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Governo aprova 
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privados que 
incluem Maravilha

Prefeito faz 
balanço dos 
primeiros meses e 
destaca avanços

Uma das 
datas mais 
importantes do 
ano em destaque 
nesta edição

 JJ Instalações Comerciais Eireli 
tem um investimento previsto de 
R$ 13,93 milhões no município

Vanderlei Bonaldo, de São Miguel 
da Boa Vista, relatou sobre os 
desafios e investimentos no 
município e avaliou, também os 
desafios e investimentos

Redação preparou uma série 
especial de conteúdos que 
falam sobre a grandiosidade 
do amor materno 
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Especial do Dia do 
Trabalhador destaca 
profissões afetadas 

pela pandemia Entrevistas mostram as 
adaptações que precisaram ser 
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nas atividades normalmente
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CObRanÇaS dO lEiTOR – QualidadE daS ROdOViaS
Dias atrás, fui interpelado por um ouvinte/leitor do município de 

Cunha Porã sobre uma possível omissão quanto a qualidade de nos-
sa BR 282, trecho São Miguel até Chapecó, onde, segundo ele, há vá-
rias imperfeições e buracos na rodovia. Inclusive, registre-se que tal 
situação foi alvo de matéria muito bem produzida pelo programa Ba-
lanço Geral da NDTV, de Chapecó. Vamos lá: Em primeiro lugar, o 
grupo WH não tem compromisso nenhum com ninguém que lhe 
impeça de apurar o fato e divulgar. Em segundo lugar, neste mesmo 
espaço e nos comentários que faço, leitores e ouvintes são testemu-
nhas das inúmeras vezes que me reportei a este caso e que inclusive, 
reclamei da qualidade da obra. Terceiro ponto, e que talvez não fos-
se de conhecimento ou lembrado pelo leitor, existem duas empresas 
– a Gaia, que cuida do trecho de São Miguel a Maravilha, e a Traçado, 
que cuida de Maravilha a Chapecó. Segundo apurou a matéria do Ba-
lanço Geral da Record, as imperfeições são em praticamente todo o 
trecho. Em resumo, envolve as duas empresas. Eu próprio pude 
apurar que existem sim imperfeições no trecho novo de São Mi-
guel a Maravilha, e que muitos trechos ainda tem que ser revita-
lizados. Todavia, percebo que em vários pontos existem sim de-
teriorações no pavimento. Em resumo, deterioração, para mim, 
tem duas causas. Ou é pavimento de baixa qualidade, ou é ex-
cesso de peso de caminhões.

balanÇa funCiOnandO
Verifiquei “in loco”: A balança está funcionando sim no posto da 

PRF de Maravilha. Portanto, se não temos caminhões com excesso de 
peso e a necessária fiscalização está sendo executada, aí o problema 
já se transfere para a qualidade do pavimento, obra e/ou material. Por 
conta disso, deixo em aberto para eventuais explicações. É notório, 
todavia, que o asfalto já apresenta ondulações em vários lugares, 
principalmente em curvas, onde há um peso a mais dos caminhões 
nestes locais. Contudo, entendo que o pavimento deveria aguentar. 
Não é o que averiguei.

baSE anTiga
Outra informação que recebi é de que o piso, mesmo novo, não 

aguenta porque a base é muito antiga. Infelizmente, esta realidade – 
que compreendo – não deve servir como “eternas desculpas”. Afinal, 
há muitos locais com terceira pista onde é tudo novinho em folha. 
E por fim, quando a empresa vencedora ganhou o procedimento 
licitatório, certamente sabia. Em resumo, a obra ainda não foi 
entregue para a coletividade e usuários. No final das contas, se a base 
é ruim deveria ter sido refeita, entendo eu. Mas independente de 
qualquer coisa, a entrega tem que se dar com a rodovia em perfeitas 
condições. Afinal, não se dá presente estragado. 

QuEm fiSCaliZa
Cada cidadão é parte legítima para fiscalizar. Mas nesse caso, sen-

do uma BR, a competência, em tese, é do Ministério Público Federal. 
Confio no “taco” dos procuradores. Se não estiver a contento, e obede-
cendo ao que fora pactuado quando a empresa venceu a licitação, que 
sejam cumpridos todos os itens avençados. É o que esperamos.

Em bRaSília
Preocupado com a estiagem no Oeste, 
maldaner busca soluções 

Em 2020 Santa Catarina 
sofreu uma das maiores insta-
bilidades climáticas dos últi-
mos anos, causando prejuízos.  
Agora, mais uma vez, o Oeste 
catarinense está passando por 
uma grave estiagem. Preocu-
pado com a situação dos mu-
nicípios e especialmente dos 
produtores rurais, o deputa-
do federal Celso Maldaner es-
teve em Brasília nesta sema-
na em busca de soluções.  

No Ministério da Agricul-
tura, em audiência com o Se-
cretário Nacional de Agricultu-
ra Familiar e Cooperativismo, 
Fernando Schwanke, pediu 
atenção especial à destinação 

Celso Maldaner em reunião com o Secretário Nacional de agricultura Familiar e 
Cooperativismo, Fernando Schwanke

de recursos para os pequenos 
agricultores e agricultores fa-
miliares. Para ele, o Plano Sa-
fra é ideal para os produtores 
que tiveram suas safras afeta-
das, principalmente para que 

os produtores de milho e soja 
possam receber subsídios que 
tendem a minimizar as con-
sequências. “A falta desses in-
sumos prejudica toda a cadeia 
agropecuária e produtiva. Que-

remos que pequenos, médios e 
grandes produtores tenham as 
mesmas condições de acesso 
ao crédito”, explica o deputado. 

Já no Ministério de De-
senvolvimento Regional este-
ve reunido com o Secretário 
Nacional de Proteção e Defe-
sa Civil, Alexandre Lucas Al-
ves. “Para este ano, a Secreta-
ria da Agricultura do Estado 
criou linhas de crédito e, com 
apoio da Assembleia Legis-
lativa, assegurou R$ 43,5 mi-
lhões para diminuir os pre-
juízos do agro. Deste mesmo 
modo, estamos pedindo ao 
governo federal a sua contri-
buição”, finaliza Maldaner.

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Não aborreça as pessoas com seus problemas. 
Quando alguém lhe perguntar como você vai, 
diga: ótimo, melhor do que nunca. E quando 
perguntarem como vão os negócios, responda: 
excelentes, melhorando a cada dia...”por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

rEDUÇÃO DE JOrNaDa DE TraBalhO 
E SUSPENSÃO DE CONTraTOS

O programa do governo que permite suspen-
são de contratos de trabalho e redução de jornada e sa-
lários voltou. O presidente, Jair Bolsonaro, assinou na 
terça-feira medidas provisórias para a volta dos pro-
gramas que visam à manutenção de empregos, ree-
ditando as regras que vigoraram no ano passado com 
a Medida Provisória (MP) 936. As novas medidas fo-
ram publicadas no Diário Oficial de quarta-feira. 

Uma MP viabiliza a volta dos acordos entre emprega-
dores e empregados. A outra faz mudanças em regras tra-
balhistas, também para preservar empregos em meio à 
crise provocada pela pandemia. Os trabalhadores que fir-
marem acordos no âmbito do programa devem rece-
ber uma complementação proporcional de renda do go-
verno, baseada nas faixas do seguro-desemprego.

Instalação artística em Maravilha 

Os guarda-chuvas coloridos instalados na Praça Padre José Bun-
se estão encantando quem passa pelo local. Além de deixar o espaço 
mais bonito, a iniciativa tem como objetivo levar mais cor e alegria em 
um momento de incertezas em razão da pandemia de coronavírus. 

A moda de usar guarda-chuvas suspensos pelas ruas come-
çou em Portugal e ficou famosa, fazendo parte de vias em Pa-
ris, Rio de Janeiro, Florianópolis e outras. A decoração em Mara-
vilha deve permanecer até a colocação dos enfeites natalinos.

RádiO lídER RECEbE PREfEiTO dE 
SãO miguEl da bOa ViSTa

O prefeito de São Miguel da Boa Vista, Vanderlei Bonaldo, visi-
tou o estúdio panorâmico da Rádio Líder na última segunda-feira (26), 
em Maravilha. O gestor público completou nesta semana quatro me-
ses de trabalho no comando do município. É a primeira vez que Bonal-
do assume um cargo público após anos de atividades no setor privado. 

Na Líder, o prefeito fez um balanço dos trabalhos e falou sobre abaste-
cimento de água em São Miguel da Boa Vista, prestação de serviço aos mo-
radores, e, principalmente, sobre a questão financeira. Muito esclarece-
dora a entrevista, dando um panorama geral do município que governa!

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

FALECIMENTO
Faleceu nesta semana o ex-vereador de 

Maravilha Neltair Alcides Pissatto. O veló-
rio foi realizado na Câmara de Vereadores. 

O prefeito, Sandro Donati, decretou luto ofi-
cial de três dias em memória do ex-vereador, que 

também exerceu a função de gerente de Saúde na 
ADR de Maravilha. À família enlutada, nossas condolências. 

a imPUNidade
De que adiantou os trabalhos da Lava-Ja-

to, das delações, do dinheiro público recupera-
do, se com uma canetada tudo volta às mãos dos 
aproveitadores? Haja paciência e tolerância para 
aguentar. Um processo pode passar em todas ins-
tâncias, mas no final tudo é anulado. Volta à es-
taca zero. E nossos senadores, não estão vendo?

NÃO ESTIQUEM 
MAIS A CORDA

O presidente da República, Jair Bol-
sonaro, voltou a indicar que pode recor-
rer às Forças Armadas para impedir a ado-
ção de medidas restritivas nos Estados. 

Ao alertar para que “não estiquem mais a 
corda” em relação às ações de governadores e 
prefeitos, Bolsonaro também voltou a citar que 
o Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu 
autonomia para os governos locais decidirem 
sobre as ações de combate à crise sanitária.

— É inconcebível os direitos que alguns 
governadores e prefeitos tiveram por par-
te do Supremo Tribunal Federal. É inconce-
bível. Nem em estado de sítio isso aconte-
ceria no Brasil. Não estiquem a corda mais 
do que está esticada — disse o presiden-
te da República em entrevista à imprensa ....

O PRESENTE DO PT A BOLSONARO

No fim de semana, Gleisi Hoffmann, a presidente na-
cional do PT, deu uma entrevista ao Jornal O Globo em 
que produziu a seguinte frase: “Não concordo que hou-
ve corrupção na Petrobras durante os governos do PT”. 
Os desvios e as prisões dos três tesoureiros do PT fo-
ram de mentirinha. Prato cheio para Bolsonaro...

O Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC, 
na sigla em inglês) dos Esta-
dos Unidos relaxou na terça-
feira (27) as recomendações 
de uso de máscaras ao ar livre 
por pessoas totalmente imu-
nizadas contra a covid-19.

Segundo a diretora do ór-

gão, Rochelle Walensky, o ob-
jetivo é incentivar mais pesso-
as a se vacinar. Durante uma 
coletiva de imprensa da Casa 
Branca, Walensky explicou 
que pessoas vacinadas não 
precisam usar máscaras ao 
praticar exercícios ou em “pe-
quenas reuniões” ao ar livre.

SEm máSCaRaS

CANÇÃO DE DESPEDIDA

A Marinha da Indonésia publicou um vídeo da tripula-
ção do submarino que naufragou em Bali, cantando há ape-
nas algumas semanas. Este vídeo, filmado a bordo do nau-
fragado “KRI Nanggala 402”, no qual seus 53 tripulantes 
morreram, mostra a tripulação cantando “Sampai Jumpa”, 
uma música popular indonésia cujo nome significa “Adeus”. 

O submarino, um dos cinco da frota indonésia, desapare-
ceu quando se preparava para participar de manobras em Bali. 
As forças armadas indonésias anunciaram no domingo que en-
contraram o submarino fragmentado em três partes, a mais de 
800 metros de profundidade, e que toda a sua tripulação morreu.  

DIA DO 
TRABALHO

Neste 1° de maio 
não podemos deixar de 
cumprimentar os tra-
balhadores, parabeni-
zando a todos pela data 
consagrada a eles!
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Cleiton C. Ferrasso

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha voltou a realizar 
as sessões presenciais na se-
gunda-feira (26). Devido à pan-
demia causada pelo novo co-
ronavírus, houve a restrição de 
reuniões presenciais e as ses-
sões tiveram de ser realizadas 
remotamente. No retorno das 
atividades presenciais, diversas 
matérias foram votadas. 

Em segundo turno, qua-
tro projetos, de autoria do Po-
der Executivo, entraram em 
votação. O projeto de Lei nú-

POlíTiCa Mesmo como retorno das atividades presenciais, a 
presença de público ainda está proibida. É possível acompanhar 
as transmissões ao vivo pela página da Câmara no Facebook

Câmara de Vereadores de maravilha 
retoma sessões presenciais

Sessão foi realizada presencialmente, porém sem a presença de público

mero 5/2021 foi aprovado e au-
toriza o Poder Público Munici-
pal a receber por doação bens 
móveis da Copamar. 

Outro projeto aprovado é o 

número 7/2021 que dispõe so-
bre a reestruturação do Con-
selho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e De-

senvolvimento da Educação 
Básica e de Valores dos Pro-
fissionais da Educação. Além 
disso, também foi aprovado 
o projeto número 8/2021 que 
trata sobre o auxílio financeiro 
no transporte de acadêmicos. 

O único projeto que ainda 
segue em discussão é o Refis. 
Ele é de autoria do Poder Exe-
cutivo e visa facilitar o paga-
mento de dívida com a prefei-
tura por pessoas que estejam 
em débito fiscal. Durante a úl-
tima sessão, houve o pedido de 
vista do projeto e será votado 
na segunda-feira (3). 

Divulgação

REViTaliZaÇãO
Prefeitura autoriza o início da ampliação na estrutura do 
Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos

O prefeito Sandro Donati e 
o vice-prefeito Jonas Dall’Agnol 
autorizaram o início das obras 
de ampliação do prédio do Ser-
viço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos (SCFV). O 
local será ampliado em 382,95 
metros quadrados e o valor da 
obra foi definido pela licitação 
em R$ 597.919,33 com recursos 
de emenda parlamentar do de-

putado federal Celso Maldaner 
e contrapartida do município.

Conforme detalhou a secre-
tária de Assistência Social, Ka-
thiucya Lara Immig, o serviço 
atende crianças e adolescentes 
com diversas oficinas como mú-
sica, ballet, artesanato, informá-
tica além de práticas esportivas 
e o novo local será mais adequa-
do para oferecer todas as ativida-

des. A atual estrutura é bastante 
antiga e com a ampliação, além 
da melhoria de todos os espaços, 
uma quadra esportiva coberta 
será construída para as ativida-
des esportivas que são oferecidas 
no local. A secretária também 
destaca que com a nova estrutu-
ra a equipe também vai conse-
guir atender as crianças e adoles-
centes do interior do município 

já que com a construção do re-
feitório será servido o almoço.

O projeto de ampliação foi 
feito pela equipe de arquite-
tura e engenharia da Associa-
ção do Município Entre Rios 
(Amerios) e a empresa ven-
cedora da licitação é a Refe-
rência Serviços e Obras da ci-
dade de Erechim. O prazo de 
execução é de oito meses.

Fotos: Divulgação

Obra foi definida pela licitação em R$ 597.919,33 Projeto de ampliação foi feito pela equipe de arquitetura e engenharia da amerios

VOCÊ É um 
inVEJOSO

Vejo sempre mais pessoas incapazes de perdoar. 

Sabem o que é isso? 

É inveja. Sim senhores, inveja. 

Nesses dias me deparei com um texto de Olavo de 

Carvalho de 2002, no qual ele comenta algo muito in-

teressante sobre o Big Brother Brasil n° 1. Na ocasião, 

o vencedor do programa foi um tal de Kleber, e isso 

surpreendeu a todos, porque ele aparentemente não 

tinha nenhum atributo que o ajudasse a ganhar. 

Então aqui vem a minha explicação do fenômeno. 

Kleber Bambam venceu porque era irrelevante demais 

para causar inveja em alguém. 

Eu não acompanhei o programa, mas, à altura, pa-

rece mesmo que realmente não tinha nada de signi-

ficativo, não tinha realizado nada na vida, não tinha 

um papo interessante, não era particularmente boni-

to, não tinha nada. 

Então isto, a meu ver, oferece uma janela de refle-

xão para uma análise sobre a alma do brasileiro, refe-

rente a questão da inveja. 

O público escolheu como vencedor um sujeito que 

não tinha realizado nada, não tinha uma inteligência 

superior, não tinha um bom papo, não era nem engra-

çado, nada tinha de admirável e que, por isso mesmo, 

colocado numa posição de destaque, não oprimiria 

ninguém com sua (inexistente) superioridade. 

A inveja, de fato, contamina as relações humanas.  

Quantos casamentos não são desfeitos por conta 

da inveja que existe entre os cônjuges? A esposa in-

veja o marido, ou vice-versa, e em uma primeira es-

corregada do parceiro, o outro se aproveita para re-

jeitá-lo. É como se o sujeito estivesse escondido atrás 

da porta com um porrete para, na primeira oportu-

nidade, desferir o golpe: “Ah, eu não preciso ter in-

veja do fulano porque ele também erra, ele também 

tem defeitos”.

Se você se relaciona com o outro esperando que 

ele não tenha defeitos, que ele seja perfeito, saiba: 

você é um invejoso mudo, um fracassado, alguém 

que não admite conviver com alguém que lhe seja su-

perior. 

Se você diz que admira alguém - seja o seu cônju-

ge, um amigo, um líder, um influenciador - e no pri-

meiro deslize você decide descartá-lo com aquela 

conversa: “Ah, mas também olha como ele pensa”, sai-

ba disto: você é um invejoso, sua alma está corrompi-

da pela inveja. 

Mesmo raciocínio dos que pregam: “Se não acre-

ditar em você mesmo, ninguém mais vai”.

Esse tipo de pensamento é típico do miserável in-

vejoso e mesquinho, totalmente incapaz de qualquer 

sentimento de magnanimidade e cego diante das po-

tencialidades do outro, que poderiam ser desencade-

adas e desenvolvidas ao invés de ofuscadas e rebai-

xadas. 

É isso aí…por hoje. 

Mais reflexões no meu blog Psique & Amor por 

Deny Alfano.
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SALVE O RALPH!

A campanha SALVE O RALPH! já conta com mais de um milhão de assinaturas. Como parte da iniciati-
va, é apresentado um curta-metragem que denuncia o sofrimento de animais submetidos a testes em empre-
sas de cosméticos. Em formato de animação, tem como protagonista o coelho Ralph: cego do olho direito, 
surdo de um dos ouvidos e com queimaduras químicas nas costas. Longe de ser ficção, representa a condi-
ção atual de diversos animais, que não deveriam sofrer ou morrer em nome da beleza. Como ajudar? Parti-
cipe do abaixo-assinado, busque informações e, principalmente, valorize marcas que não compactuam com 
tal crueldade. A certeza que fica é justamente o slogan da campanha: “A beleza não deveria custar tão caro”.

Camilla Constantin, jornalista

NÃO É FÁCIL
Nesta semana, recebi para um debate especial e extremamente produtivo na Rádio Líder o co-

ordenador regional de Educação, Erno Schwerz, e a supervisora regional de Educação, Rose Turcat-
to. Falamos sobre os desafios e a evolução da educação em momento de pandemia. Dificuldades do 
aluno, dificuldades do professor, atropelos técnicos, mas principalmente da evolução que isso trou-
xe para a educação. Rose lembrou que a escola enquanto instituição precisou readaptar rapida-
mente após anos de um modelo estabelecido. O online engoliu quase tudo o que já tínhamos e dei-
xou o aluno nos dois formatos. Mas, e o profissional? Trabalhando, agora, 24 horas por dia....?

Ederson abi, jornalista
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

POliTiCaGEm 
Vem mandato, vai mandato e continuamos vendo 
a velha politicagem atrapalhando o verdadeiro 
sentido do Poder legislativo, aprovação de leis 
e fiscalização para o benefício da comunidade. 
a batalha de egos pode ser vista por todos 
semanalmente. Discussões desnecessárias em 
momentos inapropriados. O desrespeito corre 
solto quando o objetivo é atacar o que eles 
enxergam como adversários. Só que a política não 
é um jogo, ou pelo menos não deveria ser. 

diana Heinz, jornalista 

Meme é vendido por R$ 2,5 milhões

Sim, mais um milionário a partir de fotos engraçadas da internet. A fa-
mosa foto da garotinha usada como meme na internet foi vendida em um 
leilão por US$ 473 mil (cerca de R$ 2,5 milhões). Mas como conseguiu esse 
montante? Com NTF, tokens não-fungíveis, ou em termos simples de enten-
dermos, algo que seja verdadeiro e único. Já comentei aqui em outra opor-
tunidade sobre NTF exemplificando com a venda de uma capa antiga da re-
vista Forbes. Uma coisa é certa: aquelas fotos engraçadas não serão mais 
descartadas. Abraço e bom fim de semana. 

Cleiton C. ferrasso, jornalista

Reprodução/Site Foundation
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

a PaRábOla dO amOR, RiQuEZa E 
SuCESSO, Qual VOCÊ ESCOlHERia?  

Uma mulher regava o jardim de sua casa e viu três velhi-
nhos, com seus anos de experiência, em frente ao seu jardim. 
Ela não os conhecia, mas lhes disse:

– Não creio que os conheça, mas devem ter fome. Por fa-
vor, entrem em minha casa para que comam algo.

Eles perguntaram: – O homem da casa está?
– Não – respondeu ela. – Não está. 
– Então não podemos entrar – disseram eles. 
Ao entardecer, quando o marido chegou, ela lhe contou 

o sucedido.
– Então diga que os convidei para passar a noite. 
A mulher saiu e convidou os homens novamente.
– Não podemos entrar em uma casa os 3 juntos – disse-

ram os velhinhos.
– Por que? – Quis saber ela.
Um dos homens apontou um dos amigos e explicou:
– O nome dele é Riqueza.
Apontou para outro e disse:
– Este se chama Sucesso, e eu, me chamo Amor.
Um dos três tomou a fala, e concluiu:
– Agora entre e decida com seu marido qual de nós três 

deseja que fique em sua casa. 
A mulher entrou e contou ao marido o que lhe foi dito. 
– Que ótimo! Já que é assim, então convidemos a Riqueza 

para entrar em nossa casa.
Sua esposa não estava de acordo:
– Querido, por que não convidamos o Sucesso?
A filha do casal estava escutando de um canto da casa e 

veio correndo…
– Não seria melhor convidar o Amor? Nossa casa estaria 

sempre mais alegre.
– Sigamos o conselho de nossa filha. – disse o esposo a sua 

mulher – Vá lá fora e convide o Amor para ser nosso hóspede.
A esposa saiu e lhes perguntou:  
– Qual de vocês é o Amor? Por favor, venha e seja nosso hóspede.
O Amor se levantou e começou a entrar na casa. Os outros 

dois também se levantaram e o seguiram. 
Surpreendida, a senhora lhes perguntou: 
– Convidei somente o Amor! Por que vocês também vieram?
Os velhinhos responderam juntos:
– Se tivesse convidado a Riqueza, ou o Sucesso, os outros 

dois teriam permanecido lá fora, mas como convidou o Amor, 
onde quer que ele vá, vamos com ele! 

Onde quer que haja amor, haverá também riqueza e sucesso.
 Esta história de autoria desconhecida nos traz uma refle-

xão bem importante para os dias de hoje, o que estamos con-
vidando para o nosso lar? Será que a escolha é o amor? 

Diana Heinz

No sábado (24) a Associa-
ção Empresarial de Maravilha 
inaugurou a galeria de presi-
dentes no auditório da sede. O 
evento recebeu lideranças da 
entidade e comemorou os 51 
anos de fundação. A Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Maravilha (Acimar) foi funda-
da em 1970 por empresários 
de Maravilha que tiveram o 
propósito de defender, ampa-
rar, aprimorar e unir as clas-
ses empresariais. O primeiro 
presidente eleito da Acimar 
foi Ivo Roman (em memó-
ria) que foi homenageado na 
oportunidade pela filha Ivana 
Roman. O empresário foi pre-
sidente até 1972, depois disso 
a instituição ficou 15 anos de-
sativada, sendo reativada em 
1987. Em 2002 houve a junção 
da CDL e Acimar, formaram a 
CDL/Associação Empresarial 
de Maravilha fomentando a 
atividade empresarial e asso-
ciativa no município e região. 
Na galeria inaugurada cons-
tam os ex-presidentes da Aci-
mar e da Associação Empre-
sarial de Maravilha. 

Presidentes acimar: Vil-
son Luiz Bernardi (1987 a 
1990), Aristides Vieira Bran-
dão Filho (1990 a 1993), Jusce-
lino Luiz Folle (1993 a 1994), 
Edgar Francisco Giusti (1994 

HOmEnagEm Evento recebeu lideranças da entidade e comemorou os 51 anos de fundação 

Ex-presidentes da associação 
Empresarial são homenageados 

a 1995 e 1995 a 1996), Del-
son José Roman (1996 a 1997), 
Ivar Luiz Schaedler (1997 a 
1998), Amarildo Antônio Es-
tefano (1998 a 1999), Valde-
ci Luís Berté (1999 a 2000 e 
2000 a 2001), Roberto Frederi-

co Caye (2001) e Márcio Adelir 
Ludke (2001 a 2002).

Presidentes da CDl/asso-
ciação empresarial de Mara-
vilha: Angela Rosani de Olivei-
ra (2002 a 2003), Uriel Roman 
(2003 a 2005), Gelson Rosetto 

(2005 a 2007), Vitaliano Tonkiel 
(2007 a 2010 e 2010 a 2012), Jo-
nas Dall’Agnol (2012 a 2013), 
Jeovany Folle (2014 a 2016), Po-
liana de Oliveira (2017 a 2018 e 
2018 a 2019) e Eliana Reiter Es-
tefano (2020 e 2021).

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Ex-presidentes prestigiaram a comemoração na manhã de sábado (24) na sede da entidade

Equipe da CDl e associação Empresarial auxiliou na organização do evento

No mês de abril o Sicoob 
Credial creditou R$ 2 milhões 
em conta corrente de associa-
dos que solicitaram resgate de 
suas cotas de capital, através 
do plano de devolução estatu-
tário. Além disso, no dia 1º fo-
ram creditados também mais 
de R$ 11 milhões de sobras, to-
talizando dessa forma, se soma-
dos à remuneração do capital 
social, R$ 16 milhões distri-
buídos aos seus associados.

O presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, ex-
plica que “a devolução da cota 
capital é feita quando o asso-
ciado completa 25 anos inin-

Presidente, hermes Barbieri, e Diretor Executivo, Márcio luiz Schmitt

COTaS dE CaPiTal
Sicoob Credial credita R$ 2 milhões em conta 
corrente de associados

terruptos no quadro social, 65 
anos de idade com no míni-
mo 10 anos de vínculo associa-
tivo, demissão ou desligamen-
to do quadro social”. Até este 
ano, 1087 associados já solici-
taram a devolução e estão re-

cebendo de forma parcelada.
No Sicoob o associado é 

dono, além de não pagar manu-
tenção de conta, extrato de conta 
corrente ou talão de cheque, tem 
a vantagem de participar da distri-
buição de sobras da cooperativa 

anualmente e receber a devolu-
ção de sua cota capital, confor-
me estatuto da cooperativa.

Conforme o Diretor Executi-
vo, Márcio Luiz Schmitt, o Sicoob 
Credial é uma instituição finan-
ceira inserida na comunidade 
e que pratica justiça e inclusão 
financeira, prova disso é a dis-
tribuição de sobras que vem 
ocorrendo sistematicamente a 
cada exercício findo. “São re-
cursos que permanecem em 
nossas comunidades, fortale-
cendo o comércio local e au-
xiliando nossos associados 
nesse período de dificulda-
de econômica global”, finaliza.

Divulgação
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umbRElla STREET Decoração deve permanecer na praça até a 
colocação dos enfeites natalinos

instalação artística feita com guarda-chuvas 
encanta moradores de maravilha e região
CaMilla Constantin

Mais de cem guarda-chu-
vas coloridos foram insta-
lados na última semana na 
Praça Padre José Bunse, en-
cantando quem passa pelo lo-
cal. Além do embelezamen-
to do espaço, a iniciativa tem 
como objetivo levar mais cor 
e alegria em um momento de 
incertezas em razão da pan-
demia de coronavírus. 

Com início na pequena ci-
dade de Águeda, em Portugal, 
a moda de usar guarda-chu-
vas suspensos pelas ruas se 
espalhou e ficou famosa, fa-
zendo parte de vias em Paris, 
Rio de Janeiro, Porto de Gali-
nhas, Florianópolis e outras. A 
decoração deve permanecer 
no local até a colocação dos 
enfeites natalinos.

O projeto foi executado 
pela Prefeitura de Maravilha, 
por meio da equipe do De-

partamento de Cultura, que 
pendurou os guarda-chuvas e 
também irá fazer possíveis ma-
nutenções, caso necessário. 

“Sempre pensamos em fazer 
e o local melhor avaliado foi a 
praça, que não possui circula-
ção de veículos”, explicam. 

Sirlei Gheno ficou encantada com a decoração e parabenizou a iniciativa

Divulgação

CEnáRiO dE fOTOS
a iniciativa, intitulada 
de “Umbrella Street 
Maravilha”, foi cenário 
de diversas fotos nos 
últimos dias por causa do 
colorido das sombrinhas. 
Sirlei Gheno fez questão 
de ir até o local e apreciar 
a novidade. “Maravilha é 
uma cidade muito especial. 
adoro morar aqui”, diz.
Conforme os 
organizadores, o resultado 
no primeiro fim de semana 
foi muito positivo, com 
diversas menções nas 
redes sociais. “Muitas 
pessoas mandaram fotos 
e marcaram o perfil da 
prefeitura. Somente no 
Instagram foram mais de 
1.300 impressões positivas 
da instalação. Pessoas 
de municípios vizinhos 
também elogiaram a 
iniciativa”, avaliam.

Diana Heinz

A Unidade Intensiva 
de Tratamento (UTI) do 
Hospital São José encer-
rou a semana com ape-
nas três pacientes in-
ternados. Eles são de 
Joaçaba, Dionísio Cer-
queira e Ponte Serrada. 
O cenário de abril foi de 
queda de ativos e con-
sequentemente inter-
nados em Maravilha e 
região. Na ala enferma-
ria Covid-19 de 23 leitos 
apenas três estão ocupa-
dos, sendo dois por pa-
cientes de Maravilha e 
um de Herval do Oeste. 

Em nível de Esta-
do o número de pesso-
as que aguardavam por 
um leito nesta semana 
foi 91% menor do que no 
dia 31 de março, quan-
do 302 pessoas estavam 

na fila. Porém o número 
de mortes continua em 
alta. Abril de 2021 somou 
mais de 2 mil mortes por 
Covid-19 em Santa Cata-
rina. O mês se tornou o 
segundo com mais vidas 
perdidas por causa da 
doença em toda a pande-
mia. Em Maravilha nes-
ta semana um homem de 
66 anos morreu no Hos-
pital São José, em decor-
rência do vírus. No mu-
nicípio, até o fechamento 
desta edição, eram 23 ca-
sos ativos e duas pesso-
as estavam internadas. 
O número de confirma-
ções desde o início da 
pandemia soma 3.433 e 
de mortes 47. Nos últi-
mos dias a Secretaria de 
Saúde maravilhense va-
cinou pessoas com mais 
de 62 anos e aguarda a 
chegada de novas doses. 

COVid-19

Hospital São José 
encerra semana com 
três pacientes na uTi 

escolha a instituição
financeira cooperativa
que já escolheu você.
escolha cooperar.escolhaunicred.escolha

escolha
unicred.com.br

Conte com a consultoria 
personalizada da Unicred para cuidar 

da sua saúde financeira.

Solicite agora mesmo a sua cooperação.
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nOVidadE
Ortopedia é nova especialidade oferecida na rede 
de saúde pública de maravilha

A saúde pública de Ma-
ravilha agora conta com mais 
uma especialidade. A ortope-
dia integra os serviços da rede 
com três médicos ortopedis-
tas credenciados para fazer os 
atendimentos, que ocorrem 
toda quarta-feira no Centro 
Especializado em Saúde, ao 
lado da prefeitura. O encami-
nhamento é feito pelo médico 
da Unidade Básica de Saúde 
do paciente e agendado pela 
regulação do município. 

Encaminhamento é feito pelo médico da Unidade Básica de Saúde do paciente e 
agendado pela regulação do município

Divulgação

ZERa fila
O credenciamento tem 
como objetivo zerar 
a fila pelas consultas 
ortopédicas, que é uma 
das grandes demandas 
da rede. Com o início do 
serviço já foram atendidos 
cerca de 40 pacientes. Os 
ortopedistas credenciados 
são: Dr. anderson Braun, 
Dr. Everton Zeni e Dr. 
Renato Zanetti.

Diana Heinz

A Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Bra-
sil (IECLB) de Maravilha 
comemora neste mês 68 
anos de história. A data, 
antes da pandemia, era co-
memorada com uma pro-
gramação de festivida-
des de cultos. Desta vez 
será realizado um churras-
co com entrega de bande-
jas, sem presença de públi-
co. O evento será realizado 
no dia 16 de maio com a 
venda de carnes assadas e 
cucas da (Ordem Auxilia-
dora de Senhoras Evangéli-
cas). A ficha para dois qui-
los de carne de gado custa 
R$ 75, para dois quilos de 
carne de porco R$ 55 e as 
cucas R$ 12. A retirada do 
doce pode ser feita a par-
tir das 8h e da carne às 11h, 
no salão da comunidade. É 
necessário levar um reci-
piente para a carne e as fi-
chas precisam ser compra-
das antecipadamente pelo 
telefone (49) 3664 0240 e 
WhastApp 98877 8383. 

HiSTÓRia
Com a chegada dos pri-

meiros imigrantes em Ma-
ravilha surgiu a necessida-
de de atendimento Cristão 
Evangélico. Muitas famí-
lias daquelas confessavam 
sua fé conforme a doutrina 
evangélica Luterana. Sem a 
presença da igreja na cida-
de, os primeiros imigran-
tes foram atendidos pe-
las Paróquias de Palmitos e 
de Cunha Porã. Com o pas-
sar do tempo e com o ex-
pressivo crescimento, tan-
to da população em geral 
como também dos mem-
bros evangélicos, sentiu-
se a necessidade de se esta-
belecer uma nova Paróquia 
em Maravilha com o atendi-
mento integral de um Pas-
tor. Em 1963 o Pastor Ar-
mando Class chegou para 
trabalhar nas comunidades 
agora pertencentes a Paró-
quia Evangélica de Mara-
vilha. Desde então a Paró-
quia de Maravilha possui 
diversos grupos ativos que 
trabalham em benefício a 
igreja e a comunidade. 

aniVERSáRiO 
Comunidade Evangélica 
comemora 68 anos 
com churrasco 

Evento será no dia 16 de maio sem presença de público

Arquivo/O Líder

agência de Maravilha atende na avenida Sete de Setembro, próximo à Ceraçá

finanÇaS Assembleias gerais para apresentar os resultados ocorreram 
em abril. Mais de 80 mil associados foram beneficiados

unicred distribui mais de R$ 97 milhões em sobras 
para cooperados de Santa Catarina e Paraná
Cleiton C. Ferrasso

Neste mês de abril, as Coo-
perativas que integram a Central 
Unicred SC/PR realizaram as as-
sembleias gerais ordinárias, em 
formato on-line, para efetivar a 
distribuição das sobras referen-
tes ao ano de 2020 entre seus co-
operados.

Juntas (Valor Capital, Des-
bravadora, União, Vale Europeu, 
Coomarca e Centro-Sul), irão dis-
tribuir o total de R$ 97.439.581,00 
para os mais de 80 mil coopera-
dos da Unicred de Santa Catarina 
e do Paraná.

COmO RECEbER aS SObRaS
O recebimento das sobras é 

um diferencial que se aplica ape-
nas nas instituições financeiras 
cooperativistas: ao aderir, o co-
operado torna-se um sócio, e 
como tal, recebe sobras – ou seja, 
o resultado das operações gera-
das, principalmente, através das 
receitas com intermediação fi-

nanceira, por exemplo, aplica-
ções e empréstimos, e comercia-
lização dos produtos e serviços. 
Essas sobras são divididas en-
tre os cooperados, na proporção 
da movimentação financeira de 
cada um. Quanto mais o coope-
rado utiliza os produtos e servi-
ços da cooperativa, maior é o re-
torno que irá receber.

“A cada ano, presenciamos o 
crescimento no número de pes-
soas que vêm escolhendo o coo-
perativismo como modelo finan-
ceiro. A distribuição das sobras 
vai ao encontro dos nossos ide-
ais, beneficiando tanto o coope-

rado quanto a economia local, 
no aumento do poder de compra 
e investimentos. Embora estivés-
semos no primeiro ano de pan-
demia, no qual vivenciamos situ-
ações inesperadas, os resultados 
obtidos foram ótimos, pois mos-
traram que estamos mais fortes 
e unidos do que nunca”, destaca 
Dr. Remaclo Fischer Junior, Presi-
dente da Unicred SC/PR.

ExPanSãO E mOdERniZaÇãO 
nO aTEndimEnTO

Os bons resultados no valor 
das sobras são reflexos do for-
talecimento da Unicred SC/PR 

como cooperativa de credibili-
dade, o que abre as portas para a 
execução do plano de expansão.

Uma das principais apos-
tas da cooperativa é no relacio-
namento premium com os co-
operados, transformando suas 
agências em espaços com es-
trutura e dinâmica diferencia-
das de atendimento presencial e 
personalizado nos serviços ban-
cários, como nas últimas inau-
guradas agências nos municí-
pios de Tubarão, Florianópolis, 
Mafra, Xanxerê e Maravilha, em 
Santa Catarina, e Pato Branco, 
no Paraná.

Voltadas para a inovação 
no relacionamento com os co-
operados, as agências possuem 
mais espaços de convivência, 
o que vem sendo uma grande 
transformação na relação co-
operado e cooperativa. Atual-
mente, a Unicred Central SC/
PR possui seis Cooperativas 
com 70 agências e mais de 80 
mil cooperados.

Cleiton Ferrasso/O Líder
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“Ideias todo mundo tem. Como é 
que entram na cabeça da gente? 
Entram porque a gente lê, observa, 
conversa, vê espetáculos.”

Ruth Rochapor RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

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 

Mercado Livre amplia atividades em SC e 
pretende abrir 810 vagas até ano que vem

Conforme divulgado no DC, por Estela Benetti, o Centro de Dis-
tribuição do Mercado Livre em Santa Catarina, que está em operação 
desde fevereiro deste ano, no município de Governador Celso Ramos, 
ampliará de 32 mil metros quadrados para 71 mil metros quadrados 
a área atual, até 2022. O número de trabalhadores, hoje em 290, che-
gará a 1.100 com a nova etapa de atividade. Isso gerará 800 vagas de 
emprego, a maioria delas ainda este ano. As instalações logísticas são 
fornecidas por um parceiro catarinense, o Grupo Cassol, que está fa-
zendo a expansão. O CD fica em área às margens da BR-101, o que fa-
cilita a distribuição de produtos para a Região Sul, foco da unidade.

dia das mães vai movimentar R$ 12,2 
bilhões no Brasil, estima CNC

O Dia das Mães deve movimentar R$ 12,2 bilhões em todo o país, se-
gundo estimativa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo). O valor corresponde a um aumento de 47% em re-
lação ao resultado de 2020 (R$ 8,26 bilhões). O segmento de vestuá-
rio, calçados e acessórios costuma, tradicionalmente, liderar as vendas 
nesse período do ano. Em 2020, movimentou R$ 1,6 bilhão, com re-
dução de 62,7% em relação a 2019. Este ano, a previsão de faturamen-
to do segmento se eleva para R$ 4,09 bilhões, segundo a CNC, mos-
trando variação positiva de 146%. “Vai mais que dobrar este ano”. Em 
seguida, devem vir os ramos de móveis e eletrodomésticos (R$ 2,38 bi-
lhões) e farmácias, perfumarias e cosméticos (R$ 1,52 bilhão). 

ExPECTATIvA DAS vENDAS PARA O DIA 
DAS MãES EM SANTA CATARINA

Conforme levantamento realizado pela FCDL/SC (Federação das Câ-
maras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina), com 400 empresas asso-
ciadas que atuam no varejo em 20 cidades com maior potencial de con-
sumo – IPC, 53% dos entrevistados acreditam que as vendas para o Dia 
das Mães deste ano serão superiores às registradas no mesmo perío-
do do ano passado. Entre os itens que deverão ser mais procurados para 
a data estão as roupas e calçados (mencionados por 36,1% dos entrevis-
tados), flores (19,1%), eletroeletrônicos (11,2%) e chocolates (10,4%). Foi 
identificado, ainda, que 65,2% dos empresários estão programando algu-
ma promoção e 31,6% estimam um tíquete médio entre R$ 51 e R$ 100.

Preço dos principais produtos 
agropecuários sobe no 
primeiro trimestre

Os 15 principais produtos agropecuários 
brasileiros tiveram alta de preços no 
primeiro trimestre de 2021, na comparação 
com o mesmo período do ano passado. 
a análise faz parte da nota de conjuntura 
Mercados e Preços agropecuários, 
divulgada no dia 29 pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica aplicada (Ipea), 
em parceria com o Centro de Estudos 
avançados em Economia aplicada (Cepea/
Esalq/USP) e com a Companhia Nacional 
de abastecimento (Conab). as maiores 
valorizações em janeiro, fevereiro e março 
de 2021 em relação aos três primeiros 
meses de 2020 foram na soja (94,2%), 
no algodão (66,3%), no milho (61,7%), 
no boi gordo (52,4%) e no trigo (51%). 
Por outro lado, tiveram queda de preços 
em relação ao último trimestre do ano 
passado a carne suína (17,5%), a carne 
de frango (1,9%), o ovo (15,6%), o leite 
(6,6%), o arroz (13,6%), a batata (10%), a 
laranja (6%) e a banana (15%). De acordo 
com o Ipea, as principais commodities 
(produtos primários com cotação em 
mercados internacionais) agropecuárias 
continuaram sofrendo impacto do câmbio 
e da alta dos preços internacionais. “Para 
o Brasil, a desvalorização do real ante o 
dólar contribuiu para manter os preços 
das commodities ainda mais atrativos em 
moeda local”, destaca a análise, segundo 
a qual, a demanda mundial aquecida e os 
estoques baixos contribuíram para boa 
parte da alta dos preços internacionais. 
apesar disso, o câmbio também teve 
efeitos adversos sobre as culturas 
brasileiras que dependem de insumos 
importados, encarecendo o custo de 
produção, ressalta o Ipea.

Estimativa para o PIB da construção 
cai de 4% para 2,5% em 2021

A indústria da construção iniciou 2021 com expectativa de crescer 4% 
no ano, o que corresponderia à sua maior alta desde 2013. No entanto, com 
o cenário imposto pela falta de insumos, a estimativa para o Produto Inter-
no Bruto (PIB – soma de toda a riqueza produzida) do setor caiu para 2,5% 
em 2021. As avaliações foram apresentadas quinta-feira (29) pela Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que aponta, como causa para 
a redução, as dificuldades impostas pelo desabastecimento e alta dos pre-
ços dos materiais. No ano passado, o PIB da indústria da construção foi ne-
gativo em 7%. Enquanto no primeiro trimestre de 2020, o PIB caiu 1,6%, 
no mesmo período desse ano a queda deve ser em torno de 0,8% a 1%.

GovErno do Estado aprova 
invEstimEnto privado Em maravilha

Com a estimativa de cerca de R$ 28 milhões em investimentos privados 
para Santa Catarina, dois projetos de ampliação foram aprovados na tar-
de de quarta-feira, 28, durante reunião do Comitê Técnico do Programa de 
Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec), coordenado pela Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE). A 
expectativa é de fomentar aproximadamente 220 empregos diretos e indi-
retos. As duas empresas habilitadas preveem projetos para cidades do Ex-
tremo Oeste e Norte de Santa Catarina. A JJ Instalações Comerciais Eire-
li, de Maravilha, é uma das empresas que tem investimento previsto de R$ 
13,93 milhões, o que deve gerar 47 empregos diretos e 30 indiretos. A plan-
ta proposta prevê a expansão e modernização da empresa, que irá ampliar 
a capacidade de produção e padronização de processos com o objetivo de 
atender novos mercados. O segundo projeto avaliado pelo Comitê Técni-
co do Prodec é da Química Carioca LTDA, de Garuva, que foca na cons-
trução de nova unidade fabril e prevê investimento de R$ 14 milhões, pro-
porcionando a geração de 49 empregos diretos e 98 empregos indiretos.

Ian Sell/ND
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SORTE
COMPRA DA

+economia e um show de prêmios!
Mais de R$ 98.000,00 em prêmios

São 12 VALE COMPRAS de R$ 400,00
E 4 MOTOS YAMAHA FACTOR!

A maior premiação da campanha!

#VEMPROIGUATEMI

Em uma cooperati-
va os associados são os do-
nos do negócio e um dos 
benefícios é a participa-
ção nos resultados finan-
ceiros. Na Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/ MG, este valor, 
relativo a 2020, ultrapas-
sa os R$ 9,2 milhões. 

Em dezembro do ano 
passado a remuneração da 
cota-capital para todos os 
associados foi cerca de R$ 
2,1 milhões pago em con-
ta-corrente. Somando-se a 
este valor, estão R$ 7,1 mi-
lhões – 50% em cota capi-
tal e 50% em depósito a pra-
zo – disponibilizados no 
dia 26 de abril, proporcio-
nal às movimentações re-
alizadas e soluções fi-
nanceiras utilizadas pelo 
associado ao longo do ano. 

Além disso, os associa-
dos tiveram outras vanta-
gens conquistadas no de-
correr de 2020, gerando 
economia financeira a eles 
de cerca de R$ 18,5 mi-
lhões, por meio da isen-
ção de tarifa de manuten-
ção de conta-corrente (R$ 

SiCREdi
associados recebem R$ 9,2 milhões 
de retorno financeiro

No total, R$ 7,1 milhões foram creditados nesta semana e o restante já 
havia sido pago

15,7 milhões), isenção da 
anuidade do cartão de cré-
dito (R$ 391,6 mil) e redu-
ção das taxas de cheque es-
pecial (R$ 2,5 milhões). 

Conforme a presiden-
te, Angelita Marisa Cadoná, 
com estes valores, aprovados 
pelos associados durante o 
Ciclo Assemblear, a coope-
rativa movimenta a econo-
mia das regiões onde está 
presente. “Somos uma ins-
tituição financeira coope-
rativa que cresce junto com 
os seus associados, agre-

gando renda e desenvolven-
do as regiões onde atuamos. 
Convidamos aos associa-
dos para acessarem nos-
sos canais de relacionamen-
to ou irem até suas agências 
para conferirem este resul-
tado, de acordo com a mo-
vimentação de cada um. A 
distribuição de resultados 
é mais um dos nossos dife-
renciais, assim como tantos 
outros benefícios que estão 
sendo conquistados pe-
los associados ao longo dos 
anos”, frisa a presidente.

Divulgação

Estão abertas as inscri-
ções para o 6º Festival da 
Canção Cidade das Crian-
ças. O evento é promovido 
pela Administração Munici-
pal, através do Departamen-
to de Cultura, e será transmi-
tido de forma on-line, através 
das redes sociais da Prefei-
tura de Maravilha no dia 19 
de junho, com início às 16h, 
tendo como local para apre-
sentação dos calouros a 
Cantina Italiana da Associa-
ção Italiana de Maravilha.

Nesta edição, o festival 
será dividido em quatro ca-
tegorias: mirim, para crian-
ças com 5 a 08 anos; infantil, 
de 9 a 12 anos; juvenil, para 
adolescentes de 13 a 17 anos; 
e adulto, para maiores de 18 
anos. As inscrições são gra-
tuitas e estão abertas até o dia 
18 de junho nas modalida-

des de interpretação e com-
posição, podendo ser músi-
ca própria ou de terceiros. 
Para as categorias mirim, 
infantil e juvenil, a inscri-
ção deve ser feita na esco-
la com autorização dos pais. 
Os adultos devem se ins-
crever diretamente no De-
partamento de Cultura.

Os três primeiros colo-
cados de cada categoria re-
ceberão prêmios em di-
nheiro e troféu, conforme 
regulamento, e todos os can-
didatos receberão uma me-
dalha de participação. A en-
trega da premiação se dará 
ao término de cada catego-
ria. O participante que ti-
ver o maior número de mani-
festações através de hashtag 
(#), durante a realização da 
sua apresentação na live, ga-
nhará o “troféu internet”.

CulTuRa
festival da Canção 
Cidade das Crianças 
terá transmissão on-line

Com a estimativa de cer-
ca de R$ 28 milhões em inves-
timentos privados para Santa 
Catarina, dois projetos de am-
pliação foram aprovados nes-
ta semana durante reunião, 
por webconferência, do Co-
mitê Técnico do Programa de 
Desenvolvimento da Empresa 
Catarinense (Prodec), coorde-
nado pela Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento Eco-
nômico Sustentável (SDE). 
A expectativa é de fomentar 
aproximadamente 220 em-
pregos diretos e indiretos.

As duas empresas habili-
tadas preveem projetos para 
cidades do Extremo Oeste e 
Norte de Santa Catarina. A JJ 
Instalações Comerciais Eireli 
tem um investimento previsto 
de R$ 13,93 milhões na cidade 

ECOnOmia A JJ Instalações Comerciais Eireli tem um investimento 
previsto de R$ 13,93 milhões no município

governo aprova investimentos 
privados que incluem maravilha

Investimento em Maravilha deve gerar 47 empregos diretos e 30 indiretos

de Maravilha, o que deve gerar 
47 empregos diretos e 30 indi-
retos. A planta proposta pre-
vê a expansão e modernização 
da empresa, que irá ampliar a 
capacidade de produção e pa-
dronização de processos com 
o objetivo de atender novos 
mercados. O segundo projeto 
avaliado pelo Comitê Técnico 

do Prodec é da Química Cario-
ca LTDA, que foca na constru-
ção de nova unidade fabril, 
para abrigar toda a operação. A 
empresa fica em Garuva e pre-
vê um investimento de R$ 14 
milhões, proporcionando a ge-
ração de 49 empregos diretos e 
98 empregos indiretos.

De 2019 até 2021, o Progra-

ma Prodec, que concede in-
centivo a projetos de amplia-
ção e expansão que tenham 
estimativa de gerar emprego e 
renda com incremento ao uso 
da tecnologia e inovação em 
Santa Catarina, já contabilizou 
R$ 4,1 bilhões em investimen-
tos e 3.872 novas vagas de em-
pregos diretos.
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por DR. GEOvANI DELEvATI

mEDICINA E sAÚDE

Evitar a exposição excessi-
va ao sol e proteger a pele dos 
efeitos da radiação UV são as 
melhores estratégias para pre-
venir o melanoma e outros ti-
pos de tumores cutâneos.

Como a incidência dos 
raios ultravioletas está cada vez 
mais agressiva em todo o pla-
neta, as pessoas de todos os fo-
totipos devem estar atentas e 
se protegerem quando expos-
tas ao sol. Os grupos de maior 
risco são os do fototipo I e II, ou 
seja: pele clara, sardas, cabe-
los claros ou ruivos e olhos cla-
ros. Além destes, os que pos-

suem antecedentes familiares 
com histórico da doença, quei-
maduras solares, incapacidade 
para bronzear e pintas também 
devem ter atenção e cuidados 
redobrados.

A Sociedade Brasileira de 
Dermatologia recomenda que 
as seguintes medidas de pro-
teção sejam adotadas:

- Usar chapéus, camisetas 
e protetores solares.

- Evitar a exposição so-
lar e permanecer na som-
bra entre 10 e 16h (horário 
de verão).

- Na praia ou na piscina, 

usar barracas feitas de algo-
dão ou lona, que absorvem 
50% da radiação ultravioleta. 
As barracas de nylon formam 
uma barreira pouco confiá-
vel: 95% dos raios UV ultra-
passam o material.

- Usar filtros solares dia-
riamente e não somente em 
horários de lazer ou diversão. 

- Utilizar um produto que 
proteja contra radiação UVA e 
UVB e tenha um fator de pro-
teção solar (FPS) 30, no mí-
nimo.  Reaplicar o produto a 
cada duas horas ou menos, nas 
atividades de lazer ao ar livre. 

Ao utilizar o produto no dia-a-
dia, aplicar uma boa quantida-
de pela manhã e reaplicar an-
tes de sair para o almoço.

- Observar regularmente a 
própria pele, à procura de pin-
tas ou manchas suspeitas.

- Consultar um dermatolo-
gista uma vez ao ano, no míni-
mo, para um exame completo.

- Manter bebês e crianças 
protegidos do sol. Filtros sola-
res podem ser usados a partir 
dos seis meses.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Dermatologia

COmO PREVEniR O CânCER da PElE

O câncer da pele é o mais 
comum de todos os tipos de cân-
cer e representa mais da meta-
de dos diagnósticos da doença. 
Vale lembrar que a maioria dos 
casos de câncer da pele pode ser 
evitada com medidas simples de 
proteção solar. No entanto, as es-
timativas do Inca e os dados co-
letados na Campanha Nacional 
de Prevenção ao Câncer de Pele 
da SBD mostram que os brasi-
leiros estão longe de se proteger 
adequadamente do sol, o que 

contribui para elevar a incidên-
cia da doença

O câncer da pele pode se as-
semelhar a pintas, eczemas ou 
outras lesões benignas. Assim, 
conhecer bem a pele e saber em 
quais regiões existem pintas faz 
toda a diferença na hora de de-
tectar qualquer irregularidade. 
Somente um exame clínico fei-
to por um médico especializado 
ou uma biópsia podem diagnos-
ticar o câncer da pele, mas é im-
portante estar sempre atento aos 

seguintes sintomas:
- Uma lesão na pele de apa-

rência elevada e brilhante, 
translúcida, avermelhada, cas-
tanha, rósea ou multicolorida, 
com crosta central e que sangra 
facilmente;

- Uma pinta preta ou casta-
nha que muda sua cor, textura, 
torna-se irregular nas bordas e 
cresce de tamanho;

- Uma mancha ou ferida 
que não cicatriza, que continua 
a crescer apresentando cocei-

ra, crostas, erosões ou sangra-
mento. 

Aqui você encontrará a me-
todologia indicada por derma-
tologistas para reconhecer as 
manifestações dos três tipos de 
câncer da pele: carcinoma ba-
socelular, carcinoma espinoce-
lular e melanoma. Para auxiliar 
na identificação dos sinais pe-
rigosos, basta seguir a Regra do 
ABCD. Mas, em caso de sinais 
suspeitos, procure sempre um 
dermatologista. 

1° dE maiO – dia mundial dE COmbaTE aO CânCER dE PElE

ReGRa dO aBCd

aSSimETRia
Assimétrico: Maligno

Simétrico: Benigno

bORda
Borda irregular: maligno

Borda regular: benigno

COR
Dois tons ou mais: maligno

Tom único: Benigno

dimEnSãO
Superior a 6mm: provavelmente maligno

Inferior a 6mm: provavelmente benigno
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Uma das datas mais espe-
ciais do ano é o Dia das 
mães. O amor delas é ca-
paz de vencer qualquer 
coisa. Preocupadas em 
oferecer o melhor da vida 
aos filhos, as mães pas-
sam por momentos turbu-
lentos e cansativos. Não 
importa a idade dos fi-
lhos, a preocupação é sem-
pre mesma. Todas querem 
a felicidade de seus ama-
dos. Faltando uma semana 
para o Dia das mães, o Jor-
nal O líder preparou con-
teúdo especial para home-
nagear o amor materno.
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SUPERAÇÃO
Após adolescente ser desacreditado 
por médicos mãe acredita em milagre 

FranCiele BorGes

O Dia das Mães neste ano terá um 
significado diferente para Elisabete 
Cristina Valgoi que quase perdeu seu 
filho em um acidente de bicicleta no 
dia 12 abril, na Avenida Padre Antônio. 
Nathan Valgoi, de 16 anos, estava se 
deslocando para o trabalho quando ao 
perder o controle de sua bicicleta caiu. 
Com a pancada ele sofreu um trauma-
tismo crânio encefálico grave. 

Elisabete relata que o filho ficou 
cinco dias internados na Unidade In-
tensiva de Terapia (UTI) e mais quatro 
dias no quarto do Hospital Regional de 
Chapecó e agora se recupera em casa. 
“Foram dias de muitas angústias e in-
certezas, mas tínhamos muita fé que o 
Nathan ia superar e logo voltaria para 
casa.  A médica nos disse que a parte 
deles tinha sido feita, mas que existiam 
poucas chances dele reagir, mas Deus 
foi muito bom com nós e agiu sobre o 
Nathan”, frisou ela. 

A família hoje agradece primeira-
mente a Deus que é o dono da vida, 
mas também ao Corpo de Maravi-
lha pela agilidade e encaminhamen-

to ao Hospital São José, aos médicos 
que não mediram esforços para salvar 
a vida de Nathan, aos amigos, irmãos 
em Cristo, pastores, família e todas as 
pessoas que oraram, cada abraço, pa-
lavra de conforto recebido naquele 
momento. Elisabete atribui a vida do 
filho a Deus e a fé de todos que se uni-
ram em oração para que o menino so-
brevivesse. A família frequenta a igre-
ja Missão Redime, que prontamente 

se uniu em uma corrente de orações 
durante 24 horas pela recuperação do 
adolescente. 

Os pais enfatizaram que a chance 
de sobreviver era mínima, mas servem 
a um Deus que age no impossível. “Ele 
continua sendo Deus, ele continua fa-
zendo milagres, não por que merece-
mos, mas para que seu poder seja ma-
nifestado. O milagre aconteceu de um 
quadro em processo de morte cerebral 

para a vida. A ciência continua tentan-
do achar uma explicação para a rápida 
recuperação”, destacaram. 

A mãe lembrou ainda que o caso 
dele vai ser estudado pela Universida-
de Federal no curso de enfermagem 
para tentar explicar a recuperação dele 
e sem nenhuma sequela. “A recupe-
ração foi surpreendente e rápida. Ele 
fala, ouve, caminha e está com a me-
mória intacta, apenas não se lembra 
do momento do acidente, no entanto 
ficou sem sequelas. A medicina con-
sidera o caso dele um milagre na vida”, 
concluiu. 

Nathan trabalha como Jovem 
Aprendiz na Fábrica de Rações da Au-
riverde e recentemente tinha troca-
do de horário por causa das aulas. Ele 
estuda na Escola de Educação Básica 
Santa Terezinha e está no segundo ano 
do Ensino Médio. O adolescente fazia 
o mesmo trajeto todos os dias e con-
sigo sempre carrega a bíblia, inclusive 
no dia do acidente a bíblia ficou bem 
próxima da sua cabeça. 

Ao definir o que a sua mãe signifi-
ca em sua vida ele disse “que ela é uma 
mulher incrível, com uma força ina-
creditável, que cuidou de mim e conti-
nua cuidando de mim com todo amor 
e carinho. Ela é a melhor mulher do 
mundo, eu amo ela”, conclui. 

filHOS 
adOTiVOS

Elisabete e seu 
esposo Eleandro 
luiz Valgoi têm 
três filhos adotivos 
– Nathan (16), 
Davi (17) e Juan 
(20). O casal 
relatou que os 
filhos chegaram e 
logo conquistaram 
o coração de 
todos e hoje vivem 
em família com 
muita alegria e 
amor.  Davi tinha 
apenas quatro 
meses quando 
foi adotado e 
Nathan já estava 
com quatro anos 
e Juan que é 
irmão biológico 
de Nathan chegou 
ano passado 
na família. Ele 
descobriu do 
irmão pelas redes 
sociais e a partir 
daquele momento 
não ficou mais 
longe. 
Ela atualmente 
trabalha como 
instrutora de 
manicure na 
Rennova Centro 
Estético, já 
Eleandro fica em 
casa, pois ele 
tem problema de 
deficiência visual. 

Franciele Borges

Divulgação

Elisabete acompanhou o filho no hospital Regional de Chapecó até a alta hospitalar no dia 21 de abril

Família comemora as vitórias após viver momentos de muita angústia e agradecem a todosq deram forças naquele momento de muitas incertezas
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AMOR MULTIPLICADO

Nascimento de trigêmeos muda 
vida de família maravilhense

eliane santos

Foi um susto inicial, mas depois 
a emoção tomou conta’. Dia das 
Mães por si já é especial, ago-

ra imagine multiplicar o amor nesta 
data. Para Caroline Bernardino Gri-
maldi Gotardo, 39, é assim. Ela e Irno 
José Gotardo, 44, são os pais dos trigê-
meos maravilhenses (Alice, Manue-
la e Théo), que nasceram no dia 24 de 
fevereiro.

Nascidos no Hospital Regional do 
Oeste em Chapecó, os bebês comple-
taram pouco mais de dois meses. A 
rotina da família mudou, mas o amor 

se multiplicou. “Primeiro descobri-
mos a gravidez, duas semanas de-
pois fiz a primeira ultra e descobri-
mos ser gêmeos. Após uma semana 
fiz a ultra da primeira morfológica, 
daí que eu e o médico vimos que 
eram três e eu estava sozinha, foi 
um susto enorme. Chamamos meu 
marido e contamos lá mesmo para 
ele, que levou um grande susto tam-
bém”, conta a mãe.

O nascimento do trio confirma 
para Caroline e Irno que sim, pode 
haver influência quando a família já 
tem gêmeos. No caso dela tem irmãs 
e da família de Irno também. 

Rotina modificada
Tudo mudou na vida do casal que já é pai de Gustavo, 16; Giovana, 11 e ana 
lívia, que está com um ano e dez meses. Caroline conta que ter engravidado no 
período de pandemia gerou preocupação. Por conta do Coronavírus, a família 
se manteve em isolamento o tempo todo e tomava os cuidados necessários. 
Mas, Caroline contraiu o vírus. a partir daí ela rezava para que não afetasse os 
bebês. “Meu maior desejo hoje são meus seis filhos”, reforça. as crianças não 
pegaram o vírus e quando nasceram foram imediatamente isoladas.

Caroline e Irno com alice e Manuela no hospital São José no hospital São José

BEBêS 
dão alta hospitalar

Mesmo estando bem, as crianças precisaram de tempo no hospital. A mãe e o pai 
se revezam para visitar Théo que está internado em Chapecó. Ontem as meninas de-
ram alta e foram para casa. Além disso, os outros três filhos estão em casa e precisam 
ajudar no cuidado com Ana Lívia. “Está muito corrido, mas estamos dando conta”, fri-
sa Caroline.

ExPECTATIvAS PARA 
O DIA DAS MÃES
“Estou rezando para estar em casa com os seis filhos neste dia. Pedi a Deus 
este presente e acho que vai ser muito especial não só o Dia das Mães, mas 
sim todas as datas, todos dias da minha vida tendo eles todos juntos”.

Giovana e Gustavo cuidando das bebês gêmeas

>>
>>
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Histórico familiar
a gestação gemelar ocorre naturalmente quando já 
existem casos de gêmeos bivitelinos (diferentes) na 
família da mulher. O fator hereditário familiar tem relação 
direta com a gestação múltipla, sendo que a média 
de gravidez de dois ou mais gêmeos é de 1 a cada 80 
gestações naturais.

Mulheres com idade mais avançada
Outro fator que colabora no nascimento de gêmeos é a 
idade da mulher. Foi constatado que mulheres acima dos 
35 anos têm tendência a gravidez múltipla, mesmo não 
tendo realizado tratamento para engravidar.

Raça e Etnia
De acordo com as estatísticas, as mulheres negras estão 
mais propensas a ter gêmeos. Na Nigéria, uma em cada 
30 gestações gera gêmeos – ou seja, aproximadamente 
5%. Já as mulheres brancas têm 1% de chances de 
ter gêmeos. asiáticas têm probabilidades ainda mais 
reduzidas: apenas 0,33%.

Uso de indutores de ovulação e 
tratamento de infertilidade
O que existe é uma maior predisposição de gravidez 
múltipla em mulheres que precisam do auxílio da 
reprodução humana para gerar uma vida.
Segundo a autoridade para a Fertilização e Embriologia 
humana (human Fertilization and Embryology authority – 
hEFa), uma em cada cinco gestações realizadas por meio 
da Fertilização In Vitro (FIV) pode resultar em gestação 
múltipla, ou seja, de gêmeos, trigêmeos ou mais. 

Sem
vISITAS
Pela fragilidade do 
período as crianças 
não podem receber 
visitas no hospital. 
a mesma exigência 
serve quando elas 
ganharem alta 
para casa. 

Família precisa de ajuda
A família dos trigêmeos segue precisando de ajuda. As pessoas que puderem con-

tribuir podem seguir as normas da campanha e ajudar. Irno é autônomo e não está po-
dendo trabalhar devido a situação e precisa ajudar a esposa com os filhos.

Meninas estão bem e deram alta para casa na tarde de quinta-feira (29)

Família precisa de ajuda neste período, pois estão todos focados nos cuidados das crianças

Fotos: Divulgação

PROBABILIDADES 
DE gRAvIDEz 
DE gêMEOS

(Fonte/Blog Paula Foazeiro).
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Você é o que você come”. É um ve-
lho ditado, mas lembra que nossa 
alimentação diz muito à respeito de 
quem somos, de como estamos e de 
como ficaremos no futuro? Estar aci-
ma do peso, ter gordurinhas sobran-
do, ter problemas de saúde como 
pressão alta, diabetes, colesterol ele-
vado ou conviver com um risco de 
desenvolver inúmeras outras doen-
ças causadas pelo sobrepeso fazem 
muita gente sofrer, e, de alguma for-
ma, procurar mudar, escolhendo ca-
minhos que não são muito efetivos 
ou seguros. 

Ao longo da última década mais 
de dois milhões de pessoas que com-
partilhavam deste mesmo sentimen-
to tiveram suas vidas transformadas 
pela Magrass, a maior rede de ema-
grecimento saudável da América La-
tina. Ao conhecer como funcionam 
os procedimentos utilizados pela 

Magrass, muitas pessoas, até en-
tão céticas, aderem aos tratamen-
tos e iniciam uma nova fase da vida. 
O que determina e evidencia é que 
todos os resultados são adquiridos 
de forma saudável, através de uma 
transformação nutricional cons-
ciente que busca reestabelecer no-
vos hábitos e adequar as escolhas 
alimentares, visando o cotidiano de 
cada um. Além disso, aliamos a es-
tética de forma inteligente, prezan-
do pelo objetivo individual de cada 
cliente. Desta maneira alcançamos 
maior eficiência em cada atendi-
mento realizado.

Além dos atendimentos presen-
ciais, a Magrass conta com o aplicati-
vo Magrass Club, que concilia a nu-
trição e a tecnologia para orientar e 
auxiliar os clientes à atingir seus ob-
jetivos em relação ao programa Ma-
grass, com feedback imediato sobre 

a alimentação e o progresso. As van-
tagens que o cliente possui ao utilizar 
o aplicativo são: melhorar a qualida-
de de vida, diário de suas refeições, 
humor e atividade física direto do ce-
lular, consultar receitas da Magrass e 
receber acompanhamento contínuo 
por meio dos registros. 

Diversas pessoas alcançaram 
seus sonhos e iniciaram uma vida 
mais saudável e feliz após os procedi-
mentos da Magrass. As histórias são 
muitas e comprovam a eficiência da 
maior e mais eficaz rede de emagre-
cimento saudável. São jovens, ido-
sos, casais, famílias e até mulheres 
que conseguiram realizar o sonho da 
maternidade após emagrecer. Veja a 
seguir alguns casos inspiradores que 
a Magrass proporciona à seus clien-
tes. Encontre na Magrass um ótimo 
presente para o Dia das Mães com os 
pacotes promocionais. 

SAÚDE
Sua mãe merece um 
presente na Magrass 
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ECOJARDIM

Flores embelezam o Dia das Mães 
Diana Heinz

Presentear alguém com 
flores é mais que es-
pecial. Uma forma de 

agradecer a pessoa querida. 
As flores e folhagens tra-
zem alegria e natureza, um 
momento de amor e gra-
tidão. A Ecojardim é uma 
floricultura completa com 
uma ampla linha de mu-
das, plantas ornamentais, 
jardinagem, plantas para 
jardins, flores, suculentas 
e diversos outras espécies. 
Conforme a equipe no Dia 
das Mães uma ótima opção 
são as orquídeas, conheci-
das pelas diferentes espé-
cies cores e tamanhos. A 
empresa trabalha com em-
balagens e kits especiais 
para a data. Tudo prepara-
do para todos os tipos de 
mães e filhos. 

No sábado (8), a equi-
pe fará atendimento espe-
cial até às 19h e no domin-

go (9), Dia das Mães, até às 
10h30. A equipe trabalha 
com tele entrega pelos te-
lefones (49) 98417 8365 e 
(49) 3664 4257. Visite a flo-
ricultura e encontre diver-
sas opções que se encai-
xam no seu presente ideal. 

Fotos: Divulgação

Ecojardim faz tele entrega pelos telefones 
(49) 98417 8365 e (49) 3664 4257

Empresa trabalha com floricultura completa e diversas opções de orquídeas, flor 
favorita da data



,  MaRaVIlha 1º DE MaIO DE 202118

MATERNIDADE

Os primeiros dias como mamãe

Diana Heinz

Quando Dieizy de Oli-
veira e Renan Lazzaret-
ti descobriram a gravidez 
um misto de emoções sur-
giu. O susto de não espe-
rar a novidade veio acom-
panhando da gratidão 
por acreditar que filho é 
uma benção. Nos primei-
ros dias Dieizy precisou fi-
car em repouso em razão 
de um pequeno desco-
lamento de placenta. No 
mais, a gestação ocorreu 
bem, sem enjoos, tortu-
ras ou vômito, tudo mui-
to tranquilo. Tão tranqui-
lo que Miguel não queria 
nascer e com 41 semanas 
e um dia, a equipe médica 
resolveu realizar a indução 
de parto.

O dia 29 de março, 
uma segunda-feira chu-
vosa, era data limite para 
o bebê nascer. O casal se 
deslocou a São Miguel do 
Oeste, onde ocorreria o 
parto, e às 10h Dieizy rece-
beu o primeiro comprimi-
do para induzir o proces-

so. Depois de 6h ainda não 
havia nenhum sinal de 
contração ou dilatação e 
às 16h a mamãe consumiu 
mais uma dose do remé-
dio que foi acompanhada 
de muita expectativa. 

Depois de algumas 
horas, Miguel, nome es-
colhido pelo casal, se en-
corajou em entregar si-
nais de que viria. Às 18h 
a bolsa rompeu e junto 
com ela as primeiras con-
trações chegaram. Diei-

zy fez algumas caminha-
das, agachamentos e às 
20h eram seis centíme-
tros de dilatação. Ela lem-
bra o carinho da doula, 
profissional que acompa-
nha gestantes no proces-
so do parto. A equipe dei-
xou a mãe a vontade, com 
posições livres, música, 
meia luz e papai Lazzaret-
ti ao lado, o tempo todo 
ajudando e dando muito 
conforto e carinho.

Por volta das 21h, 
Dieizy estava em baixo do 
chuveiro sentada em uma 
bola de pilates, a água 
morna e o equipamento 

ajudam a amenizar a dor. 
Naquele momento ela se 
questionou se ainda dava 
tempo de fazer uma cesa-
riana, mas deixou o pen-
samento para si e pediu 
ao seu companheiro que 
a ajudasse a continuar. 

Miguel Lazzaretti nas-
ceu as 22h03 com 3.270kg 
em um choro tímido. Para 
a mãe, a sensação de ter o 
bebê quentinho em seus 
braços com o apoio e com-
panhia do pai foi a melhor 
emoção de sua vida. Os 
três permaneceram ali, 
curtindo aquele momento 
com respeito e amor.

BEBê EM CASA 
Dieizy descreve o pós-parto como cheio 
de emoções, altos e baixos. Segundo ela, 
os primeiros dias são como uma montanha 
russa. Junto com o bebê vem a amamentação. 
No caso dela foram várias situações como crises 
de mastite, candidíase mamária, fissuras, bebê com 
frênulo lingual, sensibilidade e tudo que o puerpério 
pode trazer. Foram 20 dias de muita dor, choro, 
angústia e uma vontade de continuar tentando.   “hoje 
seguimos amamentando, valeu a pena tentar, acredite, 
tudo passa, essa fase não é igual para todas, amamentar 
é maravilhoso, vale a pena tentar e se no fim não der, está 
tudo bem também. Pois ser mãe é assim mesmo, é deixar 
acontecer a maternidade, da forma que seja mais leve e 
prazeroso que puder. Não existe um jeito certo ou errado de 
ser mãe, existe o jeito de cada uma”, conta. 

Fotos: Divulgação

Registro feito pelo casal da espera por Miguel

Dieizy relata emoções do parto e o sentimento de poder ter o filho em seu colo

Miguel nasceu em 29 de 
março com mais de 3kg

Romantizar a maternidade 
não funciona, parir dói, 
cansa, você chora, ri, fica 
triste, ama, tudo ao mesmo 
tempo, mas passa, é preciso 
de muita paciência, amor e 
conforto para toda a família. 
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

ESPORTIvA: Geralmente preferem cores 
neutras e alegres. Priorizam o conforto 
acima de tudo e partem desse princípio 
na hora de montar a produção. Gostam de 
roupas práticas e casuais, com modelagens 
leves. Como o ponto forte do estilo é o 
conforto, preferem sapatos baixos e roupas 
soltas. Transmitem uma imagem alegre e 
despretensiosa.

TRADICIONAL / CLáSSICA: Buscam 
peças de excelente qualidade e bom caimento. 
Gostam de cores discretas e as estampas 
preferidas são as clássicas padronagens, 
como xadrez e risca de giz. Transmitem 
uma imagem refinada, de alta costura e 
confiante. Para acertar no presente invista em 
cortes retos, peças em alfaiataria e priorize a 
qualidade.

ELEgANTE: Peças clássicas e caimento 
perfeito definem a mulher desse estilo. 
Priorizam estampas discretas em peças 
modernas, porém sofisticadas. algumas peças 
chave do estilo são: alfaiataria, blazer, jeans com 
bom corte e caimento, blusas de seda e um 
bom salto alto.

ROMâNTICO: Com um pé na década 
de 1950/1960, o estilo feminino conta com 
rendas, babados, pérolas e cores pastel. Excelente final de semana a todos!

O Dia das Mães está próximo e, 
nesta data, presenteá-las é uma forma 
de agradecer todo o carinho e apoio re-
cebidos ao longo da vida. Por mais que 
elas digam que não esperam ou não 
precisam de nada, um mimo é sempre 
bem-vindo e faz a diferença em uma 
data especial. 

Sempre temos um estilo predo-
minante. Esse muitas vezes tem a ver 
com nossa essência, com a nossa per-
sonalidade.

Tecidos suaves com caimento e texturas leves, 
fluídos e delicados. Chiffon, crepe e seda são 
seus preferidos. Estampas pequenas e poás 
marcam presença no guarda-roupa dessa 
mulher. Formas arredondadas, laços e detalhes 
delicados tomam conta de bolsas, sapatos e 
acessórios.

SENSUAL: Gostam de salto fino e 
chamam atenção para partes estratégicas 
do corpo. adoram estampas animal print 
e cores como vermelho, azul, roxo e preto. 
as principais chaves do estilo são sapato 
de salto alto, óculos de sol grande, blusas 
decotadas ou com transparência.

DRAMáTICO URBANO: Transmitem 
uma imagem moderna e com personalidade 
marcante. a peça chave é o jeans destroyed 
e todas que tenham um design marcante. 
Coturno e sapatos pesados fecham a produção 
com chave de ouro.

CRIATIvO: Colorido, alegre, divertido e às 
vezes exagerado, o estilo criativo brinca com 
a moda para criar a sua própria identidade. 
Não tem medo de misturar estampas e cores. 
Pelo contrário, sua palavra de ordem é mix. 
Dificilmente aceitam muitas sugestões na 
hora de se vestir. São seguras de si! acertar no 
presente não é missão fácil!

AvENTUREIRAS: Têm paixão em 
conhecer lugares novos e valorizam as 
experiências, especialmente ao lado das 
pessoas que amam. além disso, são 
originais na forma de se vestir e curtem 
estar em contato, não só com o meio 
ambiente, mas com tudo aquilo que lhes 
proporcione sensação de conforto e 
bem-estar. Sugestão de presente: roupas 
com estampas que remetem à natureza 
(blusões, vestidos longos, leggings - para 
seus momentos como exploradora).

BLOgUEIRAS / CONECTADAS: 

Mães blogueiras estão com tudo nas 
redes sociais! Muitas já se uniram e 
formaram grupos de apoio e discussão 
sobre temas relacionados à vida feminina 
no trabalho, no cuidado com os filhos e na 
busca daquilo que é essencial para cada 
mulher. Para elas que estão sempre com 
o celular nas mãos, capinhas para esses 
aparelhos são ideias bacanas. Uma peça 
da última coleção também pode ser uma 
bela surpresa, para que elas tenham mais 
um look novo para registrar e compartilhar 
com os seguidores.

LEITORAS: Mães leitoras estão sempre 
com um livro ou uma revista nas mãos 
ou na cabeceira. Elas amam histórias e 
sempre que podem mergulham em uma 
nova e se deliciam com seus gêneros 
de leitura favoritos. assim, você já pode 
fazer uma surpresa bacana e deixar na 
cabeceira dela um livro novo com uma 
dedicatória caprichada.
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ESPaÇO gOuRmET

Ingredientes
- 4 bananas-nanicas quase verdes em 
rodelas finas ou em lascas;
- Óleo ou manteiga para untar, sal e 
pimenta a gosto (preferencialmente sal 
rosa ou marinho);

CHiPS dE 
banana  

Preparo
Espalhe a banana em assadeira untada com 
óleo ou manteiga e leve ao forno médio prea-
quecido (180 °C) por 10 minutos. Vire as rodelas 
(ou lascas) e retorne ao forno por mais 10 minu-
tos. Transfira para um prato com papel absor-
vente e deixe secar até que fique bem crocan-
te. Salpique sal, se desejar, e conserve em potes 
herméticos para não perder a textura crocante.

A maior parte dos 
assuntos que você me 
vê falando aqui são so-
bre estilo e tendências, 
mas vez ou outra gos-
to de trazer algo so-
bre os bastidores do 
fazer moda, tanto por-
que acredito que quem 
aprecia moda vai gos-
tar de saber dessa par-
te, quanto porque sei 
que a nossa região 
também é muito for-
te em empresas como lojas 
e marcas. Então, vamos falar 
sobre o Dia das Mães para 
quem trabalha com moda?

Para você ter uma no-
ção, o Dia das Mães está en-
tre as três datas mais impor-
tantes do comércio em geral 
no Brasil inteiro. Para o setor 
de moda não poderia ser di-
ferente, até mesmo pela re-
lação super íntima que as 
mulheres têm com roupas, 
calçados, bolsas, colares e 
todas essas coisas lindas que 
amamos! Então, uma em-
presa que promove ações di-
ferenciadas para o Dia das 
Mães tira muito proveito dis-
so. E com o dia a dia corri-
do e as limitações da pande-
mia, algumas tendências de 
consumo estão aparecendo 
e devemos prestar atenção.

A compra on-line é a 
principal dessas tendências. 
Por não necessitarem conta-
to e poderem ser feitas à dis-
tância, a cada ano que pas-
sa mais pessoas buscam o 
meio on-line para comprar o 

Dia das Mães 
para quem trabalha com moda

presente de suas mães, com 
crescimento de 117% de 
2019 para 2020, segundo o 
portal Mundo do Marketing. 
Mas eu não estou falando 
exclusivamente de compras 
feitas em sites de e-com-
merce, mas sim de com-
pras on-line num geral. Se 
você possui um WhatsApp, 
um perfil no Instagram e/ou 
no Facebook, anuncia e vende 
através deles, já pode conside-
rar que está vendendo on-line.

Outra tendência é a bus-
ca por otimização do tem-
po e da escolha do presen-
te. Me lembro que há alguns 
anos íamos de loja em loja 
atrás do presente perfeito. 

Hoje em dia além de 
isso não ser muito in-
dicado, a impressão 
que tenho é de que 
temos menos tem-
po. As pessoas prefe-
rem tratar pelas redes 
sociais diretamen-
te com as lojas, onde 
também podem e es-
peram receber indi-
cações de presentes, 
kits, fotos das embala-
gens e outras facilida-

des daqueles que trabalham 
na loja e, então, entendem 
do produto que vendem. De-
pois, esperam que o proces-
so de troca do presente seja 
simples, caso for necessário.

A palavra que resume 
o que os clientes desejam 
nas compras de Dia das 
Mães em 2021 é facilida-
de, pois o mundo já está 
meio maluco e esse que é 
para ser um momento bom 
não pode se transformar 
em mais um problema. No 
final, o afeto e o amor tro-
cados nessa época não mu-
daram em nada, somente a 
forma de adquirir e entre-
gar o presente.
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por ESTELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

a laboutique lança coleção outono inverno 2021 
a laboutique de Maravilha promoveu no 
sábado (24) o lançamento da coleção outono 
inverno 2021. São botas, coturnos, tênis, 
bolsas e outras diversas opções de marcas 
como luz da lua, Schutz e arezzo. a loja fica 
localizada na Rua Duque de Caxias, nº 440, 
sala 104. “agradeço a presença de todos 
e faço um convite para conhecer nossos 
produtos da nova coleção. Conforto e estilo 
andam juntos na estação mais fria do ano”, 
disse a proprietária andreza Ballestreri.

Na noite de quinta-
feira (29), a Edu artes 
realizou a sua primeira 
live Shop Decor. a 
proprietária Marcia 
Foletto juntamente com 
suas colaboradoras 
apresentaram diversos 
produtos de decoração 
disponíveis na loja. 
Conforme Marcia, a 
live foi realizada de 
uma forma diferente 
e bem especial, com 
o intuito das pessoas 
decorar seu ambiente 
ou presentear alguém 
diretamente de seu lar.

Neste dia 
29 quem 
completou 
mais um ano 
de vida foi 
a Fabiana 
Ballestreri. Que 
deus continue 
te abençoando 
sempre! 

Suelin, parabéns 
por mais um 
aniversário 
comemorado 
(2), que nesta 
nova fase, todos 
os teus sonhos 
e desejos sejam 
realizados. 

hoje é dia de 
festa, quem está 
de aniversário 
e comemora 
mais um ano 
de vida é a 
Claíze, parabéns, 
felicidades 
sempre. 
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MunIcíPIOS

bOm JESuS dO OESTE 
muro e cerca serão 
construídos na prefeitura

O prefeito de Bom Je-
sus do Oeste, Airton An-
tônio Reinehr, assinou no 
último dia 23 a ordem de 
serviço para a construção 
de muro e cercamento jun-
to ao pátio do Centro Ad-
ministrativo Municipal. 

A obra será executada 
pela Empresa Viga Cons-
trutora e Incorporado Eireli 
EPP, vencedora do proces-
so licitatório na moda-

lidade Tomada de Pre-
ços. O valor total será de 
R$ 95.137,02 mil, recur-
sos próprios do município. 

O prazo para a exe-
cução é de 90 dias corri-
dos após assinatura da or-
dem de serviço. “Esta 
obra é de extrema impor-
tância, pensando no zelo 
pelo patrimônio público, 
dos equipamentos e veí-
culos”, explica o prefeito. 

O Centro Educacional 
Padre Luiz Muhl, de Flor 
do Sertão, está colocan-
do em prática um proje-
to de conscientização que 
envolve os profissionais da 
Educação, os alunos e suas 
famílias, e desafia toda so-
ciedade a cooperar. Coor-
denado pela professora Si-
diane Stefanon, o projeto 
objetiva abordar a temá-
tica para despertar o inte-
resse pela preservação e 
utilização de forma susten-
tável dos recursos naturais. 

Segundo a professora, 
a iniciativa ocorre em duas 
etapas: teórica e práti-
ca. Primeiramente a turma 
do 3º ano do Ensino Fun-
damental estudou o tema, 
com leituras e reflexões em 
sala de aula. Depois, cada 
aluno, juntamente com sua 
família, assumiu o compro-
misso de plantar uma ár-

flOR dO SERTãO
Escola realiza projeto de 
conscientização ambiental

vore e cuidar dela até que 
se desenvolva. “A cons-
cientização supõe sem-
pre teoria e prática, estu-
dar o tema, mas também 
fazer acontecer, inter-
vir positivamente no meio 
ambiente. Uma criança 
consciente é um fio de es-
perança”, conclui Sidiane.

alunos colocaram em prática o 
aprendizado

Divulgação

Cleiton C. Ferrasso

O volume baixo de chuva 
dos últimos dias já tem causa-
do efeitos no município de Bom 
Jesus do Oeste. Nesta semana, a 
administração municipal come-
çou a puxar água para aviários e 
chiqueirões. A revelação foi feita 
pelo coordenador municipal de 
Defesa Civil, Vimar Lubenow, 
em entrevista à Rádio Líder. 

“Começamos novamen-
te, nesta semana, a puxar 
água para alguns agriculto-

ESTiagEm
bom Jesus do Oeste sente efeitos da falta de chuva 

Água está sendo levada para os 
agricultores

res. Já estamos nos preparan-
do para uma possível estia-
gem. Abrimos depósito de água 
maior e trabalhamos na pro-
teção de fonte de água, po-
rém a maior dificuldade é en-
contrar local para buscar água 
para aviários e chiqueirões. O 
que precisamos realmente é 
de uma boa chuva”, comenta.  

Atualmente, o municí-
pio conta com o programa Pro-
priedade Organizada, no qual 
auxilia na proteção de fon-
tes nas propriedades rurais 

sem custo ao agricultor. Para 
isso, é preciso movimentar o 
bloco de produtor e não pos-
suir débitos na prefeitura. 

ESTiagEm PaSSada 
Em 2020, o município so-

freu os efeitos da estiagem e 
precisou puxar água para os 
produtores rurais. A fim de au-
xiliar nas despesas, a Defe-
sa Civil do Estado disponibili-
zou R$ 30 mil para amenizar os 
prejuízos com óleo diesel usa-
do no transporte de água. 

Divulgação

eDerson aBi

O prefeito de São Miguel 
da Boa Vista, Vanderlei Bonal-
do, visitou o estúdio panorâmi-
co da Rádio Líder na segunda-
feira (26), em Maravilha, para 
fazer uma avaliação dos quatro 
meses no comando do municí-
pio. É a primeira vez que Bonal-
do assume um cargo público 
após anos de atividades no se-
tor privado. 

Na Líder, o prefeito falou 
sobre o abastecimento de água 
em São Miguel da Boa Vista, 
prestação de serviços aos mo-
radores e, principalmente, so-
bre a questão financeira.

Segundo ele, uma das 
ações nos primeiros dias de go-
verno foi reduzir a folha de pa-
gamento, que rompeu os 52% 
da arrecadação, índice consi-
derado extremamente alto. A 
preocupação do prefeito é com 

EVOluÇãO Vanderlei Bonaldo esteve na Rádio Líder durante a semana 
e avaliou, também, desafios e investimentos

Prefeito de São miguel da boa Vista faz 
balanço de quatro meses e destaca avanços

No estúdio da Rádio líder, Bonaldo avaliou o trabalho inicial no município e projetou o futuro

uma possível baixa arrecadação 
enquanto os gastos são superio-
res ao valor que entra nos cofres 
públicos. Com isso, a folha teve 
queda e ficou no índice dos 48% 
com a medida administrativa. 

Ainda, Bonaldo avaliou 

como recebeu o caixa do mu-
nicípio depois da eleição. Com 
números positivos, ele pon-
tuou os gastos no início do ano 
e lembrou recursos que ainda 
serão encaminhados ao muni-
cípio depois de pedidos efetu-

ados ainda na gestão passada. 
Entre os desafios futuros, 

o prefeito afirmou que São Mi-
guel da Boa Vista vai continu-
ar investindo em obras e servi-
ços para geração de empregos e 
bem estar da população. 

Ederson Abi /O Líder
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Hoje (1º) é o dia do arquiteto, do 
sorveteiro, da advogada e da cabeleireira. 
Data que nomeia aqueles que fazem 
a economia acontecer. que levantam 
da cama com o propósito de fomentar 
multinacionais, empresas e pequenos 
negócios. O sentido do Dia do Trabalho 
é valorizar todos os colaboradores, uma 
forma de representatividade. A data é 
dedicada à conquista da classe durante 
a história. Parabéns trabalhador, por 
colocar comida na mesa, ensinar, curar 
e melhorar a vida de todos. Obrigado por 
fazer acontecer sempre, em diferentes 
contextos. Gratidão por ultrapassar 
grandes dificuldades com o único 
objetivo: fazer dar certo. 
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DESAFIOS

Professora se reinventou para 
entregar conteúdo para seus alunos

FranCiele BorGes

A pandemia do novo coronavírus alterou a di-
nâmica das escolas, que tiveram que realizar ativi-
dades à distância no ano passado. Essa mudança 
exigiu que educadores adaptassem sua rotina do-
méstica à nova forma de trabalho, o que nem sem-
pre é fácil. A professora Adriane dos Santos Appelt 
Barp relata que não estavam preparados para en-
frentar algo tão inesperado como uma pandemia 
e as dificuldades foram muitas no decorrer do ano. 

Adriane trabalhou em 2020 na creche Criança 
Feliz com uma turma de maternal III. “Em um pri-
meiro momento foi a angustia de como trabalhar 
com as crianças devido ao distanciamento entre 
professor e aluno e ainda lidar com as emoções do 
momento como medo, insegurança, entre outras”, 
enfatizou. 

Outros pontos de dificuldade foram: o aces-
so limitado à internet por parte das famílias (al-
guns só tinham dados móveis), colaboração dos 
pais devido à falta de tempo e comprometimento 
dos mesmos até porque muitos tiveram que se re-

organizar, relação do professor com as novas for-
mas de ensino principalmente ligadas às tecnolo-
gias dentro de um curto período de tempo. Foi um 
momento de dor, perdas, mas também de rein-
venção do ensino.

Durante o período de pandemia e a suspen-
são das aulas presenciais ela teve que se reinven-
tar para entregar o conteúdo para os alunos.  “Pri-
meiramente foi perder o medo/vergonha diante 
as câmeras. Me considero uma professora tran-
quila, criativa, perfeccionista, comunicativa, mas 
diante as câmeras tinha uma certa resistência até 
eu fazer o segundo e terceiro vídeo. Aos poucos a 
vergonha ficou de lado, mas outras dificuldades 
iam aparecendo. Utilizava a internet, o mundo di-
gital propriamente dito, apenas para fins de pes-
quisas e informações necessárias e não com tanta 
intensidade como foi em 2020. Tive que aprender 
a baixar aplicativos de edição de vídeos, baixar ví-
deos do Youtube, confeccionar muito mais mate-
rial para atrair a atenção das crianças durante as 
aulas”, relatou. 

Adriane ainda destacou que havia um plane-
jamento das atividades em conjunto com as de-
mais professoras da turma quando possível e a 
partir dai encaminhavam aos pais via whatsApp. 
As atividades realizadas sempre foram pensadas 
no desenvolvimento das crianças e na interação 
da família. Embasadas nos campos de experiên-
cias presentes na Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC). 

Ela frisa que procurava fazer atividades em 
que a criança desenvolvia sozinha, desafiando 
seus medos e obstáculos. E quando precisasse de 
ajuda da família, orientava que demostravam ou 
construíssem com ela para que assim pudessem 
compreender o processo das atividades e o que 
estão fazendo, pois, as atividades não podem ser 
apenas um momento de registros para a professo-
ra e sim um momento de construção de suas habi-
lidades. “Trabalhei muitas histórias e cantigas, às 
vezes sozinha ou em grupo conforme a proposta 
da escola. Tínhamos uma parceria muito grande 
entre o grupo da escola”, relatou.

A professora destaca que foi um ano atípico 
para todos, porém de muito aprendizado. “Desco-
bri o quanto sou capaz, me apaixonei ainda mais 
contando as histórias. Foi difícil, foi... mas nada na 
vida vem fácil. Meus pais sempre enfatizaram que 
os estudos vinham em primeiro lugar e os prin-

cípios éticos na sequência. Olhar o próximo com 
amor, humildade e fazer tudo com determinação. 
Quando se está apaixonado por aquilo que se faz, 
não se torna uma obrigação. Os obstáculos, não se 
tornam apenas um desafio a ser vencido, mas tam-
bém é por meio deles que podemos fazer uma ava-
liação do nosso trabalho pedagógico”, declarou. 

Conforme ela, o professor tem como obriga-
ção realizar uma prática educativa voltada ao pleno 
desenvolvimento dos diversos aspectos da criança, 
proporcionando um ensino contextualizado e sig-
nificativo, valorizando suas experiências de vida, 
sua história, cultura e relações sociais. O ano de 
2020 fez com que o professor colocasse o seu poder 
de ensinar em prova de fogo. Ou seja, o desafio das 
aulas remotas, além do distanciamento dos alunos, 
impulsionou principalmente o processo criativo 
quanto à elaboração das aulas”, acrescentou.

Adriane é graduada e pós-graduada em Edu-
cação Infantil e Anos Iniciais e atualmente é con-
cursada, desde 2015 na Educação Infantil e nos 
dias atuais trabalha no Centro Educacional Mun-
do Infantil (CAIC) com alunos da pré-escola (Pré 
I). “Uma ótima escola com professores compro-
metidos que prezam pela qualidade de ensino e 
bem estar dos alunos. É meu primeiro ano nes-
sa escola como professora titular e posso dizer o 
quão está sendo gratificante poder contribuir com 
a comunidade escolar para a aprendizagem dos 
educandos”, finalizou.

Fotos: Divulgação

atividades elaboradas por adriane foram repassadas aos alunos por vídeo e obteve bom resultado

Criatividade não faltou na hora de produzir os conteúdos
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TRABALHO EM CONJUNTO

Em meio à pandemia, empresário e família 
decidem inovar e apostar em novos segmentos

CaMilla Constantin

De acordo com levantamento feito 
pelo Sebrae, no primeiro mês de isolamen-
to social mais de 10 mil empresas fecharam 
as portas em Santa Catarina. Esse não foi o 
caso da Manfrin Troféus - empresa atingida 
fortemente pela pandemia - mas com pro-
prietários e colaboradores que conseguiram 
ver a oportunidade ideal de inovação em 
meio à crise.

O proprietário, Renir Paulo Manfrin, 
trabalha no ramo de troféus há quase três 
décadas. Ele explica que a produção cai no 
fim de ano, pois eventos e premiações re-
tornam em meados de março. Assim, logo 
depois das férias coletivas, sentiram o im-
pacto causado pela pandemia de corona-
vírus. “Quando voltamos das férias, pouco 
antes de fechar tudo, já começamos a pro-
duzir troféus para feiras e rodeios da nos-
sa região. Estamos com as peças ainda nas 
caixas, aguardando o retorno das ativida-
des’’, afirma. O empreendimento também 
atua com vendas on-line para outros esta-
dos, como Bahia, Goiás, Pará e Mato Gros-

so, além da Região Sul. 
Com a situação para os próximos me-

ses incerta, era preciso se reinventar. Man-
frin conta que o apoio e criatividade dos 
filhos foi fundamental na mudança, além, 
claro, da ajuda de amigos, aos quais ele 
chama carinhosamente de “irmãos do co-
ração”. A loja foi aumentando o leque de 
opções e trabalha atualmente com produ-
tos de madeira, MDF, alumínio, acrílico, 
PVC expandido e outros. 

Para quem está passando por uma si-
tuação parecida, ele afirma que o impor-
tante é não se desesperar e ter o apoio da 
família. Além disso, Manfrin enfatiza que 
em épocas de crise o mais importante é 
buscar coisas diferenciadas para atuar no 
mercado. “É mais de um ano nessa situ-
ação, sem receita na linha de troféus, en-
tão foi necessário. Há um versículo que 
diz: Tudo Posso Naquele que me Fortale-
ce. Então, é preciso ter fé e esperança. Es-
perança de esperançar e não de esperar”, 
diz. E foi com fé, esperança e muito amor 
envolvido que surgiu o Faç.Aqui e o Estú-
dio Significar.

Proprietário, Renir Manfrin, com os filhos Djanaina e lucas, e a nora Maristela 

Camilla Constantin/O Líder

FAÇ.AQUI
Sem rodeios, jogos e outras 
competições, lucas - filho de 
Manfrin - e a cunhada, Maristela, 
que também trabalha na empresa, 
decidiram que era hora de inovar 
e colocar em prática a vontade 
de trabalhar com produtos para 
churrasco, como facas e tábuas 
de carne. Foi assim que surgiu o 
Faç.aqui, iniciando também outro 
ponto importante na história do 
empreendimento: a divulgação em 
mídias sociais, algo que se mostrou 
imprescindível em um período em 
que as pessoas estavam passando 
mais tempo em casa.
E mais: atuam também com 
outros produtos personalizados, 
como por exemplo jogos 
educativos, quebra-cabeça, casinha 
para bonecas, luminárias, caixas 
de diversos modelos e tamanhos, 
linha personalizada que fica a 
critério do cliente escolher a peça 
de sua necessidade, tábuas, brasão 
das famílias e outros, oferecendo 
preço de revenda para pequenas 
empresas que queiram ter uma 
renda extra.

ESTÚDIO 
SIgNIFICAR
Foi também durante a 
pandemia que a filha de 
Renir, Djanaina amanda, 
que é arquiteta, lançou mais 
uma novidade: o Estúdio 
Significar, uma loja on-line 
repleta de produtos voltados 
para cozinha e decoração 
em geral, como porta copos, 
boleiras, tábuas, bandejas 
e outros. Produtos criados 
por ela e desenvolvidos por 
todos, com dose extra de 
criatividade e amor. Foi mais 
uma ideia para impulsionar a 
empresa familiar, utilizando as 
máquinas que já estavam à 
disposição. 
O intuito do Estúdio Significar 
é que o cliente, ao comprar 
um utensílio de cozinha, por 
exemplo, se sinta motivado a 
preparar uma receita especial, 
carregada de afeto e memória. 
“Em resumo, queremos ajudar 
a significar seu dia, momento 
e espaço”, destacam.

Boleira “afeto”, inspirada na canção de Chico Buarque 

Produtos para churrasco

Fotos: Divulgação
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SAÚDE

Trabalhadores da linha frente contra 
a Covid-19, uma batalha diária

Diana Heinz

São 35 pessoas entre médicos, enfer-
meiros, agentes de saúde e serventes de 
limpeza que trabalham na Sala de Tria-
gem de Maravilha. A equipe mantém o 
local aberto por 12h. No pico da pande-
mia, em março, a sala chegou a ficar aber-
ta até às 21h30 em razão da demanda de 
atendimentos. Na época eram mais de 
três horas diárias feitas além do trabalho 
habitual. Em um dos dias a equipe che-
gou a atender mais de 120 pessoas. 

A equipe é responsável pela cole-
ta de exames, cadastramento de pacien-
tes, entrega de remédios, agendamen-
to de tomografias, contato por telefone e 
outros diversos trabalhos que são essen-
ciais neste momento. Os profissionais 
encaram o trabalho como uma das coisas 
mais importantes atualmente, pois isola 
pessoas, trata e evita o contágio maior da 
doença através da comprovação da pre-
sença do vírus. Foram muitos os feriados 
e domingos trabalhados para garantir o 
atendimento a toda à população.

Os profissionais explicam que nin-
guém estava preparado ou sabia como agir 
no começo da pandemia. Hoje existem 
protocolos a serem seguidos, mas tudo foi 

criado com base na experiência. O medo 
da contaminação entre os trabalhadores 
ainda é grande, mas com a vacina existe 
uma esperança. 

Sobre o futuro, a equipe acredita que 
nada será como antes e mesmo com me-
nos casos ativos, todo cuidado é necessário. 
“Perdemos pessoas próximas, assim como 

muitos outros. Trabalhamos dentro do 
problema e sabemos como é perigoso, por 
isso pedimos que todos tenham consciên-
cia de suas ações para o melhor”, disseram. 

nós vestimos a camisa e a pandemia passou a ser a coisa mais 
importante, o nosso foco. mas continuamos sendo humanos, é 

difícil para nossa mente e coração. muitas vezes vimos pacientes 
que pareciam só ter uma gripe e dias depois marcávamos no 

sistema o nome dele em vermelho, por ter morrido de Covid-19,

declaram.

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Profissionais atendem na Sala de Triagem desde o início da pandemia e relatam que os desafios são vários diariamente

Equipe encara o trabalho como uma das coisas mais fundamentais atualmente local promove testes, consultas, entrega de medicamentos e muitos outras atividades Trabalhadores falam sobre a difícil e necessária experiência de uma 
equipe de saúde na pandemia
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EM SC

Número de empresas abertas cresceu 
39% no primeiro trimestre

Diana Heinz

A Dom Cléo Pizzaria de Maravilha faz 
parte das 3.025 novas empresas abertas no 
Estado no ramo alojamento e alimentação 
no primeiro trimestre de 2021. Santa Cata-
rina registrou aumento no número de no-
vas empresas nos primeiros três meses do 
ano. Segundo dados apresentados pela Jun-
ta Comercial de Santa Catarina (Jucesc), vin-
culada à Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Econômico Sustentável (SDE), o 
Estado contabilizou um saldo de 25.260 no-
vos negócios no período. O resultado re-
presenta incremento de 39% em relação ao 
mesmo período do ano passado (18.057).

O empreendimento maravilhense, aber-
to em março, pertence a Cleomar Carvalho 
que amadureceu por longos anos a ideia 
antes de inaugurar a empresa. Ele e a famí-
lia moraram no Rio de Janeiro e desde essa 
época, tinham a ideia de abrir uma pizzaria. 

Carvalho trabalhou no ramo de restau-
rantes na época e quando mudou para Ma-
ravilha, há nove anos, passou a trabalhar 
como caminhoneiro. A distância da estrada 
tornava difícil a nova função. A saudade da 
família aumentava e com ela a ideia de em-
preender. Nos últimos três anos ele e a espo-
sa, Thyane Porlez, amadureceram a ideia da 
pizzaria. 

NOvAS EMPRESAS 
O comércio de reparação de veículos 
automotores e motocicletas liderou o 
ranking, com 8.659 novas empresas, 
seguido da indústria de transformação 
(4.502). logo após vem a construção 
(3.551); alojamento e alimentação 
(3.025); outras atividades de serviços 
(2.968); atividades profissionais, 
científicas e técnicas (2.721); transporte, 
armazenagem e correio (2.675); 
atividades administrativas e serviços 
complementares (2.586); educação 
(1.516); informação e comunicação 
(981); entre outras.

A Dom Cléo Pizzaria funciona com entre-
ga de pizzas em 60 sabores. “Sempre quis fa-
zer tudo com os pés no chão. Desde ter tudo 
de melhor para oferecer aos meus clientes, 
quanto ao meu espaço de trabalho ser real-
mente uma cozinha dos sonhos”, declara. 

Para Carvalho empreender não é uma 
tarefa fácil, mas ao mesmo tempo é compen-
sador. Ele investiu em seu objetivo e focou 
em seu conceito: qualidade e sabor. Foram 
meses de aperfeiçoamento com um pizzaio-
lo do Rio de Janeiro que hoje faz parte da sua 
equipe. “Ver algo que você idealizou dando 
certo, levando a cada família um pouco do 
nosso sonho”, afirma. 

Maravilha desde o início ganhou nosso 
coração. Uma cidade acolhedora, onde 

vemos oportunidades e nesse um mês de 
empreendimento também vimos o quanto as 
pessoas nos dão a oportunidade de mostrar 
o nosso trabalho e é por cada uma dessas 
pessoas que queremos cada dia mais fazer 

o nosso melhor e prezando sempre pela 
qualidade, para poder levar a cada um de 

nossos clientes um pouco do que é o nosso 
amor por pizzas,

afirma.

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Cleomar Carvalho abriu a Dom Cléo em março

Dom Cléo Pizzaria funciona com entrega de pizzas em 60 sabores

Estado contabilizou um saldo de 25.260 novos negócios nos primeiros três meses do ano
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BONS ExEMPLOS

Trabalho voluntário é conciliado 
com as demais atividadesFranCiele BorGes 

“O importante não é o que se 
dá, mas o amor com que se dá”. A 
frase, de Madre Teresa de Calcutá, 
revela bem o sentimento de pesso-
as que decidem dedicar um pou-
co do seu tempo, um pedacinho de 
sua vida, a se doar. Essa é a essência 
do trabalho voluntário, com que Si-
mone e Marcos Raber definem em 
sua vida. Eles fazem parte do Rotary 
Club de Maravilha desde 2012. 

Simone trabalha como au-
xiliar fiscal na LB Contabilidade 
há oito anos. Ela conta que ten-
ta dedicar seu tempo de acordo 
com seus limites pra poder con-
ciliar trabalho, família e volunta-
riado. “Me organizo para auxiliar 
nas causas sociais nas minhas ho-
ras de folga, fins de semana ou à 
noite. Embora esteja sempre com 
a mente voltada ao nosso traba-
lho quase 24horas”, destacou. 

Ao questionar Simone so-
bre como despertou o interesse 

em atuar no clube ela disse que 
sempre teve o espírito de ajudar a 
quem precisa. O espírito de solida-
riedade por uma sociedade mais 
justa e fraterna foi o que fez que a 
gente buscasse um clube de servi-
ço para poder ajudar mais ainda.

Quanto aos benefícios de re-
alizar uma atividade voluntária 
ela frisa que são inúmeros. É ex-
tremamente gratificante poder 
trabalhar e se dedicar ao volun-
tariado. O lema rotário “é dar de 
si antes de pensar em si. Quando 
se é voluntário, a maneira de sen-
tir o mundo não é mais a mesma. 
Você consegue melhorar sua ca-
pacidade de escutar as dores dos 
outros e poder se colocar no lugar 
das pessoas. Poder ajudar a fazer 
a diferença na vida das pessoas, 
ser inspiração para que outros ve-
nham fazer parte e abraçar a cau-
sa por um mundo melhor é o que 
nos motiva cada vez mais a seguir 
nessa missão”, ressaltou.

Simone destaca que o Rotary 

abre muitas oportunidades, entre 
elas muitos treinamentos e seminá-
rios onde se adquire conhecimen-
to e experiências para o desenvolvi-
mento pessoal. “Temos um contato 
com outras realidades onde é pos-
sível ampliar nossa visão cultural e 

social. O trabalho voluntário é um 
aprendizado de vida onde estreita-
mos laços de amizade, temos conta-
to com pessoas do mundo inteiro e 
a possibilidade de encontrar parce-
rias para a realização dos projetos”, 
enfatizou.

difiCuldadES EnfREnTadaS 
Simone relata que as principais dificuldades 
enfrentadas pelo clube após a pandemia do 
coronavírus é a parte financeira. Como tudo é 
de forma voluntária, um clube de serviços não 
tem recursos para manter sozinho os projetos. 
Ela frisa que dependem da realização de 
eventos e do apoio da comunidade para poder 
realizar e manter os projetos idealizados. 
Outro ponto destacado é conseguir novos 
companheiros e voluntários para auxiliar nas 
causas sociais, pois poucos têm interesse 
e disposição para se dedicar num trabalho 
que muitas vezes é cansativo, pois demanda 
horas de serviço e de forma gratuita.
atualmente estão se reunindo de forma 

virtual pra tentar dar continuidade nos projetos. Por causa da 
pandemia não conseguem realizar eventos tradicionais de 
maior visibilidade e abrangência, então alguns projetos que 
demandam de maior contrapartida financeira estão com mais 
dificuldade de serem mantidos. Mas dentro das possibilidades 
estão tentando fazer um bom trabalho e continuar ajudando a 
comunidade.

Simone sempre auxilia nas campanhas que são desenvolvidas pela entidade
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LEVY FIDELIX
O político José levy Fidelix da 
Cruz morreu no dia 23 de abril, 

aos 69 anos, vítima de covid-19. 
Fundador do Partido Renovador 

Trabalhista Brasileiro (PRTB), se formou em 
Comunicação Social e atuou em diversos 
setores. Ele concorreu a cargos eletivos, sem 
sucesso: como vereador, prefeito, deputado, 
governador e presidente. Para a presidência 
da república, se candidatou em 2010 e ficou 
em sétimo lugar entre os nove candidatos. 

SHUNSUKE KIKUCHI
O compositor Shunsuke 
Kikuchi, famoso por fazer 
trilhas sonoras de diversos 

animes, morreu no dia 24 de abril, 
aos 89 anos, vítima de pneumonia. Entre 
seus principais trabalhos estão composições 
para Dragon Ball, Doraemon e Red Dead 
Wagon.

IARA RIÇA
a atriz e dubladora Iara 
Riça, uma das vozes mais 

conhecidas da dublagem 
brasileira, morreu no dia 27 de abril, 

aos 56 anos. Ela havia sofrido um aneurisma 
cerebral e estava em coma. Entre seus 
trabalhos mais conhecidos estão: arlequina, 
Jean Grey em X-Men Evolution e Florzinha, 
em as Meninas Superpoderosas.

MICHAEL COLLINS
O astronauta Michael Collins 
morreu no dia 28 de abril, aos 

90 anos, vítima de câncer. Ele 
foi o piloto da missão apollo 11 – 

que levou Neil armstrong e Buzz aldrin para 

a lua, em 1969. Enquanto seus colegas 
caminhavam sobre a superfície lunar 
recolhendo materiais para estudo, Collins 
foi o responsável por manter o controle da 
aeronave.

OLGA CHIAMULERA SANTIN
Faleceu no dia 23 de abril, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 80 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja da linha 
Guataparema, em Guaraciaba, e sepultado 
no cemitério da comunidade.

ITACIR ZANELLA
Faleceu no dia 25 de abril, no hospital São 
José de Maravilha, aos 63 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária Municipal 
de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

VOLMIR GREEF
Faleceu no dia 25 de abril, no hospital 
Terezinha Gaio Basso, aos 47 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Evangélica de 
Boa Esperança e sepultado no cemitério da 
comunidade. 

NELTAIR PISSATTO
Faleceu no dia 25 de abril, em sua 
residência, aos 58 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária Municipal 
de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

AMÁBILE MARCON DEROSSI
Faleceu no dia 25 de abril, em sua 
residência, aos 89 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja da linha São Roque, 
em anchieta, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ObItuÁRIO

luTO Ex-vereador faleceu vítima de infarto na noite de domingo

maravilha se despede de 
neltair alcides Pissatto

Na segunda-feira (26), 
o munícipio de Maravilha 
se despediu do ex-verea-
dor Neltair Alcides Pissatto, 
com 58 anos. Ele faleceu na 
noite de domingo (25), ví-
tima de um infarto. Pissat-
to foi presidente da Câma-
ra de Vereadores em 2005, 
além de vereador nas 11ª e 
12ª legislaturas, pelo MDB. 

Pissatto além de vereador desenvolveu 
outras funções no município 

Na época em que foi 
vereador também atuou 
como comerciário, chefe de 
oficina, advogado e funcio-
nário público no setor da 
Saúde na antiga Secretaria 
de Desenvolvimento Regio-
nal (SDR). O prefeito San-
dro Donati decretou luto 
oficial de três dias em me-
mória do ex-vereador e ge-

rente de saúde na ADR de 
Maravilha. 

 Pissatto deixou enlu-
tados dois filhos, Ricardo e 
Gabriela, dois netos, espo-
sa Gisela, familiares e mui-
tos amigos que conquistou 
ao longo de sua caminhada 
no município. 

Divulgação

A tradicional festa em co-
memoração ao padroeiro São 
José Operário em Maravilha 
será realizada de maneira di-

ferente em razão da pandemia 
do coronavírus, neste ano será 
realizado somente uma mis-
sa na noite de hoje (1º) a par-

tir das 19 horas, na igreja matriz. 
Neste dia, a Igreja Católica 

faz memória a São José Operário, 
pai adotivo de Jesus, que, segun-

do a tradição, era carpinteiro. Em 
1955, Papa Pio 12 declarou São 
José como padroeiro dos Tra-
balhadores de todo o mundo.

PadROEiRO
missa em honra a São José Operário acontece 
na noite de hoje (1º), na igreja católica

O pagamento de mais uma 
parcela referente aos progra-
mas de incentivo aos produ-
tores rurais de Maravilha foi 
feito na quarta-feira (28) dire-
tamente nas contas dos agri-
cultores beneficiados. O valor é 
de R$ 124,5 mil e em 2021 o va-
lor global repassado já supe-
rou os R$ 657 mil, uma média de 
R$ 5 mil por dia em incentivos.

O secretário de Agricultu-
ra, Pedro Gilberto Ioris, desta-
ca que os programas com os 

inCEnTiVO
Recursos aos produtores 
rurais foi repassado

valores mais altos aplicados fo-
ram o bônus fiscal e o progra-
ma de terraplanagem. O bônus 
fiscal corresponde a pratica-
mente 50% dos valores repassa-
dos aos agricultores. “São inú-
mero programas de incentivo 
e desta vez foram 273 produto-
res beneficiados. Isso, como o 
nome diz, realmente incentiva 
e movimenta a economia por-
que o agricultor acaba gastan-
do o valor no comércio e outros 
setores do município”, explica.

BRUNISSUANA MILESKI JAROSESKI
Faleceu no dia 26 de abril, em sua 
residência, aos 92 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica do Bairro 
Jaroseski e sepultado no cemitério 
municipal de Descanso.

ODILA TEOBALDI MELLA
Faleceu no dia 26 de abril, no hospital 
São Paulo em Xanxerê, aos 83 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica da 
linha alto Caçador, em Barra Bonita, e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

ÊNIO JOSÉ WELTER
Faleceu no dia 26 de abril, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
71 anos. Seu corpo foi sepultado no 
cemitério da linha Mariflor, em São José 
do Cedro.

ERNO PETRY
Faleceu no dia 26 de abril, no hospital 

Regional de São Miguel do Oeste, aos 
61 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Matriz de São José do Cedro e sepultado 
no cemitério municipal.

MARINA PILATTI
Faleceu no dia 26 de abril, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 78 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Católica da 
linha Grápia, em Paraíso, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

HELENA MAYER
Faleceu no dia 26 de abril, no hospital de 
Romelândia, aos 68 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica de Romelândia e 
sepultado no cemitério municipal.

LEODIR ZANATTA
Faleceu no dia 26 de abril, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
62 anos. Seu corpo foi sepultado no 
cemitério da linha 24, em Guaraciaba.

Outro destaque da pasta é a adesão ao programa Internet Rural que já superou 
R$ 20 mil em investimentos

Arquivo/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

REnOVaÇãO da HabiliTaÇãO

Olá amigo leitor.

Continuamos a nossa jornada em falar sobre as alte-
rações que a Lei 14.071/20 realizou no Código de Trân-
sito Brasileiro, que hoje será sobre a validade do exame 
periódico, físico e mental do motorista.

A renovação da habilitação nada mais é que de-
monstrar, através de exames, que suas capacidades fí-
sicas e mentais continuam as mesmas ou foram modi-
ficadas, no intuito da validade e adequações na carteira 
de motorista.

Assim, com a entrada em vigor da nova legislação, as 
habilitações tiveram um prazo mais estendido para a re-
novação, determinada pela faixa etária do cidadão.

Desse modo, os exames periódicos exigidos, quan-
to a aptidão física e mental do motorista, é renovado em 
uma periodicidade, conforme sua idade, que na nova le-
gislação passa a ser: a) 10 anos, para condutores com 
idade inferior a 50 anos; b) 05 anos, para condutores 
com idade entre 50 a 70 anos; c) 03 anos, para conduto-
res com idade acima de 70 anos.

Importante é mencionar que quando houver indí-
cios de deficiência física ou mental, ou de progressivi-
dade de doença que possa diminuir a capacidade para 
conduzir o veículo, os prazos previstos acima poderão 
ser diminuídos por proposta do perito examinador.

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

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

A Polícia Militar faz um 
alerta após casos de clona-
gem de conta do WhatsApp de 
moradores de Maravilha. Vá-
rias contas foram clonadas na 
quinta-feira (29) e os golpistas, 
se passando pelo dono da con-
ta, pedem dinheiro para ami-

gos da vítima no aplicativo. 
Segundo a Polícia Mili-

tar, uma trabalhadora do setor 
de Cultura do município teve 
o WhatsApp clonado e os gol-
pistas estão pedindo dinheiro 
para seus contatos. Na conver-
sa, o perfil usa o fato de a fun-

cionária trabalhar com crian-
ças e pede dinheiro. 

Em outro caso, um casal 
teve a conta clonada e fez um 
alerta nas redes sociais, pois 
amigos relataram que foram 
chamados pelo aplicativo.

A Polícia Militar faz um 

alerta para quando receber 
qualquer tipo de solicitação 
de transferência ou depósito 
em dinheiro. O caso precisa 
ser checado e efetuado conta-
to imediato com a pessoa que 
supostamente está pedindo o 
dinheiro.  

alERTa Polícia Militar recebeu denúncias sobre ação em massa de estelionatários

golpistas pedem dinheiro pelo Whatsapp 
após clonagem de contas de maravilhenses

João Paulo Vieira, de 24 anos, 
foi encontrado morto na tarde 
de quinta-feira 29, na linha Ma-
thias, interior do município de 
Saltinho. O homem estava de-
saparecido há 11 dias e foi en-
contrado dentro de um poço de 
água de um afluente do Rio Bur-
ro Branco, ao lado de uma cascata.

O local é de difícil acesso e fica 
a mais de um quilômetro da es-
trada geral daquela comunidade. 

A Polícia Militar de Salti-
nho foi notificada e acionou a 
Polícia Civil, Corpo de Bombei-
ros, além do IGP e IML de São 
Lourenço do Oeste, para resga-
tar o corpo e realizar a perícia.

O homem havia sido vis-
to pela última vez na cidade de 
Saltinho, onde foram encon-
trados os chinelos que ele ves-
tia no dia do desaparecimento.

A Polícia Civil, agora, vai 
investigar o caso para des-
cobrir a dinâmica dos fa-
tos até a morte do jovem.

inVESTigaÇãO

TRânSiTO

após 11 dias desaparecido, homem 
é encontrado morto em Saltinho

Jovem morre após colisão entre carro e moto em mondaí

Um homem precisou ser 
transferido de helicóptero para 
o hospital São Paulo, de Xan-
xerê, no fim da tarde de quin-
ta-feira (29), em Maravilha. 

O paciente, Dorival 
Willinghoefer, estava inter-

nado no hospital São José, 
quando sofreu um infar-
to e precisou de atendimen-
to médico especializado. 

O hospital São Pau-
lo de Xanxerê é referên-
cia em situações do coração.

aTEndimEnTO TRagÉdia
após infarto, maravilhense 
é transferido para 
hospital de xanxerê

Homem morre ao ser 
atingido por árvore no 
interior de mondaí

Divulgação

Um trabalhador de 45 anos 
morreu após ser atingido por 
um tronco de árvore na tarde 
de quarta-feira (28) na comuni-
dade de Linha Alto Mondaizi-
nho, no município de Mondaí. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o homem apresen-
tava traumatismo crânio ence-
fálico com afundamento de crâ-
nio e intensa hemorragia nasal.

Colegas de serviço relata-
ram que estariam realizando o 
corte de madeira de um reflores-
tamento quando, durante a re-
tirada de uma árvore, a corrente 

homem foi atingido pelo tronco da 
árvore e morreu no local do acidente

helicóptero levou o paciente

teria estourado. Então, o tronco 
da árvore, que já estava derruba-
da, fez o efeito chicote e atingiu 
a vítima, que morreu no local. 

Divulgação

Um grave acidente de 
trânsito deixou uma pes-
soa morta na noite des 
segunda-feira (26), em 
Mondaí. Foi por volta das 
19h15min, na SC-283, nas 
proximidades da Fábrica 
de Rações da Cooper A1.

De acordo com a polí-
cia, foi uma colisão envol-
vendo uma Caminhone-

te Toyota/SW4, placas de 
Riqueza, dirigida por um 
homem de 62 anos, e uma 
motocicleta CG 150 Titan, 
placa de Riqueza, pilotada 
por um jovem de 18 anos.

Com a violência do 
impacto, o rapaz de 18 
anos foi arremessado na 
calçada e morreu no local. 

A ocorrência foi aten-

dida pela Polícia Mili-
tar de Mondaí, Polícia Mi-
litar Rodoviária de Iporã 
do Oeste e pelo Corpo de 
Bombeiros de Iporã do 
Oeste. Também foi aciona-
da a Polícia Civil e o Ins-
tituto Geral de Perícias.

Motocicleta e veículo colidiram 
de frente e polícia vai investigar 

a dinâmica do acidente

Evandro Maraschin/Rádio Porto Feliz

TOdaS aS PESSOaS POSSuEm TalEnTO; baSTa 
dESEnVOlVÊ-lO COm PERSEVERanÇa

  
Em tudo nesta vida é necessá-

rio treinamento constante. O ser 
humano é filho de Deus e, des-
de o princípio, é dono de uma ca-
pacidade imensa. Porém essa ca-
pacidade está “latente”, ainda não 
está claramente “manifestada”. Qualquer pessoa pode se 
tornar grandiosa, contanto que trace um rumo em sua 
vida e vá acumulando práticas, visando atingir a meta.
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ESPORtE

 ONEIDE BEHLING

Foi com uma goleada “ao 
natural” que o Inter se recupe-
rou da derrota na estreia pela 
Libertadores. Goleou o De-
portivo Táchira por 4 a 0 na 
noite de terça-feira (27), no 
Beira-Rio, pela segunda roda-
da da competição. Cuesta, Pa-
trick e Thiago Galhardo abri-
ram 3 a 0 ainda no primeiro 
tempo. Yuri Alberto fechou o 
placar na etapa final. A decep-
ção aos colorados, porém, fi-
cou com a reestreia de Taison 
adiada. O atacante foi para o 
banco de reservas, mas de lá 
não saiu.

O Inter se volta ao pri-
meiro jogo da semifinal do 
Gauchão contra o Juventu-

COlORadO Time marca três vezes no primeiro tempo e uma vez na etapa final

inter passeia sobre o deportivo Táchira e 
se recupera no grupo b da libertadores

Foi a primeira vitória do Internacional pela libertadores 2021

Divulgação

de, amanhã (2), às 16h, em 
Bento Gonçalves. Na quar-
ta-feira (5), recebe o Olím-

pia no Beira-Rio, pela ter-
ceira rodada do Grupo B da 
Libertadores, às 21h. O Tá-

chira duela com o Always 
Ready na Bolívia um dia de-
pois, às 19h.

O Governo do Estado de 
Santa Catarina, por meio de por-
taria conjunta entre a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) e 
a Federação Catarinense de Es-
porte (Fesporte), regulamen-
tou a retomada das atividades 
de competição e práticas es-
portivas. A portaria 441 aperfei-
çoa o texto da portaria 386, desta 
forma, o retorno das atividades 
pode ser realizado de imediato. 

A governadora Daniela Rei-
nehr destacou a importância da 
retomada segura da prática es-
portiva para a saúde dos catari-
nenses. “É mais um passo que 
damos. É importante que to-
dos compreendam a impor-

VOlTOu 
governo do Estado detalha portaria para 
retomada das atividades esportivas

Kelvin Soares e Eduardo Macário em coletiva nesta quarta

Airton Fernandes / Secom

tância das medidas para seguir-
mos nessa retomada”, destacou.

Em coletiva realizada na ma-
nhã de quarta-feira (28), os deta-
lhes do documento foram abor-
dados. O superintendente de 

Vigilância em Saúde, Eduardo 
Macário, destacou que foi de ex-
trema importância a participa-
ção da Fesporte na construção 
desses regramentos. “A elabora-
ção conjunta permitiu a abran-

gência e um entendimento me-
lhor das modalidades esportivas, 
um olhar técnico. Esse é mais 
um passo que damos para essa 
nova normalidade, respeitan-
do os regramentos impostos, 
podemos retomar nossas ati-
vidades”, ressaltou Macário. 

O presidente da Fespor-
te, Kelvin Soares, afirmou que 
o desenvolvimento desse do-
cumento se deu ao longo de 
três meses de trabalho, ten-
do como um dos principais ga-
nhos a classificação entre os 
esportes indoor e outdoor.  Ma-
cário complementou que não 
se trata de uma liberação am-
pla e irrestrita das práticas.

POLÊMICA 
Durante a transmissão do Brasileirão Feminino por um 

canal de streaming, sob responsabilidade da CBF, o comen-
tarista Edson Florão e o narrador Paulo César Ferrarin, de 
Chapecó, fizeram comentários preconceituosos sobre as jo-
gadoras do Bahia. Florão fez menção durante a partida entre 
Napoli (SC) X Bahia aos “cabelos exóticos” das atletas visi-
tantes. Ferrarin acrescentou que se pareciam com a cantora 
Margareth Menezes. As atletas em questão são negras.

ExÓTiCOS 
O que é uma coisa exótica? Que não é comum, que ex-

pressa extravagância ou excentricidade. Não natural. Narra-
dor e comentarista foram infelizes ao chamar os cabelos das 
atletas do Bahia de “exóticos”. A CBF solicitou que os profis-
sionais fossem afastados imediatamente das transmissões. 
A entidade disse que não podem admitir que o futebol seja 
palco para esse tipo de comportamento.

DESCULPAS
Todos podemos errar, ficamos expostos a interpretações 

não assertivas. Na nossa área estamos sempre comprometidos 
com a verdade dos fatos e das informações. Involuntariamen-
te vamos cometer equívocos e erros mesmo não sendo inten-
cional. Importante destacar que ambos reconheceram o erro. 
Durante a transmissão julgavam que as colocações feitas não 
eram ofensivas. Mas depois, com a cabeça fria, analisando as 
frases utilizadas, perceberam que enfiaram os pés pelas mãos. 
Se confundiram no raciocínio. As atletas do Bahia vítimas dos 
comentários preconceituosos dizem que não vão aceitar ne-
nhum racismo. Já o clube divulgou uma nota de repúdio.

INTER 1, 2, 3, 4…
Muitos jogadores do Inter não estavam acostumados 

com as ideias novas do técnico Miguel Ángel Rámirez, de 
sair jogando com a defesa organizando o time. É importan-
te ter vitórias para dar tranquilidade para esse sistema fun-
cionar. Foi importante esse triunfo para se recuperar da der-
rota na estreia da Libertadores. O Inter tem muita qualidade 
no ataque. Se o sistema defensivo é capaz de entregar a bola 
em boas condições, para atacantes de qualidade, é muito 
melhor. Só faltou o técnico ter colocado o Taison em cam-
po! Pelo menos 10 minutinhos, ajudaria a melhorar o clima. 
Conquistaria de vez a torcida. Mas ninguém é perfeito.

TUDO É DECISÃO 
Perotti, artilheiro do Catarinense, colocou a Chape na 

semifinal. A atuação foi uma lástima! Futebol vai ter que 
melhorar muito para superar o Marcílio Dias e principal-
mente para disputar a Série A do Brasileirão. Técnico Mo-
zart Santos vai passar por uma cirurgia e ficará afastado do 
comando da Chapecoense. O importante é jogar para ven-
cer. Com organização, concentração, intensidade e espíri-
to de decisão. Não pode ficar dependendo apenas da ótima 
fase do atacante Perotti. Uma hora a munição acaba.

VERdãOTRiCOlOR
Com gol de Perotti, 
Chape vai à semifinal 
do Catarinense 2021

grêmio vence lanús 
por 2 a 1 e lidera grupo 
H da Sul-americana

Um gol no início do jogo foi o suficiente para a Chapecoense ga-
rantir presença na semifinal do Campeonato Catarinense 2021. Com 
gol do artilheiro Perotti, em cobrança de pênalti aos seis minutos, o Ver-
dão do Oeste venceu o Hercílio Luz, por 1 a 0, na noite de quarta-fei-
ra, na Arena Condá. Foi o 12º gol do artilheiro isolado do estadual.

Na semifinal, a Chape terá pela frente o Marcílio Dias, que eliminou o 
Juventus nas quartas de final ao vencer as duas partidas por 1 a 0. O primei-
ro jogo será amanhã (2), às 16h, em Itajaí. A volta acontece na Arena Con-
dá, no domingo (9). No outro lado da chave estão Brusque e Avaí. O Qua-
dricolor eliminou o Joinville, enquanto o Leão da Ilha passou pelo Próspera.

Mesmo com dificuldades em um jogo truncado, o Grê-
mio lutou até o fim e venceu o Lanús por 2 a 1, em La Fortale-
za, na Argentina. O gol da vitória foi marcado por Ferreira, aos 
40 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe gaú-
cha lidera o Grupo H, com seis pontos em dois jogos. Mes-
mo em desvantagem no placar, o Lanús não conseguiu se im-
por no primeiro tempo e encontrou muita dificuldade para 
chegar perto do gol defendido por Brenno. Na próxima roda-
da, o Grêmio enfrenta o Aragua (Venezuela), na quinta (6), 
em Porto Alegre a partir das 19h15 (horário de Brasília).



POLítIcA 

LutO

nOVIDADE 

uMbRELLA StREEt câmara de Vereadores 
de Maravilha retoma 
sessões presenciais

Maravilha se despede 
do ex-vereador neltair 
Alcides Pissatto

Ortopedia é nova 
especialidade na saúde 
de Maravilha

Após discussão na Casa, Projeto Refis deve voltar a 
votação na segunda-feira (3)

Ele faleceu vítima de infarto na noite de domingo 
(29). Pissato foi vereador em duas oportunidades

Credenciamento tem como objetivo zerar a fila 
pelas consultas ortopédicas, que é uma das 
grandes demandas da rede

instalação com guarda-chuvas encanta 
moradores de maravilha e região

PÁGINA 4

PÁGINA 29

PÁGINA 8 pÁGina 7
Decoração na praça Padre José Bunse teve grande repercusão nos últimos dias

Camilla Constantin/O Líder


