passado matou 
muitos peixes e afetou a pro-
dução. “Teve produtores que 
estimavam pescar 1.000kg, 
mas ao secar o açude resul-
tou em 500 kg. No geral, a pro-
dução caiu entre 40% a 50% 
devido à estiagem” revela. 

Diante desses fatores, a pro-
dução de peixe ficou um pouco 
abaixo da média. Ioris destaca 
que foram vendidas aproxima-
damente 15 toneladas do pes-
cado em Maravilha, enquan-
to que nas edições anteriores 
a média eram 20 toneladas. 

falTOu PEixE
feira do peixe fica 
abaixo da média de 
produção em maravilha 

aproximadamente 15 toneladas de peixe foram comercializadas durante o período

Arquivo/O Líder
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Cleiton C. FerraSSo

O Lions Clube Maravi-
lha entregou 33 cestas bá-
sicas para famílias listadas 
pela Assistência Social de 
Maravilha na última quinta-
feira (1º). Os produtos foram 
oriundos de doações. Segun-
do a presidente do Clube, 
Cleusamar Tosetto Preuss, as 
famílias serão assistidas ain-
da entre quatro a cinco me-
ses. Outro ponto interessan-
te é a busca por emprego aos 
beneficiados. 

“O objetivo do grupo é 
identificar se essas famí-
lias estão trabalhando, pois 
nossa intenção é incluir es-
sas pessoas no trabalho. Va-
mos acompanhá-las durante 
o período de assistencialis-
mo com as cestas e saber o 
porquê de não estarem em-
pregadas. Temos parcerias 
com empresários e quere-
mos oportunizar um empre-

bOa aÇãO Famílias beneficiadas foram listadas pela Assistência Social e 
Clube vai doar os alimentos por até cinco meses

lions Clube maravilha doa 33 
cestas básicas para famílias e 
busca emprego aos assistidos 

go a elas”, destaca. 
Além desse projeto, o 

Lions Clube Maravilha en-
tregou, recentemente, uma 

cesta básica de alimentos ao 
hospital São José no valor de 
R$ 1,5 mil. Lembrando ain-
da que o grupo trabalha com 

o empréstimo de cadeira de 
rodas para quem necessita. 
Basta entrar em contato com 
um dos integrantes do Clube.

Cestas básicas foram montadas a partir de doações de pessoas e empresários 

Divulgação

Diana Heinz

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Ma-
ravilha entregou na quarta-
feira (7) doações de manti-
mentos para o Hospital São 
José. Os mantimentos fo-
ram arrecadados pelas vo-
luntárias da entidade e entre-
gues a equipe da instituição. 

Para as integrantes da 

Rede, é preciso lembrar que a 
saúde é prioridade neste mo-
mento. “Diante da situação 
que nos encontramos devi-
do à pandemia de Covid-19 
sabemos das necessidades 
de cada instituição e a doa-
ção realizada ao Hospital São 
José é em forma de gratidão 
por todo o serviço prestado 
ao nosso município e região”, 
disseram as integrantes.

EnTREga

Rede feminina 
doa alimentos ao 
Hospital São José 

Mantimentos foram arrecadados pelas voluntárias da entidade

Divulgação



,  maRaVilha 10 DE abRil DE 2021 25

IBRAHIM MURUSSI
Faleceu no dia 7 de abril, no hospital São José de 
maravilha, aos 78 anos. Seu corpo foi velado no salão 
católico de Bom Jesus do Oeste e sepultado no cemitério 
municipal de Bom Jesus do Oeste. 

GAUDINA GONÇALVES DA SILVA CANABARRO
Faleceu no dia 7 de abril, em sua residência, aos 77 anos. 
Seu corpo foi velado no salão da comunidade de Vista 
Alegre, em Bom Jesus do Oeste, e sepultado no cemitério 
da comunidade. 

OLÍVIA MACHADO DE SOUZA
Faleceu no dia 7 de abril, no Pronto atendimento de 
anchieta, aos 85 anos. Seu corpo foi velado no Salão da 
Comunidade da Linha Salete, em Anchieta, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

DARCI WELTER
Faleceu no dia 8 de abril, no hospital de Romelândia, aos 
62 anos. Seu corpo foi velado no Salão Comunitário da 
linha maringá, em Romelândia, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

ROSALINA DE MOURA
Faleceu no dia 8 de abril, em sua residência, aos 80 anos. 

Seu corpo foi velado na Linha Vista Alegre, em São Miguel 
da Boa Vista, e sepultado no cemitério da comunidade.

PRÍNCIPE PHILIP
O príncipe Philip, marido da rainha 
Elizabeth ii, do Reino Unido, morreu no 

dia 9 de abril, aos 99 anos. Seu nome 
oficial era Duque de Edimburgo. Ele ingressou 

na marinha britânica e teve participação ativa na 
Segunda Guerra mundial. Depois do casamento, em 
1947, foi enviado a malta, mas a sua ascensão militar 
foi interrompida pela subida ao trono da esposa, em 
1952, o que o obrigou a renunciar à carreira. Ele iria 
completar 100 anos em junho.

HEDA WANDSCHER
Faleceu no dia 9 de abril, em sua residência, aos 
87 anos. Seu corpo foi velado na igreja Evangélica 
da Linha Primavera Alta e sepultado no cemitério 
municipal da Maravilha.

IETA JONER
Faleceu no dia 9 de abril, no hospital São José, aos 90 
anos. Seu corpo foi velado na igreja Sagrada Família, 
no bairro Floresta, e sepultado no cemitério municipal 
da Maravilha.

AGNALDO TIMÓTEO
O cantor Agnaldo Timóteo morreu no 
dia 3 de abril, aos 84 anos, vítima de 

covid-19. Gravou seu primeiro disco 
em 1961 e ganhou maior fama seis anos 

depois, com a canção meu Grito, de Roberto Carlos, 
ficando em primeiro lugar nas principais rádios do país. A 
popularidade deu a Agnaldo Timóteo mais de meio milhão 
de votos como deputado federal pelo PDT, em 1982. além 
de ser reeleito como deputado federal, também foi vereador 
pelo Rio e duas vezes ocupou a Câmara municipal de São 
Paulo.

IVAN DINIZ
Considerado um dos maiores narradores 
de rodeio do brasil, o locutor ivan alves 
Diniz morreu no dia 4 de abril, aos 57 

anos, vítima de covid-19. Em 1993 ele 
começou a fazer locução de rodeios e se tornou famoso 
pelos poemas que escrevia. O “poeta do rodeio”, como 
era mais conhecido, também apresentava um programa 
semanal em uma rádio sobre assuntos do mundo country.

PAUL RITTER
O ator Paul Ritter morreu no dia 5 de abril, 
aos 54 anos, vítima de tumor no cérebro. 
Tinha no currículo participações em 

filmes como harry Potter e O Enigma do 
Príncipe, no qual interpretou o personagem 

Eldred Worple. Um dos seus maiores sucessos recentes foi 
como o cientista russo anatoly Dyatlov, na série Chernobyl.

WALTER OLKEWICZ
O ator Walter Olkewicz morreu no dia 6 
de abril, aos 72 anos. Famoso por atuar 
em séries como Twin Peaks, Seinfeld e 

Grace Under Fire, conta com mais de 100 
trabalhos em seu currículo.

ALFREDO BOSI
O professor e crítico literário Alfredo 
bosi morreu no dia 7 de abril, aos 84 
anos, vítima de covid-19. Professor 

titular aposentado do curso de Letras 

da USP, bosi é o sétimo ocupante da Cadeira nº 12 da 
academia brasileira de letras. Era editor da revista Estudos 
avançados há três décadas.

ARCANGELO BRUSCO
Faleceu no dia 1° de abril, em sua residência, aos 98 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Católica de Romelândia e 
sepultado no cemitério municipal de Romelândia.

HARRI HAMMES
Faleceu no dia 3 de abril, em sua residência, aos 68 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal 
de Maravilha e sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

ARMELINDO ZANON
Faleceu no dia 3 de abril, no hospital São José de 
maravilha, aos 85 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Sagrada Família do bairro Floresta e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

ELINDA DUMMER
Faleceu no dia 4 de abril, no hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 100 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
missionária Paz do Senhor em São miguel do Oeste e 
sepultado no cemitério municipal de Bandeirante. 

VANDERLEI ALT
Faleceu no dia 4 de abril, no hospital São José de 
maravilha, aos 61 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
mortuária da igreja Católica de São miguel da boa Vista 
e sepultado no Cemitério Católico de São Miguel da 
Boa Vista. 

JUREMA ORLANDI
Faleceu no dia 5 de abril, em sua residência, aos 84 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal de Maravilha. 

OLINDA FELICIANO RODRIGUEZ
Faleceu no dia 6 de abril, no Posto de Saúde de Saltinho, 
aos 76 anos. Seu corpo foi velado na Capela mortuária 
Cequetti, em Saltinho, e sepultado no cemitério 
municipal.

oBItuÁRIo

fiSCaliZaÇãO Mesmo com as recomendações de isolamento social, extensos congestionamentos foram registrados 

Operação Semana Santa contabiliza quatro 
mortos e mais de 100 feridos
CaMilla ConStantin

Nos quatro dias da Ope-
ração Semana Santa 2021, a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) registrou 83 aciden-
tes em Santa Catarina, com 
quatro mortos e 108 feridos. 
Os óbitos foram na BR-470 
em Curitibanos (quinta), na 
BR-282 em Maravilha (sex-
ta), BR-101 em Biguaçu (sex-
ta) e BR-101 em Laguna (do-
mingo). 

Como na Páscoa de 2020 
o Estado vivia um momento 
de restrições mais duras no 
início da pandemia, a PRF 
não realizou a tradicional 
operação. Já em 2019, foram 
contabilizadas duas mortes 
nas rodovias federais.

De acordo com Adria-
no Fiamoncini, chefe do Nú-

cleo de Comunicação Social 
da PRF em Santa Catarina, 
foram verificados extensos 
congestionamentos de veí-
culos, mesmo com as reco-
mendações de isolamento 
social. “Além disso, o com-
bate ao crime durante a Ope-
ração Semana Santa apreen-
deu 925 quilos de maconha 
na BR-116 em Mafra e dete-
ve 15 pessoas por crimes di-
versos. O trabalho foi inten-
so”, avalia. 

auTOS DE infRaÇãO
O trabalho de fiscalização 
da PRF durante a 
operação resultou em 
2.169 autos de infração. 
Alguns dos principais 
foram:
- Não usar cinto de 
segurança: 332

acidente com morte foi registrado na bR-282 em maravilha

RODOViaS ESTaDuaiS
Este ano as rodovias 
estaduais (SCs) não 
tiveram nenhuma 
morte durante o 
feriadão. No total, 
a Polícia Militar 
Rodoviária (PmRv) 
registrou 58 acidentes. 
Conforme o balanço 
divulgado nesta 
semana, foi percebido 
movimento intenso 
nas rodovias e, 
com isso, a PmRv 
concentrou seus 
esforços no combate à 
embriaguez ao volante, 
na fiscalização do uso 
do cinto de segurança, 
nas ultrapassagens 
proibidas e no excesso 
de velocidade.- Ultrapassagens em local 

proibido: 173
- Manusear o celular 
enquanto dirige: 74 

- Dirigir sob efeito de 
álcool: 28

Cleiton Ferrasso/O Líder
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CotIDIAno

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

ORiEnTaÇõES aO uSO DO TaCógRafO

Olá amigo leitor.
Essa semana nossa orientação é para os motoristas de veículos 

que possuem o equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo, o conhecido tacógrafo.

É importante que os condutores de veículos que possuem o tacó-
grafo observem a aferição do equipamento.

Nas fiscalizações de trânsito o agente verificará se o registrador 
instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está aprovado na ve-
rificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO) ou entidade credenciada, con-
forme resolução 406/12 do CONTRAN.

O agente de trânsito fiscalizará a comprovação da aferição do ta-
cógrafo através do próprio site do INMETRO ou por meio da via origi-
nal ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica de 
posse do motorista.

Caso não tiver seu equipamento aferido pelo INMETRO, incorre-
rá na infração de trânsito do artigo 230, inciso X do CTB, infração de 
natureza grave, cuja multa é no valor de R$ 195,23, e medida adminis-
trativa de retenção do veículo para regularização.

Ainda, nas fiscalizações o agente de trânsito verificará se o disco 
do tacógrafo se encontra em seu correto preenchimento, sob pena de 
infração de trânsito.

Importante é registrar que o disco do tacógrafo deve conter, ou seja, 
de preenchimento obrigatório: a) Identificação dos motoristas, prefe-
rencialmente colocando-se os nomes; b) Identificador do veículo, pre-
ferencialmente colocando-se a placa; c) data de colocação do disco.

Caso o condutor não preencher corretamente o disco do tacógra-
fo, estará incorrendo na infração de trânsito do artigo 230, inciso XIV do 
CTB, infração de natureza grave, cuja multa é no valor de R$ 195,23, e 
medida administrativa de retenção do veículo para regularização.

Tenham todos uma boa semana!

Uma mulher, de 75 
anos, foi agredida dentro 
de casa durante um assal-
to, na Linha São Paulo, pró-
ximo à base operacional da 
Polícia Rodoviária fede-
ral, em Maravilha. O caso 
aconteceu por volta de 
18h30 de quarta-feira (7). 

Vizinhos prestaram o pri-
meiro atendimento e apoio 
à mulher. 

A idosa estava em casa 
quando um homem inva-
diu o local. Ele agrediu a 
mulher, que ficou grave-
mente ferida.

Após o assalto, a vítima 

foi encaminhada ao Hos-
pital São José de Maravi-
lha com trauma na cabeça, 
sangramentos e escoria-
ções. Em razão da gravida-
de, ela foi encaminhada ra-
pidamente para Chapecó.

De acordo com a dele-
gada da Polícia Civil, Joel-

ma Alberton, caso está sen-
do tratado como roubo e o 
suspeito está sendo procu-
rado. Joelma também afir-
mou que em Chapecó não 
foi possível afirmar que ha-
via um projétil na cabeça 
da mulher, como havia sido 
suspeitado inicialmente. 

A Polícia Militar cumpriu 
dois mandados de prisão na tar-
de de terça-feira (6), em Maravi-
lha. O primeiro foi na Avenida 
Marginal, Bairro Floresta, por 
volta das 12h50. O mandado 
foi expedido pela Comarca de 
Maravilha contra um homem. 
O crime foi de lesão corporal.

Já o segundo manda-

do foi cumprido por volta de 
18h30, na Rua Guilherme Ozí-
dio Manfrin, Bairro Kasper. 
O mandado, também expe-
dido pela Comarca de Ma-
ravilha, foi contra um ho-
mem pelo crime de ameaça.

Eles foram conduzi-
dos à Unidade Prisional 
Avançada de Maravilha.

manDaDOS
Polícia militar prende duas 
pessoas em maravilha

PERigO Roubo foi registrado na quarta-feira em Linha São Paulo, 
no interior de Maravilha

após assalto e agressão, idosa 
é transferida para Chapecó 

A Polícia Militar pren-
deu três pessoas pela prá-
tica do crime de estelio-
nato, além de realizar a 
apreensão de 13 máqui-
nas de cartão de crédito e 
16 cartões de prováveis ví-
timas, na quarta-feira (7), 
em São Miguel do Oeste.

A Polícia Militar rece-
beu informações de que 
uma pessoa havia repas-
sado o cartão do banco 
para supostos funcionários 
após receber uma ligação 
de alguém que se identi-
ficou como representan-
te do banco, informando 
que o cartão da vítima ha-
via sido clonado e utilizado 
para efetuar compras, ale-
gando ainda que para re-
gularizar a situação, um 
funcionário do banco bus-
caria o cartão na residên-
cia da vítima e seria neces-
sário fornecer a senha.

As vítimas, que até o 

Uma criança de dois 
anos morreu na tarde do úl-
timo domingo (4) após so-
frer uma descarga elétrica 
quando estava em uma pro-
priedade localizada na Li-
nha Santa Lúcia, no interior 
do município de Descanso.

Após o acidente, a meni-

na foi transportada em um 
veículo particular até o Hos-
pital Regional Terezinha Gaio 
Basso, em São Miguel do 
Oeste, mas não foi possível 
reverter o quadro da crian-
ça, que morreu em decor-
rência do choque elétrico.

Após os procedimentos 

no Hospital Regional, o cor-
po da criança foi levado até o 
Instituto Médico Legal (IML). 

A menina teria sofrido 
uma descarga elétrica ao to-
car em fios de energia de uma 
máquina de lavar roupas.

A Polícia Civil está in-
vestigando o caso. 

TRágEDia
Criança morre após sofrer 
descarga elétrica no interior

ESTEliOnaTO
Pm apreende máquinas, cartões e alerta para 
golpes de quadrilha que veio de São Paulo

momento registraram ocor-
rência, perceberam que fo-
ram realizados saques, 
transferências e compras 
com os cartões. Uma das ví-
timas relatou à polícia o 
prejuízo de R$ 30 mil, outra 

o prejuízo de R$ 5 mil e uma 
terceira vítima disse ter per-
dido o valor de R$ 18 mil. 
Ainda se apura a possibili-
dade de haver mais vítimas.

Após buscas, a Polícia 
Militar prendeu três pes-

soas pela prática e aler-
ta toda a região. Os presos, 
dois homens e uma mu-
lher, confessaram a auto-
ria do crime e relataram 
que fazem parte de uma 
quadrilha de São Paulo.

Polícia militar agiu rapidamente e prendeu três integrantes da quadrilha

Marcos Lewe/ Rádio 103
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ESpoRtE

 ONEIDE BEHLING

Retorno das atividades 
esportivas com segurança 
sanitária em decorrência da 
pandemia da Covid-19. Este 
foi o tema central da audiên-
cia pública virtual organizada 
pela Comissão de Educação, 
Cultura e Desporto da As-
sembleia Legislativa de San-
ta Catarina (Alesc) na tarde 
desta segunda-feira (5). O 
encontro, que teve o objetivo 
de discutir as portarias e de-
cretos estaduais que restrin-
gem a prática de esportes em 
função do coronavírus, teve a 
participação do presidente da 
Fesporte, Kelvin Soares, diver-
sas autoridades da área espor-
tiva, além de Eduardo Macário, 
superintendente de Vigilância 
da Secretaria Estadual de Saú-
de de Santa Catarina.

Antes de iniciar os deba-
tes, Krelling pediu um mi-
nuto de silêncio para o des-
portista João Kiyoshi Okuti, 
ex-presidente da Fesporte 
que faleceu na semana pas-
sada por causa da Covid-19. 
Em seguida, o parlamentar 
defendeu o retorno das ativi-
dades esportivas, principal-
mente do chamado desporto 
de participação, com proto-
colos unificados de seguran-
ça sanitária.

“Os complexos esporti-
vos estão à mercê de normas 
com interpretações equivo-
cadas, a maioria está sem 
trabalhar desde o ano pas-
sado”, comentou Krelling. 
“Não é só a questão eco-
nômica, estamos falando 
da importância do esporte 
para a saúde das pessoas. O 
esporte não é o vilão. Que-
remos mostrar que o espor-
te é importante na preven-
ção”, disse.

O presidente da Funda-
ção Catarinense de Espor-
te (Fesporte), Kelvin Soares, 
disse, durante a audiência, 
que a entidade trabalhou 
nos últimos dias na elabo-
ração de uma norma voltada 
às atividades esportivas, com 
protocolos sanitários mais 
concretos. “A equipe da Fes-
porte se debruçou nesse do-

DEbaTE Tema discutiu o retorno das atividades esportivas 
com segurança sanitária

audiência pública na alesc 
discute retorno do esporte

Expectativa é de que nos próximos dias haja liberação do segmento

Divulgação

cumento, que é mais sintéti-
co e elucidativo”, falou.

Kelvin destacou ainda 
que a norma será um docu-
mento muito mais concre-
to, elucidativo, mais sinté-
tico. “Ele será fundamental 
para que o esporte possa vol-
tar com segurança para ser o 
vetor da saúde, da educação, 
do desenvolvimento social e 
o vetor do desenvolvimento 
econômico”, ressalta.

O superintendente da Vi-
gilância em Saúde informou 

que a unificação das normas 
sanitárias voltadas às ativi-
dades esportivas será enca-
minhada para avaliação da 
secretária de Estado da Saú-
de, Carmen Zanotto, para 
que ela possa aprová-la. “Te-
remos nos próximos dias 
uma legislação mais segura e 
queremos contar com todos 
para a sua divulgação e tam-
bém para retomar as ativida-
des, não como era antes, mas 
de uma forma muito mais se-
gura”, disse Macário.

Ele ressaltou que Santa 
Catarina atravessou, nas últi-
mas semanas, o período mais 
complicado da pandemia e, 
por isso, foi necessária a ado-
ção de medidas que restrin-
giram várias atividades, entre 
elas as esportivas. “O espor-
te sempre foi visto como um 
grande parceiro”, afirmou. 
“Essas atividades precisavam 
ser retomadas com a devida 
segurança para quem prati-
ca, quem trabalha e os fami-
liares”, projeta.

mAnIfesTAções
O deputado Fernando Krelling 
entende a gravidade do momento, 
mas defendeu que a retomada das 
atividades em arenas esportivas deve 
ocorrer. “Não dá mais. O cidadão não 
consegue mais esperar, não tem mais 
fôlego financeiro e nem saúde física 
para isso”, implorou.
Os participantes da audiência 
insistiram que a prática esportiva é 
fundamental como prevenção não 
apenas à Covid, mas a várias outras 
doenças. Afirmaram que artigos 
científicos têm apontado que os 
índices de internação e de morte pelo 
coronavírus são menores em pessoas 
que praticam atividade física.
O médico artur haddad herdy, 
cardiologista da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SbC), considera que a 
atividade física deve ser compreendida 
como uma proteção individual. Para 
ele, apesar dos riscos de contaminação 

pela Covid, os benefícios com a prática 
de esportes para a saúde são muito 
maiores.
a presidente do Conselho Estadual 
de Esporte (CED-SC), michele Serejo, 
afirmou que os profissionais do esporte 
precisam ser ouvidos na definição dos 
regramentos.
Representantes da associação 
Catarinense de Centros Esportivos 
(aCCE) também participaram da 
audiência. James Stringari afirmou 
que não há registro de óbitos por Covid 
entre os frequentadores das arenas 
associadas.
Ed Pereira, da Secretária de Esporte e 
lazer de Florianópolis, e Natália Petry, 
titular da mesma Pasta em Jaraguá 
do Sul, defenderam que haja diálogo 
com os profissionais do esporte antes 
da edição dos decretos restritivos. 
“O esporte é a vacina que todos têm 
direito nesse momento”, disse Pereira.

gRêmiO 1 x 0 inTERnaCiOnal 
Passados alguns dias do clássico, começo a coluna fa-

lando do Renato! Ele soube marcar em cima quando foi pre-
ciso e também foi esperto ao fazer o Grêmio dar espaço e 
sair no contra-ataque no segundo tempo. Acertou nas duas 
estratégias. Mais, acertou nisso e também em colocar os jo-
vens. É isso que tem que fazer. Se a base resolve, usa eles! 
Tudo muda no talento dos jovens. É a base que precisa ser 
valorizada. E assim Renato vai sobrevivendo, vencendo os 
clássicos e conquistando campeonatos.

abaTiDOS
Do lado colorado o clássico só teve uma boa notícia, o In-

ter teve uma marcação bem mais encaixada e não sofreu tantos 
contra-ataques. O principal erro colorado foi que o time apostou 
em muitos toques e pouco drible. O sistema do técnico Miguel 
Ángel Rámirez aposta bastante em um time bem posicionado e 
os jogadores que tocam a bola até chegar no ataque. Deu para 
perceber que tudo isso é feito muito lentamente. Os movimen-
tos estão em câmera lenta ainda. Falta alguém para fazer algo di-
ferente. Quando o Léo Chú fez o diferente, deu gol do Grêmio.

 

 PREOCuPanTE 
A pandemia segue castigando os clubes de futebol. O In-

ter por exemplo vai perder R$ 40 milhões em receitas ao lon-
go deste ano. O prejuízo na temporada passada foi de quase 
R$ 90 milhões. Em entrevista, durante a semana, o presiden-
te Alessandro Barcellos deixou escapar que a dívida do In-
ternacional gira em R$ 600 milhões. Esses números levaram 
a direção do colorado a demitir 50 funcionários. Entre os 
nomes, estão o Iarley, que trabalhava na base, e o Fabiano, 
ex-atacante que trabalhava na captação de sócios. Teve de-
missão em todos os setores. Esses cortes representam uma 
economia mensal de mais de R$ 1 milhão na folha salarial.

fiCam nananDO 
Direção da Chapecoense não está dormindo. Durante 

a semana oficializou a prorrogação dos contratos de duas 
joias do clube. As Crias do Condá, como vem sendo chama-
dos o Perotti e João Paulo. Atacante Perotti, 23 anos, reno-
vou até 2024. Ele tem sido decisivo, marcou sete gols em oito 
jogos com a camisa da Chape. O jovem goleiro João Paulo 
também teve seu contrato renovado. O repórter Tadeu Cos-
ta trouxe a informação de que o experiente Canteros, ex-Fla-
mengo, poderá retornar para Chapecó. Enquanto isso, como 
diria o Tadeu, a concorrência “fica nanando”.



> CÂmARA

> muDAnÇA

> SAÚDE

> BEm-EStARpLC sobre regularização 
de construções 
irregulares é aprovado em 
segundo turno

Sala de triagem 
atenderá em novo 
horário

nutricionista fala sobre 
a importância do lanche 
entre as refeições

Em votação única, oito indicações foram aprovadas 
pelo Poder Legislativo

Pela terceira semana consecutiva Maravilha 
apresentou queda considerável no número de 
casos ativos de Covid-19

Profissional Simoni Welter fala sobre a distribuição 
ideal na alimentação e cuidados 

Referência em atendimento 
humanizado, Hospital São José 
recupera 262 pacientes com Covid-19

PÁGINA 4

PÁGINA 10

PÁGINA 12 PÁGINA 6
Recuperação exige tempo, empenho e paciência da equipe, parentes e internados

Divulgação


