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A REAÇãO E O sEnTimEnTO

Quando alguém mostra que você está errado, como 
você se sente?

Perceba, leitor, que fato curioso: o que você sente depen-
de da forma que você interpreta o que acontece.

No caso acima questionado: você pode ficar brabo, levar 
para o lado pessoal. 

Ou pode ficar grato por agora ver um novo caminho: 
“Como eu não vi isso antes? Que bom que essa pessoa abriu 
meus olhos!”

O fato é o mesmo. O que muda é a sua postura diante 
do fato.

Ou seja: sentimentos não precisam ser sempre um refle-
xo incontrolável de coisas que acontecem.

*
Quando alguém mostra que você está errado, como 

você reage?
Outro fato curioso: conhecemos as pessoas com base 

nas reações que elas têm. Não adianta eu dizer que sou uma 
pessoa grata, se no primeiro pequeno problema do dia já co-
meço a reclamar.

É só no ato da reação que mostramos grandes qualida-
des - ou preocupantes carências.

Essa forma de conhecer as pessoas é evidente no traba-
lho: pense naquele colega que, diante de qualquer notícia 
preocupante, perde o controle. Preocupa todo mundo. E à 
noite perde o sono, prejudicando ainda mais, obviamente, 
a si mesmo.

Podemos ir além: se conhecemos as pessoas com base 
em como elas reagem, podemos usar o mesmo método para 
uma autoavaliação.

Conhece-te a ti mesmo - observando como reages ao 
acaso e aos outros.

*
Ou melhor ainda: não controlamos o que acontece co-

nosco. Mas podemos controlar como reagimos ao que 
acontece. Como? Praticando. Ao invés de reclamar das situ-
ações inusitadas, poderíamos considerá-las preciosas opor-
tunidades de praticar ação, reação e controle.

*
E um último fato curioso (talvez trágico) da nossa roti-

na: a maioria de nós, ou está “na correria”, ou está “matando 
tempo”. “Ocupando a cabeça”.

Já pensou: ficar procurando coisas para fazer para matar o 
tempo ou para ocupar a cabeça? A curta vida é isso mesmo?

CARINE ARENHARDT 

Com investimento de R$ 
65 mil, o quartel do Corpo 
de Bombeiros de Maravilha 
vai ser cercado. Os recursos 
são do Funrebom, montante 
arrecadado com a cobrança 
das taxas de vistorias e con-
tribuição dos munícipes, que 
pagam o valor junto com o 
IPTU. O novo investimento 
no quartel já foi licitado. Todo 
processo licitatório, paga-
mento e assinatura da ordem 
de serviço são feitos pela pre-
feitura, já que a parte finan-
ceira do Corpo de Bombeiros 

é gerida pela administração 
municipal. 

Conforme o capitão do 
Corpo de Bombeiros, Michael 
Magrini, o quartel será cerca-
do com grade e haverá quatro 
portões de saída. O serviço 
será executado pela empresa 
Jucimar Esquadrias de Alu-
mínio Eireli, vencedora da li-
citação.

Magrini destaca que o in-
vestimento é necessário de-
vido à questão legal, já que 
existe a necessidade de cer-
car a estrutura para libera-
ção do Habite-se e também 
por segurança. Ele explica 

sEguRAnÇA
município licita novo investimento para 
o quartel do corpo de bombeiros

que quando acontecem ocor-
rências que exigem a saída de 
todo o efetivo, o quartel aca-
ba ficando desguarnecido. O 

fechamento das garagens visa 
reduzir a vulnerabilidade dos 
equipamentos e viaturas que 
permanecem no quartel.  

Estrutura vai ser cercada com grade e terá quatro portões 

Arquivo/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
vá com calma na vida; aonde que 
deseje ir, sempre chegará mais rápidopor WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

ATé A pRóximA EdiÇãO

RÁdiOs cOmuniTÁRiAs 
nA ilEgAlidAdE

A Acaert vem trabalhando para combater as irregu-
laridades cometidas por rádios detentoras de permissão 
para serviços de radiodifusão comunitária. Esse posicio-
namento não é um movimento contrário à existência des-
te tipo de serviço, o que se requer é somente que todas 
as prestadoras dos serviços de radiodifusão cumpram a 
lei, sejam comunitárias ou comerciais. Neste sentido, te-
mos recebido diversas denúncias de irregularidades co-
metidas por rádios comunitárias, sejam pela veicula-
ção e venda de espaço comercial, sejam por operar em 
limites superiores ao permitido em lei. Na região Oes-
te do Estado temos 51 rádios comunitárias, das quais 
em 26 emissoras (50,98%) foi verificada atuação irregu-
lar, com consequente ingresso pela Acaert na Justiça em 
função destas irregularidades cometidas. No âmbito es-
tadual temos, ao todo, 220 rádios comunitárias, e, des-
tas, 104 sofrem com processos por conduta irregular.

A MODA DAS LIVES
Uma grande ilusão as famosas lives. Muitos adep-

tos ao visual e lives procuram essa ferramenta para se co-
municar ou transmitir suas mensagens, mas esquecem 
de que estas não chegam ao seu objetivo. Muitos desses 
adeptos deveriam conferir como foi a recepção e quan-
tos acompanharam a transmissão. Esquecem que en-
quanto um meio de comunicação oficial, ou seja, rádio e 
televisão, atinge simultaneamente milhares de ouvintes 
e telespectadores, as famosas lives ficam restritas a meia 
dúzia de receptadores. As lives são um meio utilizado por 
artistas que estão isolados, sem chances de apresentar 
seus shows, o que é até aceitável, mas transmitir re-
latórios e avisos de utilidade pública é um absurdo.

MEDIDAS PROtEtIVAS EM MARAVILHA

A prefeita, Rosimar Maldaner, assinou um decreto que es-
tabelece multa de R$ 100 para o cidadão, maravilhense ou não, 
que circular em Maravilha sem máscara. O anúncio foi fei-
to um dia depois de o município registrar seis casos positivos 
do novo coronavírus em transmissão comunitária investiga-
da pela equipe epidemiológica. O valor, caso seja arrecada-
do, será revertido em ações de combate ao avanço da co-
vid-19. Não foi agradável para a prefeita assinar esse decreto 
punindo os munícipes, mas há momentos que temos que 
tomar medidas drásticas para conscientizar as pessoas a cum-
prirem certas determinações. E quando pesa no bolso, mui-
tas pessoas cumprem, pois só com orientação não atendem o 
que vem em seu próprio benefício e das pessoas que convivem.

EMPREGADOS SÃO OBRIGADOS 
A USAR MÁSCARA

Será que as empresas podem obrigar seus 
funcionários a usarem máscara? Afirma-
mos que sim. Alertamos, inclusive, para 
uma atenção redobrada após o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) ter conside-
rado que a covid-19 é uma doença ocu-
pacional. Dois questionamentos:

1- Posso exigir que o funcionário use 
máscara? Sim, pois é uma medida de saúde 

e segurança. No entanto, é responsa-
bilidade da empresa fornecer o item.

 2- Quais são as consequên-
cias para o funcionário que não cumprir a orien-
tação? O descumprimento pode trazer consequên-
cias tanto para os empresários, como multa, quanto 
para os trabalhadores, com aplicação de sanções dis-
ciplinares, inclusive demissão por justa causa.  

PARA SEGUIR EM FRENTE

Quem se lembra de uma gripe, surgida na China em 1968, que matou cerca de um milhão de pessoas no mundo? Alguma notícia te-
ria saído nos jornais? A memória não costuma ser o nosso forte. Talvez seja uma forma que encontramos para resistir e seguir em fren-
te num trunfo do vitalismo. A gripe de 1968 recebeu o nome de Gripe de Hong Kong, mas não iniciou lá. A pandemia do coronavírus é a 
primeira gripe declarada pela Organização Mundial da Saúde desde então. O passado voltou com tudo. Ela foi leve em comparação à gri-
pe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. A história das pandemias traz um consolo: todas passaram, a humanidade sobreviveu.

LIBERDADE DE TRABALHO

O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou 
um decreto na segunda-feira (11) ampliando o rol de 
serviços essenciais no Brasil. Além das atividades de 
construção civil e industriais, que haviam sido liberadas 
na semana passada, foram incluídos salões de beleza, 
barbearias e academias de esporte de todas as 
modalidades, desde que “obedecidas as determinações 
do Ministério da Saúde”. “Coloquei hoje, porque saúde é 
vida: academias, salão de beleza e cabeleireiro, também. 
Higiene é vida. Só três [foram definidas] hoje. Essas três 
categorias ajudam mais de um milhão de empregos”, 
disse o presidente. Mas como sempre há manifestação 
dos do contra, e não vão cumprir o decreto, os 
adversários do presidente, como os governos de São 
Paulo, Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco e Paraíba, cujo 
governador é Flavio Dino, do PCdoB, com forte ironia, 
questionou quando seria considerado serviço essencial 
o jet ski. Esses são os nossos bons governadores...

AONDE VAMOS PARAR?

É preciso cumprir a legislação trabalhista. O em-
pregador sempre está com receio de infringir algum 
artigo que possa prejudicar sua empresa e dar vez ao 
empregado para acioná-lo na Justiça do Trabalho. 
Mas a equipe de futebol Corinthians, de São Paulo, 
não quer mais jogar futebol à noite e aos domingos. 
Motivo: não gerar horas-extras aos jogadores e dar 
motivos a demandas judiciais. Aonde vamos parar?

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/jair-bolsonaro/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2020/05/bolsonaro-coloca-industria-e-construcao-civil-como-atividades-essenciais-no-brasil-ck9x82o6900o2015nuq4lkwqa.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2020/05/bolsonaro-coloca-industria-e-construcao-civil-como-atividades-essenciais-no-brasil-ck9x82o6900o2015nuq4lkwqa.html
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

pOlíTicA Na sessão desta semana, Legislativo votou também um 
projeto de lei, requerimentos e indicações

Vereadores aprovam moção que 
pede doação de recursos do fundo 
partidário para a saúde catarinense
CARINE ARENHARDT 

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha realizou na noite de 
segunda-feira (11) sessão ordi-
nária on-line, com aprovação de 
um projeto de lei, indicações, re-
querimentos e uma moção. Em 
segundo turno foi aprovado o pro-
jeto de lei 11/2020 do Executivo 
Municipal, que dispõe sobre o uso 
de um automóvel Fiat Siena Es-

sence para o Corpo de Bombeiros. 
Em votação única, os vere-

adores aprovaram uma Moção 
Legislativa, em nome da Casa 
e proposta pelo vereador Láu-
rio Stieler, que solicita o repas-
se de recursos do Fundo Parti-
dário Eleitoral, recebidos pelos 
partidos catarinenses. O pedido 
será encaminhado aos deputa-
dos federais e senadores catari-
nenses para que seja analisada 

a possibilidade de utilizar esses 
repasses, que seriam destinados 
aos partidos políticos do Estado, 
para investimentos na área da 
Saúde de Santa Catarina. 

Também foram aprova-
das duas indicações, solicitan-
do melhorias na estrada que 
dá acesso à Linha Três Coquei-
ros, trecho entre a saída da cida-
de até o salão da comunidade, e 
que o Executivo Municipal pro-

mova estudos no sentido de re-
gulamentar o transporte de pas-
sageiros através de serviços de 
Uber ou Garupa. 

Dois requerimentos tam-
bém foram aprovados, solici-
tado informações sobre a apli-
cação de recursos da merenda 
escolar durante a suspensão das 
aulas e pedindo informações so-
bre processo licitatório do muni-
cípio de Maravilha.

Reprodução Facebook

vereadores realizam sessão remota durante período de pandemia

AULAS ON-LINE: 
nEcEssÁRiAs

Caro leitor. As aulas on-line têm se mostrado neces-
sárias nesta época de pandemia universal que vivemos. 
Necessárias, não significam serem de total eficácia. Es-
tou querendo – e muito – que a pandemia passe. E tenho 
um motivo especial. Educacional! Sim, pois para mim 
as aulas on-line disponibilizadas não são a mesma coi-
sa. Aqui registro um imenso respeito com nossos pro-
fessores, que se esmeram em se adaptar a estes novos 
tempos, demandam grande quantia de seu tempo para 
montar as aulas telepresenciais, mas no meu modesto 
entender as aulas presenciais são insubstituíveis. Posso 
ser saudosista ou antiquado, mas me criei dentro de sa-
las de aula, na escola pública, onde até a sagrada hora 
da merenda coletiva era momento esperado. O conví-
vio era importante, a interação era fundamental, e é isso 
que hoje também faz falta para nossos filhos. Escrevo 
com a autoridade de um pai que tem crianças em dois 
educandários. E os dois tendo aulas on-line, nestes tem-
pos. É necessário? Sim, é muito necessário para que não 
haja maiores prejuízos para o ano letivo. Mas convenha-
mos... Nada substitui o professor em sala de aula, o olho 
no olho, a dúvida tirada de momento, a presença do pro-
fessor na carteira do aluno tirando aquela dúvida. Isso 
é insubstituível. Ficamos assim pela necessidade. Mas 
nunca rezei tanto para que as crianças possam ter aulas 
novamente em sala de aula, interagindo e dispondo da 
sagrada presença do mestre. Ao seu lado. Porque em ví-
deo, parece que falta alguma coisa.

EnsinO A disTÂnciA

Faço um capítulo especial para essa modalidade de 
ensino. Sim, o ensino a distância veio para ficar. Tem se 
mostrado eficiente para o público adulto. Leiam bem, ca-
ros leitores. Público adulto! São várias graduações, cur-
sos profissionalizantes, cursos preparatórios para con-
curso. O adulto, que geralmente paga para dispor desse 
canal de aprendizado, valoriza de uma forma diferen-
te. Já para crianças e adolescentes (entenda-se, ensinos 
fundamental e médio) a coisa é diferente. Creio serem 
universos diferentes, é bem verdade. Volto a escrever. As 
aulas por vídeo, hoje, têm seu valor. Mas é melhor com-
preendida por público de idade acima da adolescência. 

CASOS DE CORONAVÍRUS: 
dificilmEnTE Algum 
municípiO nãO TERÁ

Nos últimos dias aumentaram consideravelmente os 
municípios com casos de coronavírus. Nada demais. Já 
era esperado. Se trata de doença virótica, e o vírus, como 
sabemos, não respeita fronteiras. Todavia, isso deve ser-
vir de alerta para que os cuidados necessários sejam ri-
gorosamente cumpridos. E o ocorrido em Maravilha (um 
caso no dia, e seis no dia subsequente) é uma consequ-
ência do retorno dos resultados de exames de pessoas 
que eram casos suspeitos. Tudo isso serve exatamente 
como alerta para os cuidados que devem ser observados. 
Criteriosamente, como escrevi acima. 

Em substituição às tradicio-
nais tendas nos centros das cida-
des catarinenses, existirão qua-
tro trilhas de palestras on-line 
com conteúdos voltados para 
quem quer ser microempreende-
dor individual (MEI), para quem 
já é MEI e quer expandir os ne-
gócios, para aqueles que preci-
sam se reinventar neste momen-
to de crise e para os empresários 
que querem melhorar o marke-
ting e as vendas do seu negócio. 
A Semana do MEI 2020 será re-
alizada entre os dias 18 e 22 des-
te mês. A participação é gratuita 
e a programação pode ser aces-
sada por meio da página http://
sebrae.sc/semanadomei2020.

De acordo com o secretário da 
Industria, Comércio e Turismo de 
Maravilha, Gelson Rossetto, as pa-
lestras da semana do MEI serão 
diárias, às 10h, 12h, 14h e 16h, e 
abordarão temas como marketing 
e vendas, transformação digital 
para o MEI, planejamento estra-
tégico, gestão financeira, atendi-
mento ao cliente, entre outros as-
suntos de interesse do empresário. 
“Também serão realizados dois 
webinar às 18h, um na quarta-feira 
(20), com o tema ‘Empreendedo-
rismo e ação’, e outro na sexta-feira 
(22), com o tema ‘Marketing para 
potencializar o pequeno negócio’. 
A inscrição para os eventos tam-
bém deve ser feita pela página da 

micROEmpREEndEdOR 
semana do mEi será 100% digital em 2020

Semana”, orientou. Ele refor-
ça para mais informações po-

dem ser obtidas junto ao setor 
ou pelo WhatsApp 3664 3577. 

Divulgação
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Enem 
Não é de hoje que as provas do Enem geram polêmicas. Neste ano, percebo duas controvérsias em andamento: a data 

da prova mantida mesmo sem aulas presenciais e o Enem Digital. No primeiro momento, as escolas não conseguem pas-
sar 100% do conteúdo por causa da pandemia. Muitos alunos até recebem atividades para fazer em casa, mas o apren-
dizado não é o mesmo. Além disso, manter a data da prova torna uma concorrência desleal com quem não tem acesso 
à internet para se preparar para o teste. Em um segundo momento, a aplicação do Enem Digital. É uma aplicação-pilo-
to do novo modelo nos dias 22 e 29 de novembro. Já a prova impressa ocorre nos dias 1º e 8 de novembro. Se já tem po-
lêmica com a prova impressa, imagina no modelo digital e em datas diferentes. Fica a dúvida se não haverá questões re-
petidas. Para ser justo, o MEC deveria adiar a data das provas, assim como vários concursos públicos estão fazendo. 

cleiton ferrasso, jornalista

SE DEIXAR PARA O POVO, VAMOS ADOECER

A Constituição Federal do Brasil diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me-

diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Cito aqui 

esse trecho para explicar que não se deve deixar toda a res-

ponsabilidade do combate ao coronavírus para as pesso-

as. As pessoas não vão fazer. As pessoas não vão se cuidar, não 

vão tomar todas as medidas necessárias. Quando a consti-

tuição diz Estado, fala dos governantes de Maravilha, de San-

ta Catarina, do Brasil. Se as pessoas não colaboram, é dever 

do Estado intervir e impor regras, garantir a dita “redu-
ção do risco de doença”. Se a prevenção não funciona, 

existe a repressão, também amparada pelas leis vigentes.  

Ederson Abi, jornalista

Mudar é preciso, 
evoluir é 
fundamental

Mudar é uma necessidade 
do ser humano. Não somos es-
tátuas, nem nada que nos im-
peça disso. Mas os seres huma-
nos ainda têm atitudes que me 
assustam, pra não dizer que 
apavoram! Matam, batem, es-
tupram, roubam, enganam, bri-
gam, maltratam animais, não 
respeitam limites, muito menos 
opiniões, e isso é só o começo 
da lista! É claro que ninguém é 
perfeito, todos cometemos er-
ros, mas o correto é aprender-
mos com eles, e não continuar a 
cometê-los... A isso chamamos 
“evoluir”, que é diferente de mu-
dar. E isso só depende de nós, 
unicamente do nosso caráter!

Rosiane poletto, redatora

MEDO
Nesta semana a doutora em psicologia clínica Débo-

ra Bock falou com o Jornal O Líder e para o podcast Papo de 
Quinta sobre o medo. Neste momento, entender um pou-
co mais sobre o sentimento, suas origens, causas e trata-
mentos, é fundamental. Segundo ela, é preciso reconhe-
cer que somos imperfeitos e vulneráveis. Saber disso não 
muda a verdade de que somos corajosos e merecedores 
de amor e aceitação. Confira a reportagem na página 18. 

diana Heinz, jornalista

infORmAÇÕEs pOsiTiVAs
Foi divulgado nesta semana que as buscas por termos po-

sitivos no google dispararam nos meses de março, abril e maio, 
durante a pandemia do coronavírus.  Além disso, a pesqui-
sa por “notícia boa” atingiu o maior nível de todos os tempos. 
Algo curioso, já que notícias de cunho negativo são sempre 
as que contam com maior número de visualizações. Acredi-
to que o isolamento social e as incertezas estão provocan-
do diversas mudanças no modo de pensar e agir - uma de-
las é justamente a valorização de conteúdos positivos, que 
antes não recebiam tanta atenção ou não eram considera-
dos “importantes”. Espero que isso continue, afinal, boas ini-
ciativas merecem o prestígio de jornalistas e leitores. 

camilla constantin, jornalista 

SOLIDARIEDADE 
Em meio a um dos cenários mais tristes da nossa história, tam-

bém vemos se fortalecer atitudes solidárias. Este é um dos prin-
cipais ensinamentos que esta pandemia vai nos deixar: Precisa-
mos olhar para outro. O Grupo WH Comunicações, do qual faz 
parte o Jornal O Líder, vem divulgando várias campanhas so-
lidárias organizadas na comunidade regional, principalmen-
te com arrecadação de alimentos para quem precisa. Parabéns a 
todos que se envolvem, que doam, é disso que precisamos. Te-
mos muito para aprender neste momento de dor, a empa-
tia e a solidariedade estão entre os principais ensinamentos. 

carine Arenhardt, jornalista 
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

ClEIToN FERRAsso 

P
arado há cer-
ca de dois meses, 
o transporte co-
letivo em Santa 

Catarina enfrenta dificul-
dades para manter as ativi-
dades em meio à pandemia 
do novo coronavírus. Em 18 
de março o governo do Esta-
do publicou um decreto que 
previa o fechamento do co-
mércio em geral e a parali-
sação do transporte coleti-
vo. O comércio voltou aos 
poucos ao funcionamento, 
mas o transporte e o turis-
mo ainda estão parados.

Em Maravilha, empre-
sários do ramo já sentem o 
reflexo do prejuízo ao ver a 
maioria da frota veicular na 
garagem. O empresário Iar 
Catto, da empresa Trans-
catto, possui nove veículos, 
mas sete estão com os moto-
res desligados há quase dois 
meses. Com isso, o fatura-
mento da empresa caiu em 
praticamente 90%, segundo 
o empresário. 

“Nós trabalhamos com 
transporte coletivo urbano 
em Maravilha, linha inter-
municipal de São Miguel do 
Oeste a Maravilha, transpor-
te de acadêmicos da região 
e o turismo. Porém todas es-
sas atividades estão paradas 
por conta do novo corona-

EsTAciOnAdOs O comércio voltou aos poucos ao funcionamento, 
mas o transporte e o turismo ainda estão parados

transporte coletivo e turismo 
enfrentam prejuízos 
por causa da covid-19

vírus. As viagens que esta-
vam marcadas foram cance-
ladas e outras reagendadas”, 
lamenta. 

O que ainda mantém a 
empresa é um contrato com 
a Aurora Alimentos de Mara-
vilha para transportar os fun-
cionários da agroindústria. O 
deslocamento é feito com dois 
veículos operando com a capa-
cidade reduzida. Com o fatura-
mento reduzido, a empresa di-
minuiu também contratos de 
trabalho com os funcionários. 
Conforme Catto, dos sete, um 
está afastado e outro teve a car-
ga horária reduzida. 

Mesmo com a paralisa-
ção quase total do setor, as 
despesas continuam. Cat-
to disse que o mercado vi-

nha numa tendência de alta 
e a empresa investiu no seg-
mento, mas com a pandemia 
reverteu o gráfico e agora 
as contas precisam ser pa-
gas. “Nós estávamos inves-
timento todo o ano na frota 
acreditando no crescimen-
to do setor, só que a pande-
mia prejudicou. O que está 
pesando são esses compro-
missos feitos para expandir 
a empresa. O governo pa-
ralisou a atividade, mas as 
contas continuam. Se tivés-
semos uma prorrogação das 
dívidas para depois da reto-
mada do trabalho ou uma 
linha de crédito com juros 
menores ou carência de pa-
gamento já ajudaria, mas até 
o momento fomos esqueci-

dos”, lamenta. 
Situação parecida é en-

frentada também pelo em-
presário Ari Moraes Lutz, 
da empresa Michele Tur de 
Maravilha. Ele também tra-
balha com o transporte de 
acadêmicos e turismo. O 
que mantém ainda a ativi-
dade é o transporte de fun-
cionários da Aurora. “Dimi-
nuiu bastante o faturamento 
com a suspensão das aulas 
presenciais e viagens. Esta-
mos rodando com a frota in-
teira, oito veículos, no trans-
porte dos funcionários da 
Aurora. Tivemos de aumen-
tar o número de ônibus por 
causa da capacidade limita-
da exigida dentro dos ôni-
bus”, comenta. 

Empresa Transcatto está com os ônibus estacionados na garagem, com apenas dois rodando 

michele Tur aumentou o número de ônibus nas ruas para fazer o transporte dos funcionários da aurora 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

sERÁ quE é psicOpATA?

Parece-me abuso muito grande da palavra “psicopata” para carim-
bar qualquer pessoa que foge dos padrões esperados e que, de alguma 
maneira, por causa disso, machuca. 

Uso a palavra “abuso” porque semana passada, um meu assistido 
de 9 anos (9 anos!!!) me perguntou o que é um psicopata. Significa que 
de alguma maneira entrou em contato com esse termo. Ou alguém o 
acusou de sê-lo; ou ouviu usar esse termo em contextos inapropriados 
e suspeita que alguém (o pai?) o seja, ou assim vai. 

O fato que me dei conta que precisa ajudar entender de maneira 
simples ao que se refere o diagnóstico de psicopata. 

Uma pessoa psicopata é caracterizada por uma série de caracte-
rísticas (é tautológico, né?). Fazer um diagnóstico é que nem preencher 
uma check list. As do psicopata são as seguintes:

Indiferença
Psicopatas são insensíveis quando o assunto é o sentimento alheio 

e não demonstram empatia, ou seja: não são capazes de se colocar no 
lugar do outro. Isso acontece porque o cérebro de um psicopata tem co-
nexões fracas quando o assunto envolve emoção, e ele não consegue 
sentir emoções de forma profunda. 

Emoções rasas
Psicopatas e até sociopatas não são capazes de sentir emoções 

sociais como vergonha, culpa e constrangimento, além de outros 
sentimentos relacionados a relações efetivas. Não sentem remor-
so, nem vergonha, e são descritos geralmente como emocionalmen-
te superficiais.

Irresponsabilidade
Psicopatas não são pessoas confiáveis e são bastante irresponsáveis, 

acostumados a colocar a culpa por suas ações em outras pessoas.

Mentirosos “patológicos”
Psicopatas são mentirosos patológicos e tendem a distorcer infor-

mações sempre que desejam, buscando o próprio prazer ou qualquer 
outro benefício, mesmo que seja preciso manipular outras pessoas e 
mentir para elas.

Confiança excessiva
São pessoas com grande autoestima e que se acham bons em tudo 

o que fazem – muitas vezes, têm a certeza clara de que não são ape-
nas bons, mas os melhores do mundo (não por acaso o nazismo nas-
ceu na Alemanha). 

Impulsivos
Por não conseguirem analisar atitudes com a atenção necessária 

têm um comportamento bastante impulsivo.

Egoístas
É comum que psicopatas apresentem um comportamento 

fundamentado no que se pode chamar de um egocentrismo patológico, 
seguido de uma incapacidade de amar. Psicopatas sugam as pessoas 
que se aproximam deles e desenvolvem um comportamento parasita, 
tirando o máximo proveito das pessoas que fingem amar.

Não conseguem fazer planos 
São pessoas que não sabem fazer planos em longo prazo, que são 

impulsivas e que fracassam quando o assunto envolve compromis-
sos longos. 

Violentos
A violência é outro típico comportamento de pessoas psicopatas, 

já que são pouco tolerantes à frustração e não conseguem conter seus 
rompantes de agressão e de irritabilidade.

Mais claro agora?… Porém me pergunto se assim o uso desse ter-
mo vai diminuir ou aumentar?
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LUIZ CARLOS
PRATES

Assim como o transpor-
te coletivo, o turismo também 
está ligado diretamente ao se-
tor e sofre diante da pandemia. 
A empresa MS Viagens e Turis-
mo de Maravilha, por exemplo, 
fechou o atendimento presencial 
e atende somente pelo homeo-
ffice de forma on-line. Dos cin-
co funcionários, apenas um está 
atuando. A agência atende todas 
as empresas rodoviárias que 
passam pelo município, porém 
nenhum ônibus para no local há 
60 dias. 

“O atendimento ao públi-

co de forma presencial está sus-
penso até que o decreto estadual 
esteja vigente, mas estamos tra-
balhando em casa, pelo telefo-
ne, e-mail ou rede social. As via-
gens que estavam agendas neste 
período estão sofrendo altera-
ções. Para se ter ideia, neste mês 
de maio nós teríamos 43 embar-
ques aéreos de viagens que não 
vão sair. Todas foram remarcadas 
conforme estabelece a Anac. Já as 
viagens via terrestre serão remar-
cadas quando voltarmos a aten-
der de forma presencial”, explica a 
funcionária Cassieli Pinto.

TuRismO TAmbém EnfREnTA REflExOs 
dA pARAlisAÇãO dO TRAnspORTE

pROTEsTO 
Em cHApEcó

REiVindicAÇÕEs 
dO sETOR ROdOViÁRiO

Transcatto participou do manifesto da categoria de transporte rodoviário em Chapecó

- a liberação do transporte de passageiros 
dentro do Estado respeitando as normas e 
exigências sanitárias, incluindo a liberação das 
aulas presenciais.

- Disponibilização de linhas de crédito com 
subsídios ao setor e carência para o pagamento 

de parcelas até a liberação das atividades. 

- Prorrogação de certidões de negativas 
estaduais. 

- Suspensão temporária de inscrições em dívida 
ativa, protestos e execução fiscal.

O governo do Estado 
conversou com 
representantes das 
categorias do transporte 
público coletivo na quinta-feira 

(14). A reunião contou com 
representantes da categoria, 
o secretário de Estado da 
infraestrutura e mobilidade 
(SIE), Thiago Vieira, e técnicos 

da Secretaria de Estado da 
Saúde. As considerações 
apresentadas serão 
analisadas pelo Centro de 
Operações em Emergência 

em Saúde (COES) para 
construção das regras para 
a retomada do transporte 
público de passageiros com 
segurança.

governo do Estado estuda retomada 
segura do transporte público

Como forma de protesto, Iar 
Catto participou de uma carreata 
em Chapecó no sábado (9), 
junto a outros trabalhadores da 
região. No total, foram reunidos 

mais de 200 veículos. Entre os 
principais tópicos, a classe busca a 
liberação do transporte dentro das 
exigências sanitárias e a isenção ou 
prorrogação de impostos. mulheres, é com vocês!

Sim, mulheres, o poder está com vocês, mas vão ter que 
reagir, agir e reeducar as filhas. Antes de ir adiante, me res-
ponda: o que é que faz a mulher ser a “segunda voz” na so-
ciedade? Duas coisas: a maior força física dos homens, dos 
covardes impotentes, é claro, e a educação das meninas. 
Juntas, essas duas realidades fazem da vida da mulher uma 
luta diária, pesada e, mais das vezes, perdida... E antes que 
alguma faça bico, não sou eu a dizer “segunda voz”, aque-
la lorota de Paraíso trouxe-nos essa história lúgubre, afinal, 
deus criou Adão à sua imagem e semelhança... Mas Adão 
sentia-se sozinho e incompleto, deus então pegou um peda-
ço de costela do Adão, (costela é carne de segunda), fez um 
molde, soprou-lhe um espírito e... Puft, lá estava a mulher. A 
mesma mulher que ia comer a maçã e infelicitar a humani-
dade por todos os tempos. Eu só quero agora que alguém me 
desminta, aliás, não a mim, mas a quem escreveu e passou 
adiante essa patranha.

Toda esta minha irritação, leitora, tem uma razão. Eu te-
nho mesmo um “espírito de porco”, como cresci ouvindo na 
minha infância. Não tendo o que fazer, quase sempre, fui 
procurar por alguma coisa para ler, ou me irritar. Acertei em 
cheio. Peguei um livro que um dia me distribuíram de gra-
ça: “O Que a Bíblica Ensina”. À página 138 desse livro, lê-se: - 
“Ao cumprir seu papel, a esposa pode contribuir muito para o 
bem da família. As mulheres casadas devem - amar o marido, 
amar os filhos, ser ajuizadas, castas, operosas em casa, boas e 
sujeitar-se ao marido – (Tito 2: 4,5)”. Alguma dúvida, leitora?

Se alguém fizer beicinho, por favor, não o faça a mim, 
faça aos inventores dessa formidável lorota para aprisionar 
as mulheres. E essa prisão tem antes de tudo uma razão: as 
mulheres, comprovadamente, são superiores aos homens 
em todas as inteligências já mensuradas pela Psicologia. Só 
não o são quando não foram educadas para isso ou por não 
gostarem de determinada ciência. Ora, com essa cabeça, 
mas sem força física, é claro que a mulher vai ser invejada e 
surrada pelos machos impotentes... Reajam, mulheres, isso 
é possível com consciência e nariz empinado, desde o “pri-
meiro dia” de uma relação... Amém!

mAcHisTA 
Continuo olhando meus livros na estante e... Dou de 

cara com o “Dicionário Machista”, da formidável Salma Fer-
raz. Surrado, de tanto lê-lo. À página 95, reencontro está pé-
rola do Eclesiastes, um dos livros da Bíblia – “Toda maldade 
é pequena se comparada à maldade da mulher: que a sor-
te do pecador recaia sobre ela”. Que refinados safados! Olhe 
o que inventaram! Aliás, quantas “apóstolas” você conhece? 

sugEsTãO
A frase a seguir faz parte do conteúdo do livro – “Autocu-

ra através da Reconciliação”, da Malú Balona. A frase é esta: 
- “O que cura é a mudança de postura”. Vivo dizendo isso. 
Sem mudar pensamentos, valores, jeito de ser, é jogo perdi-
do! São nossos modos azedos de pensar e viver que nos aba-
lam a fisiologia interna, do resfriado ao câncer. Não há remé-
dio para o corpo de uma mente ressentida...

fAlTA diZER
Andas com medo, companheira/o? Esse medo, seja pelo 

que for, de nada adianta. O que adianta é a coragem, que 
é agir mesmo sob medo. Seguir os ditames corretos para a 
boa saúde, melhorar a qualificação para o trabalho, selecio-
nar melhor os “amigos”, preservar os valores morais, e acre-
ditar no evangelho de Marcos 9: 23 – “Se tu podes crer (voto 
de coragem), tudo é possível ao que crê”. Avante, camaradas!

Cassieli trabalha em casa e atende os clientes pela internet

Divulgação

Divulgação
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CAMIllA CoNsTANTIN 

A partir de segunda-feira (18) a SCNET vai estar em 
novo local, com ambiente amplo e confortável para me-
lhor atender os clientes. O endereço é a Rua Duque de 
Caxias, 387, no Centro de Maravilha.

A SCNET oferece soluções em internet de fibra para 
residências, condomínios, empresas, órgãos públicos e 
também para outros provedores. Buscando eficiência na 

tecnologia, no atendimento humano e na qualidade da co-
nexão oferecida, tornou-se referência no ramo, conquis-
tando cada dia mais a confiança de milhares de clientes. 

Sob a direção do proprietário, Vanderlei Luís Riffel, 
a SCNET iniciou as atividades em 2006 com o objetivo 
de oferecer nova opção de acesso à internet. “Com um 
atendimento próximo e especializado, crescemos e ex-
pandimos nossa infraestrutura, investindo fortemente 
em redes de fibra óptica e equipamentos de transmis-

são de ponta. Nossas redes passam por constantes evo-
luções, permitindo hoje atender as demandas do mer-
cado na região em que atuamos”, destaca.

Com sede em Maravilha, a empresa conta também 
com lojas em Chapecó, Cunha Porã, Pinhalzinho e São 
Miguel do Oeste, com equipe especializada para dar o 
suporte necessário aos clientes. “Estamos tomando to-
dos os cuidados e precauções nesse momento delica-
do”, afirmam.

loja conta 
com ambiente 

amplo e 
moderno na 

Rua duque 
de caxias

scnET irá atender em novo 
endereço em maravilha 

Divulgação
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“Jamais espere vender algo por um bom preço. Faça 
com que o seu preço de compra seja tão vantajoso que 
mesmo uma venda medíocre traga bons resultados” 

Warren Buffet
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Exportações de carne suína crescem 
19% em volume no mês de abril

As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e pro-
cessados) totalizaram 72,8 mil toneladas em abril, informa a Associação Brasileira de Proteína Ani-
mal (ABPA).  O número supera em 19% o total embarcado no mesmo período de 2019, quando fo-
ram exportadas 61,1 mil toneladas. Em receita, a alta é ainda maior, chegando a 31,9%, com total 
de US$ 165,2 milhões em abril de 2020, contra US$ 125,2 milhões no mesmo mês de 2019. No pri-
meiro quadrimestre de 2020, as exportações brasileiras de carne suína totalizaram 280,8 mil tone-
ladas, volume 28,4% superior ao registrado no mesmo período de 2019, com 218,7 mil toneladas.

sETE Em cAdA dEZ indúsTRiAs RElATAm 
quEdA dE fATuRAmEnTO nA pAndEmiA 

Sete em cada dez empresas industriais citam a queda no fa-
turamento como um dos cinco principais impactos da pan-
demia de covid-19, segundo pesquisa divulgada na quinta-
feira (14) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A 
inadimplência e o cancelamento de pedidos também apare-
ceram entre os principais impactos. Outros dados apontam 
que 59% dos empresários estão com dificuldades para cum-
prir com os pagamentos correntes e 55% relataram que o aces-
so a capital de giro ficou mais difícil. Entre as medidas toma-
das em relação à mão de obra, 15% das empresas demitiram.

Caixa vai pausar pagamentos do 
crédito imobiliário por 4 meses 

Em quase dois meses de pandemia, com o isolamento social 
e a interrupção de diversas atividades econômicas no país, a Cai-
xa já registrou mais de 2 milhões de pedidos de pausa do crédito 
imobiliário, conforme matéria do portal R7. De acordo com o ban-
co, podem solicitar o benefício clientes com contratos habitacio-
nais, sejam pessoas físicas ou empresas, que estejam com as pres-
tações em dia ou que registrem atraso de, no máximo, dois meses. 
O adiamento pode ser pedido pelo aplicativo ou pelo telesservi-
ço (telefones 3004 1105 para capitais ou 0800 726 0505 para de-
mais cidades, opção 7), de segunda a sexta feira, das 8h às 20h.

IBGE projeta alta de 2,3% na 
safra agrícola de 2020

A safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2020 em 247 milhões de 
toneladas, 2,3% acima da produção de 2019, ou seja, 5,5 milhões de toneladas a mais. A 
estimativa de abril, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é também 
0,8% maior do que a previsão feita pela pesquisa de março (1,9 milhão de toneladas a 
mais). Entre as principais lavouras de grãos do país, na comparação com 2019, são espe-
rados aumentos de 6,7% na produção de soja (que deverá fechar o ano em 121 milhões 
de toneladas) e de 3,5% no arroz (10,6 milhões de toneladas). Estimam-se ainda altas de 
5,9% na produção de sorgo e de 19,4% na produção de trigo. Por outro lado, são espe-
radas quedas de 3,4% na produção do milho (97,1 milhões de toneladas) e de 2% no al-
godão herbáceo (6,8 milhões de toneladas). Também deve ter queda o feijão (-1,9%).

Consumo em restaurantes 
cai 64% em abril ante abril de 
2019, dizem Fipe e Alelo 

O Índice de Consumo em Restaurantes (ICR), 
desenvolvido pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), em parceria com a Alelo, recuou 
64,0% em abril ante igual mês de 2019. No período, 
o indicador de consumo em supermercados (ICS) 
também teve queda, de 12,5%. Na primeira quinzena 
do mês, o volume de transações em restaurantes teve 
queda de 67,7% e o valor das transações, de 56,7%. 
O número de estabelecimentos que registraram al-
guma transação no período caiu 40,5%. Todas as va-
riações dizem respeito à comparação com a média 
das primeiras quinzenas de todos os meses de 2019.

PANDEMIA GERA DESEMPREGO 
EM SANtA CAtARINA

A pesquisa conjunta realizada pelo Sebrae-SC, Federação do Co-
mércio e Serviços (Fecomércio) e Federação das Indústrias (Fiesc), 
divulgada na terça-feira (12), mostra que desde o início do isolamen-
to até agora, o Estado perdeu 530.264 postos de trabalho. Na primeira 
pesquisa, no fim de março, o problema já com o isolamento provocou 
148 mil demissões. Cerca de 15 dias depois, em meados de abril, a 
pesquisa apurou 406 mil demissões e, agora, indica mais de 530 mil. 
As vendas também derreteram. No primeiro levantamento, empre-
sas apontaram perda na ordem de R$ 4 bilhões, no segundo mais de 
R$ 9 bilhões e, agora, R$ 16,2 bilhões. No mês de abril, segundo a Se-
cretaria de Trabalho do Ministério da Economia, SC registrou 45.577 
solicitações de seguro-desemprego, 103% maior que no mês ante-
rior, março, e 52% superior ao total do mesmo mês do ano passado. 
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sOlidARiEdAdE

paróquia são José arrecada alimentos 
para famílias carentes
CARINE ARENHARDT 

A Paróquia São José Ope-
rário de Maravilha está organi-
zando uma campanha solidária 
e conta com o apoio da comu-
nidade para arrecadar alimen-
tos. A população pode doar 
produtos não perecíveis, entre-
gando os alimentos no orató-
rio ao lado da Igreja Matriz ou na 
sala da catequese e secretaria. 

As doações podem ser fei-
tas enquanto permanecer a si-
tuação de pandemia do novo 
coronavírus. O objetivo é arreca-
dar alimentos para famílias ca-
rentes, pessoas que tenham per-
dido o emprego e que passem 
por dificuldades financeiras. 

Famílias interessadas em 
receber os donativos também 
devem procurar a secretaria 

da paróquia para fazer um ca-
dastro. As doações serão orga-

nizadas sempre que tiver es-
toque de alimentos doados. 

Doações podem ser entregues na secretaria paroquial

Carine Arenhardt/O Líder

gRipE Campanha contra gripe segue até o dia 5 de junho e Maravilha já imunizou 77,03% da meta 

dia d de Vacinação aplica mais de 400 doses
DIANA HEINz

A sala de vacinação loca-
lizada no posto de saúde do 
Bairro Floresta recebeu no sá-
bado (8) o dia D de vacina-
ção contra a gripe. Conforme 
a responsável pela sala, Solan-
ge Hofstatter, a procura foi alta 
e foram aplicadas mais de 400 
doses da vacina contra a gri-
pe. “O dia foi bem produtivo 
porque também conseguimos 
aplicar doses de rotina que 
faltavam nas crianças. Impor-
tante destacar que mantive-
mos todas as precauções em 
meio a pandemia”, destaca.

Solange frisa que a procu-
ra foi alta na última semana, 
elevando os números. Em Ma-

 Fotos: Diana Heinz/O Líder

Dia D também serviu para atualizar a caderneta de vacinação das crianças Maravilha já aplicou 6.749 doses contra a gripe

ravilha a meta é vacinar 8.784 
pessoas. Até o dia 6 de maio 
67,8% do público-alvo da cam-
panha havia sido imunizado, a 

atualização divulgada na quar-
ta-feira (13) indicou que o nú-
mero foi para 77,03%, totali-
zando 6.749 doses aplicadas. 

A campanha será realiza-
da até o dia 5 de junho. Des-
de segunda-feira (11) até ama-
nhã (17) a campanha tem 

como público-alvo crianças 
de seis meses a menores de 
seis anos, gestantes e puérpe-
ras até 45 dias. A partir de se-

gunda-feira (18) até o fim da 
campanha serão imunizados 
professores das escolas públi-
cas e privadas.

Com a atual situação pro-
vocada pela pandemia da 
covid-19, dentro de um ce-
nário de incertezas econô-
micas, com diversas dúvi-
das em relação ao futuro de 
cada estabelecimento, a Se-
cretaria de Indústria, Comér-
cio e Turismo de Maravilha, 
em parceria com o Sebrae, 
está disponibilizando gratui-
tamente um consultor em-
presarial para atender indi-
vidualmente os empresários, 
identificando qual a me-
lhor estratégia a ser tomada 
pela empresa para enfrenta-
mento dessas dificuldades. 

Esse consultor especia-

lizado estará focando em as-
suntos como marketing, 
vendas, gestão de pesso-
as e planejamento empre-
sarial, que visem a ajudar 
as empresas a se man-
ter no mercado de traba-
lho e continuar crescendo. 
No total, serão disponibili-
zadas 30 horas de consulto-
ria mensal aos empresários.

Para solicitar um con-
sultor os interessados po-
dem ligar na prefeitu-
ra de Maravilha e agendar 
atendimento pelo telefo-
ne 3664 0044, ramal 444, 
ou na Sala do Empreen-
dedor, pelo 3664 3577. 

ORiEnTAÇÕEs
prefeitura de maravilha 
disponibiliza consultoria 
gratuita para empresários
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

quAis sãO Os sinTOmAs 
dA cOVid-19?

Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansa-
ço. Alguns pacientes relatam coriza, obstrução nasal, dor de 
garganta e diarreia, esta menos frequentemente. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), baseada no estudo 
de 56 mil pacientes, 81% dos infectados desenvolvem sin-
tomas leves (febre, tosse, e, em alguns casos, pneumonia), 
14% sintomas severos (dificuldade em respirar e falta de ar), 
necessitando internamento para oxigenioterapia e 5% doen-
ças críticas (insuficiência respiratória, choque séptico, fa-
lência de órgãos e risco de morte).

quAis sãO As pEssOAs 
cOm mAiOR RiscO 

pARA EVOluiR cOm fORmAs 
gRAVEs dA dOEnÇA?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adul-
tos com mais de 60 anos e pessoas com doenças preexisten-
tes (hipertensão arterial, diabetes, doença cardíaca, doença 
pulmonar, neoplasias, transplantados, uso de imunossu-
pressores) têm maiores riscos de ter a doença agravada.

quEm dEVE pROcuRAR O 
HOspiTAl pOR suspEiTA 

dE cOVid-19 ?

Quem tiver “síndrome gripal”, isto é, sintoma respiratório 
(sendo a tosse o sintoma

mais comum) e febre por mais de 24 horas ou dificuldade 
para respirar, mesmo que sem febre. A “síndrome gripal” pode 
ser causada pelo novo coronavírus ou pelo vírus da influenza. 
Não é possível diferenciá-los clinicamente e sim apenas por tes-
tes diagnósticos virológicos. As pessoas com sintomas leves de 
resfriado ou com “síndrome gripal” devem permanecer em iso-
lamento respiratório domiciliar por 14 dias, mesmo que não 
possam fazer o exame específico para covid-19.

umA pEssOA pOdE sER 
infEcTAdA mAis dE umA 

VEZ pElO nOVO cOROnAVíRus?

Ainda não se tem certeza. Foram divulgados dois casos de 
reinfecção pelo vírus, um

na China e outro no Japão; entretanto, pode se tratar de ca-
sos de infecção prolongada, como observado em outras infec-
ções. Estudo chinês com macacos rhesus não demonstrou rein-
fecção (Baoet al., 2020).

cOmO OcORRE A 
TRAnsmissãO dO nOVO 

cOROnAVíRus (sARs-cOV-2)?

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa pelo ar, por meio 
de gotículas exaladas pela pessoa doente quando ela fala, tosse 
ou espirra. Quando a pessoa doente toca em objetos ou aperta 
a mão de outra pessoa e esta coloca a mão na sua boca, nariz ou 
olhos, ocorre a infecção. Como ainda não sabemos com certe-
za o papel da pessoa assintomática, isto é, sem sintomas, na ca-
deia de transmissão, recomenda-se não cumprimentar as pes-
soas com as mãos.

HumAnOs pOdEm 
TRAnsmiTiR O nOVO 

cOROnAVíRus pARA AnimAis?

Não se pode afirmar com exatidão por enquanto, mas pro-
vavelmente não. É recomendável que pessoas doentes com co-
vid-19 limitem o contato com animais até que mais informações 
sejam conhecidas sobre o vírus. Isso pode ajudar a garantir que 
você e seus animais permaneçam saudáveis.

duRAnTE quAnTO TEmpO 
O VíRus pOdE sObREViVER 

fORA dO ORgAnismO?

Não se sabe ainda com precisão. Estudos sugerem que ele 
pode persistir em superfícies por algumas horas ou até vários 
dias. Na dúvida, higienizar as mãos é a melhor medida preventi-
va ao tocar objetos de uso público ou coletivo.

Fonte: Sociedade Brasileira de Infectologia

DúVIDAS SObRE O 
coronAVíruS
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EDERsoN ABI

Uma ideia que surgiu no 
Hospital São José de Mara-
vilha pode beneficiar diver-
sas unidades em Santa Ca-
tarina. O pedido de perdão 
das contas de água de luz até 
dezembro deste ano partiu 
da diretora do Hospital São 
José, Neiva Schaefer, e equi-
pe. Agora, a ideia aguarda 
análise do governador, Car-
los Moisés. 

Até chegar à mesa do go-
vernador, o projeto foi apro-
vado pela Assembleia Le-
gislativa no dia 29 de abril, 
apresentado pelo deputado 
Marcius Machado (PL), que 
abraçou a ideia de Maravilha. 

O projeto veda a cobran-
ça de tarifas de água e ener-
gia elétrica até o dia 31 de 
dezembro de 2020 dos hospi-
tais públicos, filantrópicos e 
clínicas de hemodiálise con-
tratadas pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Estado de 
Santa Catarina. 

Para Adriano Ribeiro, di-

HOspiTAl sãO JOsé Se projeto for sancionado, unidade do município 
não precisaria pagar R$ 370 mil 

ideia de maravilha, isenção 
das contas de água e luz 
pode favorecer hospitais 

Hospital tem gastos com água e luz de R$ 370 mil por ano

Arquivo/O Líder

retor-executivo da Associa-
ção dos Hospitais de Santa 
Catarina (Ahesc), os hospitais 
têm prejuízo na pandemia, já 
que os valores de custo au-
mentaram, como orçamentos 
para máscaras e outros itens 
de proteção individual. 

idEiA dE mARAVilHA
Em entrevista à Rádio Lí-

der, a diretora explicou que 

o consumo de energia do 
Hospital São José gira em 
torno de R$ 30 mil por mês. 
A fatura de água chega a R$ 
6 mil mensalmente. Com 
isso, a direção procurou o 
diretor da Associação dos 
Hospitais e relatou a ideia, 
que foi abraçada pelo par-
lamentar e aprovada na As-
sembleia. 

Neiva acredita que o pro-

jeto vai beneficiar não ape-
nas o hospital de Maravilha. 
Em 12 meses, o valor soma-
ria R$ 370 mil, que o hos-
pital poderia utilizar para 
compra de outros itens, 
como de proteção dos pro-
fissionais. “É um cenário 
muito difícil. Nossas entra-
das, arrecadação, caíram e 
nossos gastos aumentaram”, 
afirma a diretora.

santa catarina tem a menor taxa de letalidade entre sul e sudeste
Santa Catarina registra a 

menor taxa de letalidade pela 
covid-19 entre os estados do 
Sul e do Sudeste brasileiro. 
Na conta, que leva em con-
sideração o número de mor-
tes pelo total de casos confir-
mados, a taxa catarinense está 
em 1,90%. Trata-se, ainda, do 
quarto menor índice do país, 
atrás apenas do Distrito Fede-
ral (1,57%), Tocantins (1,61%) 
e Roraima (1,63%). A pior taxa 
está no Estado do Rio de Ja-
neiro, com 10,05%. Os dados 
foram obtidos junto aos go-
vernos estaduais até a segun-
da-feira (11).

“Nosso Estado tomou me-
didas de distanciamento so-
cial antes dos demais, o que 
nos possibilitou ter números 
mais favoráveis. Outro fator 

cOVid-19

Gráfico aponta índices de letalidade da doença em cada Estado

Secom

curADoS EM Sc
O governo do Estado informou na quinta-feira 
(14) que 2.333 pacientes de covid-19 podem ser 
considerados recuperados em Santa Catarina. O dado 
contabiliza quem teve alta da internação hospitalar em 
enfermarias e unidades de terapia intensiva e também 
abrange aqueles pacientes com casos leves após um 
período superior a 20 dias desde o início dos sintomas.

que contribui para essa leta-
lidade mais baixa é o número 
de testes em relação ao total 
populacional. Santa Catarina 
tem testado mais”, afirma o go-
vernador, Carlos Moisés.

O secretário de Estado da 
Saúde, André Motta Ribeiro, 
salienta que a taxa de ocupa-
ção dos leitos de UTI exclu-
sivos para a covid-19 está in-

ferior a 20%, o que também 
demonstra que as estruturas 
de saúde estadual estão con-
seguindo atender à deman-
da de pacientes. “Para que ob-
tenhamos bons resultados, 
contamos também com a co-
laboração da população. As 
medidas de distanciamen-
to social continuam extrema-
mente necessárias”, diz Motta.

AJusTEs
Atendimento presencial 
no detran precisa ser 
agendado virtualmente

A Circunscrição de Trânsito 
(Citran) de Maravilha, órgão vin-
culado ao Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran), está com ati-
vidades presenciais há duas sema-
nas. Desde que retornou, 450 do-
cumentos já foram emitidos pela 
Citran, segundo informações do 
supervisor do setor, Adriano Faria. 

Os serviços presenciais esta-
vam suspensos temporariamente 
por causa da covid-19. Neste perí-
odo, o órgão disponibilizou vários 
serviços on-line, como a emissão 
de CLRV-e, Certidão de Proprie-
dade, Certidão de Baixa e Certidão 
para Seguro, além da CNH Digi-
tal. Com a incorporação das ferra-
mentas virtuais, novas formas de 
atendimento foram criadas. Uma 
delas é o agendamento virtual para 
ser atendido presencialmente. 

“Os nossos serviços na Ci-
tran vão desde o primeiro em-
placamento até a baixa do veí-

culo. Qualquer serviço inerente 
ao veículo pode ser feito no nos-
so órgão mediante agenda-
mento virtual no site do Detran 
com o dia e horário que preten-
de ser atendido”, explica Faria.

O objetivo é permitir o con-
trole da quantidade de pesso-
as que vai até o local em cada 
horário, evitando aglomera-
ção. A capacidade de atendi-
mento foi reduzida em 50%.

A Citran, assim como o De-
tran, não atenderá pessoas sem 
agendamento prévio. Por isso, 
caso necessite de atendimen-
to presencial, agende o seu ho-
rário acessando o Portal do De-
tran Digital ou o aplicativo Detran 
SC, disponível para baixar, tan-
to na Google Play Store, quanto 
na App Store. É necessário se ca-
dastrar no site, caso ainda não te-
nha feito isso, e depois fazer login 
com seu CPF (ou e-mail) e senha.

Detran disponibiliza vários serviços digitais

Reprodução site
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O
s diagnósticos de 
coronavírus avan-
çam na região 
Oeste e nesta se-

mana tiveram as primeiras 
sete confirmações em Mara-
vilha. O primeiro caso foi 
confirmado na segunda-
feira (11), sendo um ho-
mem de 47 anos, morador 
do Bairro Bela Vista. No 
mesmo dia, outros cinco fa-
miliares do paciente tam-
bém testaram positivo para 
a doença. 

O sétimo caso foi confir-
mado na quinta-feira (14), 
uma mulher de 36 anos, 
moradora do Bairro Flores-
ta. Nenhum dos pacientes 

Em AlERTA Levantamento da nossa reportagem aponta quais são os números dos chamados grupos 
de risco da doença entre os munícipes maravilhenses 

com sete casos de covid-19, maravilha decreta 
multa para quem circular sem máscara 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Decreto torna o uso de máscara obrigatório no município 

município começou a distribuição gratuita de máscaras nesta semana

dEcRETO 
pREVÊ mulTAs 

Nesta semana o governo municipal de 
maravilha publicou um novo decreto, o qual 
prevê multas para pessoas físicas e jurídicas 
que descumprirem medidas sanitárias para 
conter os avanços do novo coronavírus. 
Para pessoas físicas flagradas circulando no 
município sem o uso de máscara a multa é 
de R$ 100. O decreto também estipula multa 
para empresas que impedirem ou dificultarem 
medidas sanitárias relativas ao controle de 
doenças transmissíveis. a multa pode variar de 
R$ 84 a R$ 3.362,58. O valor arrecadado pelo 
município com a cobrança das multas será 
usado em ações de combate ao coronavírus. 
Nesta semana o município deu início à 
distribuição gratuita de máscaras para os 
moradores, confeccionadas pelo ateliê do 
costura da prefeitura e peças doadas por 
entidades. a distribuição vem sendo realizada 
em pontos estratégicos, sendo que cada 
pessoa tem direito a duas máscaras. 
A fiscalização do decreto é feito pelas 
equipes de Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica e de Segurança Pública. O 
uso da máscara é obrigatório em espaços 
de acesso aberto ao público e no interior de 
órgãos públicos, estabelecimentos privados, 
comerciais, industriais, prestadores de 
serviço ou outras atividades. 

númEROs dOs gRupOs dE RiscO EM MARAVILHA
Nesta semana nossa reportagem fez 
um levantamento com a Secretaria de 
Saúde do município, com os números 
de munícipes que se encaixam nos 
chamados grupos de risco para covid-19. 
Somente os idosos representam mais de 

20% da população. Fumantes, diabéticos, 
hipertensos e pacientes oncológicos 
também acumulam números significativos 
no município e fazem parte dos grupos de 
risco. acompanhe a seguir os números 
aproximados de cada grupo. 

apresentou sintomas gra-
ves da doença e todos per-

manecem em isolamento 
domiciliar. Nesta semana o 

município realizou mais de 
100 testes preventivos em 
idosos atendidos em lares 
de longa permanência, to-
dos com resultado negativo 
para covid-19. 

O atendimento para pa-
cientes com sintomas gri-
pais segue sendo realizado 
pelo município na sede do 
Caps, onde uma equipe faz 
a triagem dos pacientes e 
encaminha exames quando 
necessário. O atendimen-
to é das 7h30 às 11h30 e das 
13h às 17h. 
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inTEligÊnciA EmOciOnAl Curso de três dias está programado para 
o próximo mês 

ione cortese vai ministrar 
treinamento em maravilha
CAMIllA CoNsTANTIN 

Estão abertas as inscri-
ções para participar da “Aca-
demia da PNL com Inteligên-
cia Emocional”, nos dias 19, 20 
e 21 de junho em Maravilha. O 
treinamento será ministrado 
por Ione Cortese no Centro de 
Eventos Luz do Sol, na Linha 
Arabutã. 

Conforme os organizado-
res, o curso de autodesenvolvi-
mento irá contar com ativida-
des práticas. “Você vai avaliar 
as principais áreas da sua vida, 
percebendo seus resultados 
atuais e como otimizar suas 
estratégias de modo que possa 
identificar os fatores que o im-
pedem de viver a vida que me-
rece, modificando sua progra-
mação mental para alcançar 
os resultados desejados, tanto 
em âmbito pessoal, como pro-
fissional”, destacam.

Ione Cortese é palestrante, mentora e coach de alta performance

Em razão do coronavírus 
serão seguidas todas as exigên-
cias de proteção, como uso de 
máscara, álcool em gel e prote-
tor de calçado. Em local amplo, 
também será respeitado o dis-

tanciamento necessário entre 
os participantes. Caso não pos-
sa ser realizado neste período, o 
evento será adiado. Os interes-
sados podem entrar em conta-
to pelo telefone (46) 98803 9268.

oBJETIVoS

• Aumentar a 
autoconfiança
• Melhorar os 
relacionamentos
• Aumentar a 
capacidade de 
persuasão
• Desenvolver a 
Inteligência Emocional
• Obter clareza da 
missão de vida
• Traçar metas claras e 
bom planejamento
• Desenvolver e 
aprimorar a liderança e 
autoliderança
• Desenvolver uma nova 
visão de mundo
• Superar limitações e 
crenças
• Ressignificar o 
passado

Divulgação

plAnEJAmEnTO

sicoob credial é ótima opção para quem procura 
investimento seguro

Poupar é necessário para 
uma boa saúde financei-
ra, trazendo diversos benefí-
cios para aqueles que o ade-
rem. Pensar em ter um futuro 
tranquilo a longo ou médio 
prazo é pensar em um bom 
planejamento financeiro. 
Além disso, para realizar uma 
viagem, comprar um imóvel 
ou até mesmo em tempos de 
crise econômica, é impres-
cindível possuir uma reserva.

No entanto, poupar e in-
vestir são coisas distintas. 
Apenas poupar não irá agre-
gar valor ao dinheiro acu-
mulado ao longo de um 
período. Já investir propor-
ciona rentabilidade e va-
loriza as economias. 

No Sicoob Credial há di-
versas linhas de investimen-
to que prezam a segurança e 
tranquilidade dos associados. 
O Recibo de Depósito Coope-
rativo (RDC), por exemplo, é 

uma aplicação de renda fixa 
(modalidade que tem resul-
tados e/ou condições prees-
tabelecidas), com liquidez 
diária (você pode resgatar o 
valor a qualquer momento) e 
os resultados podem ser pré 
ou pós-fixados (estabelecidos 
anteriormente ou aliados a 
uma referência como o CDI).

Há também Letra de Cré-
dito do Agronegócio (LCA), 
investimento em renda fixa, 
com o rendimento da apli-
cação definido no momen-
to da contratação. Uma 
das grandes vantagens é 
que a LCA é livre da inci-
dência do Imposto de Ren-
da para pessoas físicas. 

Já a Previdência Privada é 
um investimento a longo pra-
zo que, quanto maior for o 
prazo de aplicação, mais in-
teressante se torna esse tipo 
de investimento. É uma op-
ção de renda fixa ou variá-

vel, boa para não depender 
apenas da Previdência So-
cial, para manter na apo-
sentadoria o padrão de vida 
que tinha enquanto traba-
lhava ou até mesmo para 
realizar sonhos. O Pla-
no de Previdência Priva-
da – Sicoob Previ conta com 
três perfis de investimen-
to: conservador, modera-

do e arrojado. Dessa forma, 
o investidor opta pelo tipo 
de investimento que mais 
se adequa às suas carate-
rísticas socioeconômicas.

Para o diretor-executi-
vo do Sicoob Credial, Már-
cio Luiz Schmitt, diante 
do atual cenário econômi-
co, cujos impactos advém 
da condição pandêmica en-

frentada, o sistema finan-
ceiro brasileiro tem se mos-
trado extremamente sólido. 
Porém, para cuidar asser-
tivamente das reservas fi-
nanceiras dos cooperados, 
é preciso levar em consi-
deração o perfil individual. 
Nesse cenário o cooperado 
do Sicoob Credial pode fi-
car tranquilo, pois além de 
contar com a segurança e 
transparência do maior sis-
tema cooperativo do Bra-
sil, ainda conta com o Fun-
do Garantidor de Crédito 
(FGCOOP), que garante 
suas aplicações financeiras 
até o valor de R$ 250 mil. 

Outro aspecto desta-
cado pelo diretor é a liqui-
dez dos recursos aplicados. 
“Trata-se de um grande di-
ferencial visto que opor-
tunidades tendem a sur-
gir inesperadamente, e com 
os recursos aplicados no 

Sicoob Credial a liquidez 
pode ser imediata”, diz. Ele 
recomenda cautela com pro-
messas de rendimentos que 
não estão alinhados com a 
atual conjuntura econômica. 
“Tradicionalmente o aplica-
dor busca rentabilidade, se-
gurança e liquidez para apli-
car suas reservas financeiras. 
No entanto, raramente con-
seguirá as três condições ali-
nhadas à um único produto 
de investimento, o que des-
taca a importância da rela-
ção de confiança estabeleci-
da entre as partes”, finaliza.

Vale destacar que, inves-
tindo seus recursos no Si-
coob Credial, o investidor 
ainda participa da distribui-
ção de sobras e apoia o coo-
perativismo, um modelo so-
cioeconômico alternativo, 
democrático e que priori-
za o benefício de todos – as-
sociados e comunidades. 

Diretor-executivo do Sicoob Credial, Márcio Luiz Schmitt

Divulgação

A equipe da Secreta-
ria de Obras está reali-
zando a coleta de galhos 
das ruas de Maravilha 
devido às podas que são 
feitas por proprietários 
de imóveis. O trabalho 
deve continuar duran-
te todo o mês de maio. 

A orientação é que os 
moradores que tenham 
árvores para podar façam 
o trabalho neste período 
para que o trabalho da 
equipe seja otimizado. Se 
todos os que precisam do 

serviço de coleta de ga-
lhos fizerem a poda neste 
mês, a equipe consegue 
atender com mais agili-
dade, sem a necessida-
de de parar com outros 
serviços para atender ca-
sos isolados da coleta. 

A coleta de galhos 
é um dos serviços ur-
banos que a equipe re-
aliza, além das opera-
ções tapa-buraco, coleta 
de móveis inservíveis 
e trabalhos na urbani-
zação de Maravilha.

Trabalho é feito pela Secretaria de Obras

pOdA dAs ÁRVOREs 

Equipe faz coleta 
de galhos 

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

coMo SE PorTAr DurAnTE A rEFEIÇÃo

Vitrine

Quando o chamarem para 
iniciar a refeição, jamais diga 
“eu estou faminto”, é indeli-
cado com quem o convidou.

Não levante o prato ou 
xícara para ver a marca, é 
uma extrema falta de edu-
cação.

Excelente fim de semana a todos!

Se for necessário tossir 
ou espirrar, coloque a mão 
delicadamente na frente da 
boca, inclinando um pouco 
a cabeça para baixo, e depois 
se desculpe discretamente 
pelo ocorrido.

Demonstra falta de edu-
cação levantar durante as re-
feições, nos intervalos entre 
um prato e outro.

Não fale só com as pes-
soas mais íntimas, procure 
acompanhar a conversa de 
todos, participando do as-
sunto sem alterar a voz.

Não monopolize a conver-
sa. Isso é de extrema indelica-
deza com os donos da casa.

Espere o ajudante reti-
rar o prato de sopa ou entra-
da para servir-se dos pratos 
principais.

Ao acabar de comer, 
aguarde a retirada do prato e 
de todas as travessas.

Só se sirva de sobreme-
sa quando todos estiverem 
se servindo. Não é delicado 
e polido antecipar-se nestes 
momentos.

Se o talher ou comida 
cair no chão, não se abaixe 
para pegá-los. Deixe que um 
dos ajudantes da casa venha 
recolhê-los.

Se cair alguma comida 
no seu colo, deixe ficar den-
tro do guardanapo e coloque
-o sobre a mesa na hora em 
que você acabar sua refeição 
e for se levantar.

Se acontecer de pegar 
uma azeitona com caroço 
em algum alimento, não se 
apavore. Separe-o na boca 

é dEsElEgAnTE:
• Sentar-se desajeitadamente na cadeira.
• Apoiar braços e cotovelos na mesa. Só apoie os 
punhos com elegância e delicadeza.
• Abaixar a cabeça no prato ao colocar o alimento na 
boca. A mão segurando o garfo é que vai à boca.
• Nunca encha muito seu prato. Se estiver com 
fome, é mais elegante repetir do que fazer prato 
exageradamente grande.
• Não beba água, refrigerante, vinhos de uma só vez.

O quE nãO dEVEmOs fAZER
• Não passar os talheres a toda hora de uma mão para 
a outra.
• Não gesticular com talheres na mão.

e, discretamente, com au-
xílio do garfo, coloque-o no 
seu prato.

• Não lute ao cortar 
carnes e aves, levantando os 
cotovelos como se fossem 
asas. Firme mais o garfo no 
alimento e procure cortar 
com a faca em movimentos 
para frente e para trás, sem 
muita força.

• Não corte folhas de 
alface que estejam muito 
grandes. Use o garfo com o 
auxílio da faca. Faça uma 

trouxinha que caiba na boca.
• Não encha muito o garfo 

e colheres com os alimentos. 
Fica difícil de colocar na 
boca e é necessário mastigar 
o dobro de tempo. E não é 
educado.

Nunca fale de boca cheia, 
pois algumas partículas po-
dem espalhar-se pela mesa. 
É muito desagradável para 
quem estiver participando 
desta refeição.

Bocejar é de extrema in-
delicadeza para os que estão 

à mesa. Nunca o faça, mas, se 
for inevitável, disfarce.

Espreguiçar, nunca! Isso 
deve ser feito em seu quarto 
ou lugares íntimos e não na 
presença de outras pessoas 
ou à mesa.

Jamais coma com rapi-
dez, para não terminar a re-
feição muito antes dos ou-
tros.

Quando perguntarem se 
você está bem servido, res-
ponda sempre “sim, obriga-
do(a), estou satisfeito(a)” e 

nunca “estou cheio(a)”.
Nunca, nunca mesmo, 

palite os dentes. É extrema 
falta de educação. Falar com 
palito na boca, pior ainda.

Ao terminar a refeição, se 
algo em sua boca ou dentes o 
incomodar, peça licença, di-
rija-se ao banheiro e lá faça o 
que for necessário.

É indelicado levantar-
se antes que todos tenham 
acabado de comer.

Por Bebel Marrey Ferreira
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BANCO 69

Assunto
sem im-

portância 

Fugiu da
destrui-
ção de

Sodoma

Relativo à
península

luso-
espanhola

O Padre
(?): Barto-
lomeu de
Gusmão

"Por (?)",
sucesso 
do Barão
Vermelho

Causa de
estresse
entre os
idosos

Mencio-
nar como

prova
(jur.)

Partícula
atômica 
de carga
positiva

Sua imor-
talidade é 
um dogma

cristão
O setor de
atuação

dos
resorts

(?)
Cézanne,

pintor
francês

(?)-noro-
este, pon-

to sub-
colateral 

(?)
Browning,
ator dos

EUA
Tábua

curva que
forma o
barril

Império 
(?), escola
de samba
carioca

Trabalho
do ph.D.
Remover

pelos

Cabo (?), base de
lançamento da Nasa

na Flórida (EUA)
Informação preciosa

São a marca visual 
da Luluzinha (HQ)

Fenômeno que reduz
a visibilidade (Met.) 

Instituto 
de surdos

Cidade
da Itália

Substância
aderente

(?) Bowie,
roqueiro

Arma
indígena

Disco não 
regravável

Monarca
Parte do
osso da
bacia

A (?): lhe

Radiano
(símbolo)

Sovina
Deus

grego da
guerra 

Questiona

Carro, em
inglês

Acha
saboroso
"(?) Mon-
de", jornal

Esse, em
espanhol
Hiato de

"sucuuba"

(?) Pires,
rio do
Mato

Grosso

CCT
BANALIDADE
IBEROINES

EVTACAPE
ALOCDAVID
VOADORELE

SREIRAD
OCIOAVARO

ALMAOLU
CIRACPT
HOTELEIRO
EESENOR

PAULGOSTA
ADUELATOD

OSSERRANO

2/le. 3/car — ese — tod. 4/ines — paul. 5/adria.

EspAÇO gOuRmET

ingREdiEnTEs
1 kg de camarão fresco
sal 
3 dentes de alho picados e amassados
suco de 1 limão
pimenta-do-reino
1 kg de mandioca
3 cebolas (1 cortada em rodelas e 2 raladas)
1 folha de louro
6 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 vidros de leite de coco
1 maço de cheiro-verde picado
2 latas de molho pronto de tomate 
2 pimentões verdes bem picadinhos
2 colheres (sopa) de azeite de dendê

mOdO dE pREpARO
Lave os camarões e tempere com sal, 

alho, pimenta e limão, deixe marinar. Pegue 
uma panela com água e cozinhe a mandio-

bObó dE cAmARãO

ca em pedacinhos, com louro e a cebola em 
rodelas. Quando estiver mole, acrescente 
um vidro de leite de coco. Deixe esfriar um 
pouco e bata no liquidificador. Esquente o 
azeite de oliva, junte a cebola ralada e deixe 
dourar. Acrescente os camarões e frite. Adi-

cione o molho de tomate, o cheiro-verde 
e o pimentão e deixe cozinhar por alguns 
minutos. Junte a mandioca batida no li-
quidificador, outro vidro de leite de coco 
e o azeite de dendê. Deixe levantar fer-
vura e está pronto.

Nas últimas semanas vimos a pandemia 
da covid-19 se espalhar pela nossa região e, 
com isso, a grande maioria das cidades de-
cretando como obrigatório o uso de más-
cara, tanto para pessoa física, quanto para 
pessoa jurídica. Entretanto, o que mais te-
nho visto é algumas pessoas usando másca-
ra mais para orelha do que para boca e nariz! 
Brincadeiras à parte, separei algumas orienta-
ções para quem talvez ainda não saiba de todas 
as indicações. 

Vestir: higienize suas mãos antes de pegar 
a máscara e toque apenas nos elásticos, ou no 
máximo na lateral. Caso ela se mover durante 
o uso, ajuste mexendo apenas nas laterais no-
vamente, nunca na parte que entra em contato 
com sua boca e nariz.

Trocas: as autoridades indicam que a más-
cara seja usada por no máximo 2 horas, pois 
depois desse tempo nossa respiração as dei-
xa úmidas e, com isso, menos eficazes na pro-
teção. O Ministério da Saúde recomenda que 
cada pessoa possua cerca de cinco máscaras, 

A ETiquETA dAs mÁscARAs
para que você possa usar algumas enquanto 
outras estão sendo higienizadas.

Cobertura: sua máscara deve sempre co-
brir boca e nariz. Sempre. Enquanto estamos 
fora da nossa casa é assim que ela deve ser usa-
da. Boca e nariz não devem nunca estar de fora, 
então não puxe sua máscara para baixo, princi-
palmente quando estiver em companhia de ou-
tras pessoas. 

Higienização: como o sabão quebra a bar-
reira lipídica do vírus, a melhor forma de lim-
par sua máscara é com sabão ou desinfetante. 
Lembre de que mesmo higienizadas elas não 
podem nunca ser compartilhadas e, ao trocar 
sua máscara durante o dia, guarde a peça usada 
em um saco plástico para higienizar mais tarde. 

É gostoso usar máscaras? Obviamente que 
não, ainda mais se usamos óculos! Mas é uma 
responsabilidade de todos pelo bem de to-
dos. Por mais que não nos torne imunes, as 
máscaras são, juntamente com o distancia-
mento social, a melhor “vacina” que temos 
nesse momento.
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O grupo Wh 
Comunicações está em 
festa! Quem paga a festa 
neste dia 18 é o Henrique 
Hübner e a Sonia Wronski. 
Parabéns! 

Flavia, que seus caminhos sejam sempre de 
muita luz, que seus propósitos sejam sempre 
alcançados e que sua vida tenha muita alegria, 
saúde, tranquilidade, sorrisos e harmonia. 
Felicidades, parabéns pelo aniversário na 
segunda (18).

Alini, parabéns pelo seu aniversário 
(17)! Que a sua vida seja sempre 
abençoada por felicidade, saúde, amor 
e sucesso. 

Registro de 3 anos da linda Fernanda. Foi uma 
tarde divertida, ela estava a mil, cheia de energia! 
Felicidades! 
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

A impORTÂnciA dOs AnimAis 
Em nOssAs VidAs Em TEmpOs 

dE isOlAmEnTO sOciAl 

Desde os tempos mais recuados, a relação entre os se-
res humanos e os animais se estabeleceu e cada vez mais 
foi se estreitando. 

Com o passar do tempo, o vínculo foi se tornando tão 
forte que o animal deixou de ser apenas uma ferramen-
ta de trabalho, ou o provedor do alimento, da vestimen-
ta.  Tornou-se um membro da família. Passou a ser alguém 
com destaque em vários setores. 

Estudos mostram que crianças com acesso a animais 
de estimação tendem a diminuir a ansiedade e se tornam 
mais responsáveis. Crianças com dificuldades de relacio-
namento e problemas de aprendizagem também se bene-
ficiam com a presença de mascotes. 

A presença de um animal em casa tem o poder de redu-
zir a pressão sanguínea de pacientes cardíacos, bem como 
estimular idosos a caminhadas e interações com outras 
pessoas. O contato com o animal traz sensação de bem-es-
tar. Terapias feitas com animais garantem inúmeros benefí-
cios mentais, físicos e psicológicos aos pacientes. 

Ter contato com animais proporciona a aceleração 
em processos de cura. Em síntese, em nossa sociedade, os 
animais são como um sopro de esperança. 

Com eles aprendemos solidariedade, amor ao próxi-
mo, tolerância, a celebração da vida. Os famosos doutores 
de quatro patas levam alegria às crianças nos hospitais, e 
aos idosos em casas de repouso. 

As ações e a presença dos animais são muito impor-
tantes em nossas vidas. Quando convivemos com animais 
de estimação desenvolvemos amor por eles. É um senti-
mento que não pode ser explicado e que nem todos en-
tendem. 

Esses pequenos amigos alegram nosso dia a dia, nos 
fazem companhia, seguem-nos por toda a parte.  

Quando os protegemos, amparamos, estamos prati-
cando um dever. São nossos irmãos menores.

E em tempos de isolamento social, eles se tornaram 
a única companhia de algumas pessoas. A prova maior 
de que uns dependem dos outros, numa bela conexão de 
amor e companheirismo. 

E você, está sozinho? Tem vários cachorrinhos ou ga-
tinhos esperando nas ONGs para ganhar um lar. Não es-
pere a pandemia passar, pois não podemos marcar hora 
para amar. 

PânICO: é o ataque que pessoas têm ao sentir um 
medo excessivo de algo. Pode ser uma ansiedade 
generalizada. 

FObIA: é a aversão a algo e acontece de forma 
irracional. Em geral, são medos específicos, como 
de elevador, avião ou cobra, por exemplo. 

AnSIEDADE: emoção caracterizada por um estado 
desagradável de angústia interior. Uma expectativa 
apreensiva de algo que está por vir. a preocupação 
normalmente é desproporcional e constante. 

sAúdE mEnTAl

O desafio do medo na vida humana 
DIANA HEINz

Mãos tremem, o coração 
dispara e a voz falha. O medo 
traz sintomas físicos e torna 
uma tarefa parecer impos-
sível. Aquilo que para mui-
tos faz parte da rotina, como 
ir à padaria, para alguns é 
como escalar o Everest. É as-
sim para Beatriz, que foi as-
saltada no supermercado 
que trabalhava. O fato acon-
teceu há mais de oito anos e 
até hoje ela guarda dentro de 
si o medo e a vergonha. Pediu 
para que seu nome verdadei-
ro não fosse utilizado.

Depois da situação, tudo 
parecia inviável. Nada tinha 
solução perante seus olhos e 
o pânico a rodeava. Sonhava 
com o assalto, antes de sair 
imaginava que passaria por 
uma situação semelhante ou 
até pior. Saiu do emprego e 
resolveu engajar um trata-
mento. Procurou por sessões 
de terapia e de psiquiatria. 
Descobriu que possui estres-
se pós-traumático.

O episódio do podcast 
Papo de Quinta desta sema-
na falou sobre o medo com a 
doutora em psicologia clíni-
ca Débora Bock. Segundo ela, 
o medo é uma reação natural 
do organismo, sinal que algo 
nos ameaça, um reflexo emo-
cional que serve para que nos 
adaptemos ao meio. “Ele aju-
dou nossos ancestrais a so-
breviver em um mundo hostil 
e cheio de perigo. Entretan-
to o mesmo medo que permi-
tiu a sobrevivência e evolu-
ção da raça humana tem sido 
o transtorno na vida de mui-
tas pessoas”, destaca. 

O medo passa a ser pato-
logia quando ele é enfatiza-
do, quando impede de fazer 

coisas e persiste. Entender 
suas origens faz parte do pro-
cesso de autoconhecimen-
to. Conforme Débora, os be-
bês nascem com dois medos: 
o de barulho alto e de cair. Os 
demais são adquiridos com o 
tempo. “A origem do medo é 

algo muito complexo e está 
ligada a fatores culturais, 
crenças, pode ser hereditá-
rio, acontecimentos, criação. 
Uma pessoa, por exemplo, 
exposta a estresse constante 
tem o aumento de chances de 
apresentar medo”, explica. 

cOmO lidAR 

É necessário 
entender o medo 
como o alarme 
de uma casa, 
por exemplo. 
Caso ele dispare 
quando um 
inseto passa, 
significa que 
não está 
regulado. aceitar 
a situação é o 
primeiro passo. 
Também é 
preciso organizar 
o que está 
acontecendo e 
não bloquear. 
Nesse sentido, 
a terapia é 
fundamental no 
tratamento. 

Doutora em psicologia clínica Débora Bock explica que aceitar o medo é o primeiro passo 

Arquivo/O Líder
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pRÊmiOs Campanha, em parceria com a Parati e Kellogg’s, foi 
lançada em agosto de 2019 

Amauri supermercados 
sorteia R$ 90 mil em prêmios 
DIANA HEINz

Em razão das medidas 
de prevenção ao coronaví-
rus o sorteio da Promoção 
Prêmios Para Toda Família, 
do Amauri Supermercados, 
não foi realizado no pátio 
da empresa como em ou-
tras edições. Na sexta-fei-
ra (8) a equipe promoveu 
o sorteio na sede da CDL 
e Associação Empresarial, 
que foi transmitido pelo 
Facebook. 

A campanha, em par-
ceria com a Parati e Kello-
gg’s, foi lançada em agos-
to de 2019 em Maravilha e 
São Lourenço do Oeste. A 
mesma quantidade de prê-
mios, que somaram mais 
de R$ 90 mil, foi distribuída 
nas duas cidades. Em Ma-
ravilha a premiação entre-
gou um carro Renault Kwid 
0 km, um ano de supermer-
cado grátis com compras 
de R$ 750 por mês, dois ta-
blets, um carrinho elétri-
co infantil, duas bicicletas, 

uma moto elétrica infantil, 
uma cama elástica e uma 
piscina de bolinhas. Neu-
sa Pooter Bassani ganhou 
o carro e compareceu ao 
evento após receber a no-
tícia por telefone. “Fiquei 
muito feliz em saber, é até 
difícil acreditar. Só tenho a 
agradecer”, disse. 

PrEMIADoS
Renault Kwid 0 km - Neusa Pooter Bassani
Um ano de supermercado grátis - Nelson Silveira 
Dois tablets - Luis Routanello e Flavia Barcelos Martins
Carrinho elétrico infantil - Odair José Batistello
Bicicleta Aro 12 - Maristela Sturm
Bicicleta Aro 16 - marlise Gnoatto
Moto elétrica infantil - Lucia Rejane da Silva 
Cama elástica - Caciano Menegassi 
Piscina de bolinhas - angela de Oliveira

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Ledacir Gheno, ganhadora do carro em 2019, auxiliou no sorteio 

Amauri Luiz Haefliger, proprietário da rede, e Neusa Pooter Bassani, que ganhou o carro Sorteio foi transmitido pelo Facebook

A buscA dA sAúdE é inEREnTE 
AO sER HumAnO, pORquE ElE é 
ORiginARiAmEnTE ETERnO

  
Não devemos pensar que é insensa-

tez desejarmos a vida eterna. Esse dese-
jo é natural e inerente a todas as pessoas. 
Se a morte e a doença fossem fatos con-
dizentes com a natureza verdadeira do 
ser humano, se fosse natural a sua ocor-
rência, as pessoas seriam capazes de aco-
lher de bom grado a morte e a doença.

Uma pesquisa encabeça-
da pelo Sebrae/SC apontou que 
o número de demissões em San-
ta Catarina chegou a 530 mil des-
de o início da pandemia. O estu-
do, publicado na terça-feira (12), 
apresenta um aumento impor-
tante em relação à última esti-
mativa, divulgada em 20 de abril, 
que apontava 406 mil demissões.

O setor de serviços é o que 
concentra o maior número de 
desligamentos: 218 mil. Em se-
guida está a indústria, com 158 
mil, e o comércio, com 153 mil. A 
maior parte das demissões con-
centrara-se mais nas micro e pe-
quenas empresas (368 mil des-
ligamentos) do que nas grandes 
e médias empresas (161 mil). 

Além do número de de-
sempregados, outros 870 mil 
trabalhadores tiveram influ-
ência direta da crise econômi-

ca. A pesquisa apontou que 
408 mil empregados estão com 
os contratos de trabalho sus-
pensos e 462 mil tiveram re-
dução da jornada com redu-
ção proporcional de salários. 

Mais de 400 mil trabalhadores também tiveram redução na jornada de trabalho

fATuRAmEnTO
O estudo mostrou ainda 
que a queda de faturamento 
registrada pelas empresas 
encolheu. O índice estava 
em 74,6% na última 
pesquisa e chegou a 
56,5%. A melhora do 
índice é fruto da volta das 
atividades econômicas. 
apesar da melhora, os 
empresários apontam 
uma perda acumulada de 
r$ 16,2 bilhões. Destes, a 
maioria é do comércio (R$ 
7,7 bilhões), seguido da 
indústria (R$ 5,5 bilhões) 
e dos serviços (R$ 2,4 
bilhões). 

Arquivo/O Líder

cOROnAVíRus
crise já provocou 530 mil 
demissões em santa catarina

EpidEmiA 
maravilha ultrapassa marca 
dos 100 casos de dengue 
CARINE ARENHARDT 

Os casos de dengue conti-
nuam subindo em Maravilha e 
nesta semana somaram um to-
tal de 105 pacientes infectados. 
Foram 11 novas confirmações 
nesta semana. As informações 
foram repassadas pela Sala de 
Situação do município na sex-
ta-feira (15). Maravilha enfren-
ta uma epidemia de dengue, 
com número recorde de diag-
nósticos da doença. Mais 20 exa-
mes de casos suspeitos aguar-
dam a chegada dos resultados. 

O município tem ainda 180 
focos do mosquito Aedes ae-
gypti e reforça a importância do 

apoio da população para mu-
dar o cenário. A chegada do in-
verno deve diminuir o índice 
de crescimentos de novos fo-
cos e casos, no entanto a pre-
ocupação é para um novo 
pico da doença após os me-
ses de setembro e outubro. 

Um dos principais proble-
mas no município é o descar-
te irregular de lixo, o que aca-
ba gerando criadouros para o 
mosquito. A falta de limpeza em 
calhas também agrava o pro-
blema no município. A orien-
tação é que cada morador faça 
uma varredura em seus terre-
nos e casas, na busca de elimi-
nar possíveis focos do mosquito.  

Descarte irregular de lixo é um dos principais problemas no município 

Divulgação
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CAMIllA CoNsTANTIN

Na quinta-feira (14) o 
Centro Educacional Mon-
teiro Lobato completou 25 
anos em Maravilha. Locali-
zado no Bairro Bela Vista, 
atende atualmente 190 alu-
nos, da educação infantil ao 
9º ano. 

O diretor, Dércio Roque 
Hermann, a coordenado-
ra-pedagógica, Aline Mar-
garete Petry, e a secretária, 
Joice Guadagnin, contam 
que o educandário de-
senvolve diversos proje-
tos, como Proerd, Orató-
ria, Contação de Histórias 
e Saúde na Escola, Fanfar-
ra, entre outros. De acordo 
com a equipe, o objetivo é 
proporcionar uma educa-
ção libertadora aos alunos, 

TRAJETóRiA Escola da rede municipal de ensino atende atualmente 190 alunos 

centro Educacional monteiro 
lobato completa 25 anos

respeitando as diferenças 
individuais, sociais, políti-
cas, religiosas, econômicas 
e culturais. 

A escola da rede muni-
cipal de ensino iniciou os 
trabalhos com quatro salas 
de aula. Atualmente possui 

inVEsTimEnTO
secretaria de saúde recebe veículo 
para transporte de pacientes
DIANA HEINz

Maravilha entre-
gou na terça-feira (12) 
para a Secretaria Muni-
cipal de Saúde um veícu-
lo para o transporte de 
pacientes. Conforme a se-
cretaria de saúde, Mi-
riane Sartori, ele será 

destinado ao transpor-
te de pacientes que reali-
zam tratamentos de saú-
de em outros municípios. 

O veículo é uma Re-
nault Master 2020, com 16 
lugares e poltronas elétri-
cas de acessibilidade, que 
custou R$ 157.900 mil e 
possui adaptações que ga-

rantem acessibilidade para 
quem precisa. “Nós esta-
mos constantemente pre-
ocupados com a seguran-
ça do transporte e com os 
cuidados. Sempre promo-
vemos as manutenções ne-
cessárias e tentamos man-
ter tudo em dia para evitar 
problemas”, disse Miriane. Renault Master 2020 custou R$ 157.900 mil

Divulgação

“TiVEmOs muiTOs AVAnÇOs”, AFIRMA O DIREtOR 
O diretor, Dércio Roque Hermann, conta com 
orgulho que fez parte da primeira equipe de 
funcionários da escola, formada em 1995 
por 13 profissionais. Dos 25 anos no local, 12 
são como diretor e 13 como professor. 
Ele destaca as melhorias conquistadas 
com o passar dos anos. “antes não tinha 
quase nada, apenas poucas casas ao redor 
e estrada de terra. hoje temos uma boa 
infraestrutura. Tivemos muitos avanços, a 

escola e o bairro cresceram juntos. a única 
coisa que me deixa chateado é o preconceito 
que ainda existe por parte de algumas 
pessoas, principalmente vindo de quem não 
conhece esta parte da cidade”, diz.
Ele afirma que o CE Monteiro Lobato é uma 
escola de muita disciplina, com alunos 
carinhosos que dão valor ao trabalho 
desempenhado pelos profissionais. “Quero 
me aposentar aqui”, afirma. 

11 salas, laboratório de in-
formática, sala dos profes-
sores, secretaria, sala de co-
ordenação, sala de direção, 
biblioteca, cozinha, 12 ba-
nheiros, auditório, ginásio 
de esportes, área coberta e 
refeitório.

Diretor, Dércio Roque Hermann, atua na escola desde a inauguração

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Fotos: Arquivo/Escola Monteiro Lobato

autoridades e lideranças no ato inaugural Etapa de construção Primeira equipe de funcionários, em 1995
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pROTEÇãO

campanha máscara do bem entrega mais de 500 unidades 
A CDL e Associação Empre-

sarial de Maravilha realizaram 
nos últimos dias 2 e 9 a campa-
nha Máscara do Bem, com o ob-
jetivo de conscientizar a popu-
lação sobre a importância do 
uso de máscara na tentativa de 
manter a integridade econômi-
ca e a saúde dos maravilhen-
ses. “Nós, enquanto entidade, 
temos uma grande preocupa-
ção com o andamento normal 
das nossas empresas associa-
das. Sabemos também que isso 
está totalmente ligado às condi-
ções da saúde da nossa popula-
ção e foi isso que nos inspirou a 
realizarmos esta campanha, des-
taca a presidente da CDL e As-
sociação Empresarial de Mara-
vilha, Eliana Reiter Estefano.

Durante a campanha fo-
ram entregues mais de 500 más-
caras de tecido que foram doa-
das por algumas empresas do 

Núcleo do Vestuário, Núcleo de 
Casa e Decoração, LEO Clube 
Maravilha, Lions Clube Maravi-
lha, Lions Cube Maravilha Oeste 
e Rotary Club Maravilha. O ma-
terial foi distribuído para a po-

pulação nas ruas da cidade. 

pARcERiA 
A Vigilância Sanitária esteve 

presente na ação do sábado (9). 
A parceira faz parte do papel de 

conscientização que a CDL e As-
sociação Empresarial tem com 
Maravilha. As instituições estão 
trabalhando, além da conscienti-
zação, o convênio “vamos vencer 
todos juntos”, que dá a oportuni-

dade dos associados acessarem, 
com um valor diferenciado, con-
sultorias nas áreas comercial, fi-
nanceira, psicológica e inovação. 
“Além disso, temos a consulto-
ria jurídica que está dando supor-

te aos associados. É a forma com a 
qual estamos buscando dar todo o 
amparo aos nossos mais de 500 in-
tegrantes. Para acessar as informa-
ções é só entrar em contato com 
a nossa equipe”, lembra Eliana.

ações foram realizadas nos últimos dois sábados  máscaras foram doadas por empresas e entidades

Fotos:Divulgação

nOVO VisuAl Antigo modelo era feito com blocos de concreto, o novo possui 
blocos mais baixos. Objetivo é proporcionar mais segurança no trânsito

maravilha finaliza substituição 
de rótulas no trânsito
ClEIToN FERRAsso

A prefeitura de Maravilha 
concluiu a instalação de duas ro-
tatórias na Avenida Araucária. O 
trabalho foi realizado na terça-
feira (12) e recebeu um novo mo-
delo de rotatória: mais baixo. O 
antigo modelo era feito com blo-
cos de concreto. 

Conforme o diretor de Trân-
sito, Valdemir Andretta, o objeti-
vo é proporcionar mais seguran-
ça no trânsito. “Principalmente 
pela segurança que o novo mo-
delo proporciona aos motoristas e 
pedestres, além de um visual mais 
bonito na cidade”, destaca. 

No total, foram substituídas 
ou instaladas 10 novas rotatórias 
para as avenidas Araucária, Sul 
Brasil, Padre Antônio e Sete de Se-
tembro na região central da cida-
de. O valor do investimento é de 
R$ 89.610,32. Em algumas ruas, 
novas rótulas também foram ins-
taladas. Conforme Andretta, o lo-
cal de instalação levou em con-
sideração o índice de acidente 
naquele ponto. Um exemplo é 
no cruzamento entre as avenidas 
Araucária e Padre Antônio.

pinTuRA dAs RuAs
Além das rótulas, o 
Departamento de Trânsito 
trabalha na pintura das 
ruas para reforçar a 
sinalização e proporcionar 
mais segurança no 
trânsito. Diversos pontos 
da cidade receberam 
pintura na rua, faixa de 
pedestre e bordas. O valor 
do investimento é de R$ 
70 mil. 

A pandemia do corona-
vírus não permite a aber-
tura do Museu Municipal 
Padre Fernando, que com-
pleta 50 anos de implanta-
ção em Maravilha. Mas as 
memórias e a importância 
do local permanecem intac-
tas em 2020, principalmen-
te na segunda-feira (18), Dia 
Internacional do Museu. 

O Museu Padre Fernan-
do foi inaugurado em 1970 
e, mais tarde, instalado na 
sede da Companhia Territo-
rial Sul Brasil, onde está até 
os dias atuais. O local foi res-
taurado em 2016, manten-
do a aparência de origem. 

José Alberto Barbo-
sa, advogado e promotor 
de Justiça que, na época, 
ajudou a implantar o mu-
seu no município, escreveu 
em seu relato sobre a histó-
ria do local, em 1990, que 
a estrutura é extremamen-
te importante para Mara-
vilha e região. “Para cada 
peça individualizada ela-
borei uma ficha, indican-
do a procedência, o doa-
dor, a natureza do objeto, a 
data e outros dados”, expli-
ca, ao escrever sobre o iní-
cio da coleta de materiais 
para o museu, que começou 
na Promotoria de Justiça. 

HisTóRicO
museu de maravilha 
completa 50 anos 
de implantação

local recebeu, no início, animais empalhados e coleções de moedas

Administração municipal substituiu as rotatórias antigas pelo novo modelo mais baixo
Arquivo/O Líder

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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prefeito recebe visita de profissionais 
da Aurora de maravilha

O prefeito de Bom Je-
sus do Oeste, Ronaldo Luiz 
Senger, esteve reunido em 
seu gabinete com a agen-
te de vigilância sanitária do 
município, Elisangela Tre-
visan, e os agentes de saú-
de da Aurora de Maravi-
lha Patrícia e Cleverson.

O objetivo do encontro 
foi repassar informações e es-
clarecimentos sobre as medi-
das de prevenção que a Auro-
ra está tomando no trabalho 
de prevenção à covid-19. Se-
gundo os agentes de saúde, a 
empresa conta com diversas 
medidas, como o uso obri-
gatório de máscara, higieni-
zação das mãos e distancia-
mento entre os funcionários, Prefeito destacou a importância de seguir as recomendações 

Ascom/Prefeitura

com atenção especial ao re-
feitório, onde ocorre maior 
aglomeração. Assim, uma 
das ações foi o distanciamen-
to necessário entre as mesas. 

Para o transporte fo-

ram oferecidas duas másca-
ras a cada trabalhador, uma 
que deverá ser utilizada para 
ir trabalhar e outra no retor-
no para casa. Os funcioná-
rios que não cumprirem as 

regras receberão advertên-
cia. As medidas são neces-
sárias, tendo em vista que 
a empresa conta em mé-
dia com 1.300 trabalhado-
res de diversos municípios. 

A pandemia do coro-
navírus trouxe uma grande 
crise que impacta o mundo 
todo. Em Flor do Sertão a ex-
pectativa, segundo o secre-
tário de Administração, Le-
andro Neuhaus, é que haja 
acentuada queda na arre-
cadação de ICMS, podendo 
chegar a 50% - o que impli-
caria uma redução de apro-
ximadamente R$ 1,8 milhão 
no município. “Assim como 
em qualquer organização, a 
diminuição dos recursos no 
setor público exige repen-
sar custos, o que é um desa-
fio que gera apreensão. Pre-

cisamos ser inteligentes para 
equilibrar receitas e despe-
sas sem comprometer o bom 
atendimento da população. 
Com gestão responsável en-
frentaremos a crise mais 
confiantes”, destaca.

Conforme o prefeito, 
Sidnei José Willinghöfer, as 
principais obras em anda-
mento, como a construção 
da ciclovia e a ampliação 
da creche, não serão inter-
rompidas, pois contam com 
recursos específicos. “Es-
sas são obras cujos recursos 
já estão garantidos e vincu-
lados exclusivamente para 

flOR dO sERTãO Arrecadação do ICMS deve ter queda de até 50% 

lideranças destacam os impactos da 
pandemia na gestão pública

esse objetivo, mas obras com 
recursos próprios do muni-
cípio, neste momento, são 
impensáveis”, reconhece.

O prefeito afirma que o 
propósito é manter os servi-
ços públicos já disponíveis. 
“Apesar da significativa re-

dução dos recursos próprios, 
faremos o possível para ga-
rantir a prestação dos ser-
viços que são importantes à 

população, sem redução de 
salários ou demissão de ser-
vidores, que não são culpa-
dos pela crise”, diz.

Prefeito, Sidnei José WillinghöferSecretário de Administração, Leandro Neuhaus

Arquivo/AscomDivulgação

O uso de máscaras para 
evitar a propagação do co-
ronavírus agora é obrigató-
rio em Bom Jesus do Oeste, 
em razão dos casos registra-
dos nos municípios vizinhos. 

No decreto, publica-
do quinta-feira (14) no Di-
ário Oficial, consta que 
todas as pessoas que pas-
sarem pelo município, se-
jam moradores ou não, de-
vem usar máscaras nos 
espaços de acesso aber-
to ao público, no interior 
de órgãos públicos, priva-
dos, comerciais, industriais, 
prestadores de serviços 

ou de outras atividades. 
O descumprimento das 

condições impostas pode 
gerar penalidade (multa no 
valor de R$ 100), a ser emi-
tida pelas autoridades com-
petentes - Vigilância Sa-
nitária e Epidemiológica, 
polícias Civil e Militar e Cor-
po de Bombeiros - sendo re-
alizada em caráter educati-
vo pelo período de sete dias.

O pedido é para que 
a população colabore. 
“Neste momento não te-
mos nenhum caso con-
firmado, mas estamos 
em alerta”, destacam.  

bOm JEsus dO OEsTE

decreto estabelece 
uso obrigatório 
de máscaras
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morreram após contraírem o novo coronavírus.  

DOSOLInA REGInA FERRRO SPAGnOL
Faleceu no dia 10 de maio, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 88 anos. Seu corpo 
foi velado em Vanini (RS) e sepultado no 
cemitério municipal.

SEbASTIAnA CARDOSO PEREIRA
Faleceu no dia 11 de maio, em sua residência, 
aos 59 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica da Área Verde em Iraceminha 
e sepultado no cemitério municipal de 
iraceminha.

ALADAR SILVEIRA AnTUnES
Faleceu no dia 12 de maio, no Hospital São 
José de Maravilha, aos 81 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus de Tigrinhos e sepultado no cemitério 
municipal de Tigrinhos.

DORCELInO RIbEIRO
Faleceu no dia 12 de maio, no Hospital São 

José de Maravilha, aos 55 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica de Bom Jesus do 
Oeste e sepultado no cemitério municipal de 
Bom Jesus do Oeste.

KARInI TECHIO
Faleceu no dia 12 de maio, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 25 anos. 
Seu corpo foi velado na Linha São Roque, 
em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

AUGUSTA DA SILVA PEREIRA
Faleceu no dia 12 de maio, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 75 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Assembleia de 
Deus de Anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

PEDRO AVELInO DEGAnI
Faleceu no dia 14 de maio, em sua residência, 
aos 88 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica da Primeira Leste, em Descanso, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

LITTLE RICHARD
O músico little richard, 
uma das lendas do rock, 
morreu no dia 9 de maio, 

aos 87 anos. Responsável 
por influenciar Beatles e Elton John, 
Richard fez uma série de hits, como Long 
Tall Sally, Rip It Up, Lucille e Good Golly 
Miss Molly. O artista já estava com a saúde 
debilitada há alguns anos, por problemas 
no quadril e por ter sofrido um AVC.

AbRAHAM PALATnIK
O artista plástico 
abraham Palatnik 
morreu no dia 9 de maio, 

aos 92 anos, vítima de 
covid-19. Considerado um 

dos pioneiros na arte cinética, Palatnik tem 
obras expostas em museus internacionais, 
como o moma, em Nova iorque.

bETTY WRIGHT
A cantora Betty Wright 
morreu no dia 10 de 
maio, aos 66 anos. Em 

mais de quatro décadas 
ela emplacou 20 canções 

no Top 40 do ranking da Billboard, nos 
gêneros soul, disco e funk. Betty foi a 
primeira artista mulher a lançar sua 
própria produtora, a Miss B Records, na 
década de 1980. Trabalhou com nomes 
de peso, como Stevie Wonder, Jennifer 
Lopez e Bob Marley.

SÉRGIO SAnT’AnnA
O escritor Sérgio Sant’Anna 
morreu no dia 10 de maio, 
aos 78 anos, vítima de 

covid-19. Vencedor de três 

prêmios Jabuti, era considerado um dos 
principais contistas do país. Sua obra foi 
traduzida para o alemão, o italiano, o francês 
e o tcheco, além de ter sido adaptada para 
o cinema. Seu último livro, Anjo Noturno, foi 
lançado em 2017.

DAVID CORRÊA
O sambista e compositor 
David Corrêa morreu no dia 
10 de maio, aos 82 anos, 

vítima de complicações 
renais. maior vencedor de 

sambas-enredo da Portela, ele ainda foi autor 
de sambas em outras agremiações como 
Mangueira, Salgueiro, Estácio e Imperatriz.

JERRY STILLER
O comediante Jerry Stiller 
morreu no dia 11 de maio, 
aos 92 anos. Ele iniciou sua 

carreira na década de 1950 e 
ganhou mais reconhecimento 

quatro décadas depois, ao participar da 
série Seinfeld. A sua interpretação de Frank 
Costanza rendeu uma indicação ao Emmy. 
Stiller também escreveu uma autobiografia 
sobre seu casamento de mais de 50 anos 
com a comediante anne meara, que morreu 
em 2015.

MARIA GALITZInE
A princesa da Áustria, 
maria Galitzine, morreu no 
dia 13 de maio, aos 32 anos, 

vítima de aneurisma. Ela era 
bisneta do último imperador da 

Áustria, Carlos I. Essa foi a terceira perda da 
família nos últimos meses. Em abril, a sobrinha 
de Carlos I, Maria Teresa Borboun-Parma, de 86 
anos, e a prima desta, Diana Borboun-Parma, 

oBITuÁrIo

EcOnOmiA Município espera melhora nos números para o mês de maio e aguarda liberação 
de recursos do governo federal 

queda na arrecadação do icms 
ultrapassa 20% em abril 
CARINE ARENHARDT 

A pandemia do novo co-
ronavírus vem afetando o se-
tor econômico, o que já reflete 
negativamente na arrecada-
ção de tributos. Os municí-
pios vêm sofrendo com que-
da de receita e aguardam a 
liberação de recursos do go-
verno federal, para recompor 
parte das perdas. 

Em Maravilha o mês de 
abril fechou com queda de 
20,07% na arrecadação do 
ICMS, num comparativo com 
o mesmo período de 2019. 

Conforme o secretário de In-
dústria, Comércio e Turismo, 
Gelson Rosseto, o número é 
significativo, mas acabou fi-
cando abaixo do previsto no 
início de abril, quando a que-
da na arrecadação começou a 
cair bruscamente. 

Em maio, até a segunda-
feira (11) a queda na arreca-
dação do ICMS era de 21,46%, 
com relação ao mesmo perío-
do do ano passado no muni-
cípio. No entanto, Rosseto diz 
que a expectativa é que até o 
fim do mês o percentual di-
minua, ficando com um re-

sOcORRO AOs municípiOs 
assim como os demais municípios e estados 
brasileiros, maravilha aguarda a liberação de 
recursos do governo federal, para recompor parte 
das perdas na arrecadação. O projeto de socorro 
aos municípios aguarda sanção do presidente, Jair 
Bolsonaro. Conforme Rossetto, a expectativa é que 
Maravilha receba aproximadamente R$ 3 milhões do 
governo federal, para recompor parte das perdas em 
arrecadação. 

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Gelson Rossetto 

Arquivo/O Líder

sultado melhor em compara-
ção com abril. 

Sobre o ISS – Imposto So-

bre Serviços, Rossetto des-
taca que abril fechou com 
elevação na arrecadação de 

27,04%, em comparação com 
o mesmo período de 2019. No 
entanto os números refletem 
o cálculo do mês de março, 

portanto o impacto negativo 
na arrecadação do ISS só deve 
ser sentido no mês seguinte. 
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Carro saiu da pista e ficou caído na margem da rodovia

Corpo de Bombeiros

coTIDIAno

por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia militar rodoviária

CELULAR E tRâNSItO 
nãO cOmbinAm!

O avanço tecnológico trouxe diversos benefícios na 
área de trânsito, aumentando a segurança viária, prin-
cipalmente no que se refere aos dispositivos instala-
dos nos veículos mais novos. Contudo, surgiu um pro-
blema que é geralmente flagrado no trânsito, cito o 
uso do celular pelos usuários da via, tanto os condu-
tores como os pedestres e ciclistas, fator este de ris-
co que aumenta as probabilidades de um acidente de 
trânsito.

Muitos acidentes de trânsito ocorrem por falta de 
atenção na condução do veículo automotor, sendo que 
um dos principais responsáveis pela conduta impru-
dente é o telefone celular. A simples observação das 
pessoas permite concluir que o celular está constante-
mente em suas mãos; se estão sentadas, estão olhando 
para a tela do celular; caminham olhando para a tela 
do celular; e, acredite, dirigem com o celular na mão, 
lendo e escrevendo mensagens. Este é um comporta-
mento altamente perigoso.

Atenta a esta realidade, houve um esforço legal 
para combater este tipo de conduta, sendo aumentado 
o rigor punitivo com a edição da Lei n. 13.281/16. Atu-
almente existem três infrações de trânsito referentes 
ao uso do celular, que são, dirigir veículo: a) Utilizan-
do-se de telefone celular, conforme artigo 252, inciso 
VI do CTB, cuja infração é de natureza média e penali-
dade de multa no valor de R$ 130,16 (cento e trinta re-
ais com dezesseis centavos); b) Segurando o telefone 
celular, conforme artigo 252, parágrafo único do CTB, 
cuja infração é de natureza gravíssima e penalidade de 
multa no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três 
reais e quarenta e sete centavos); c) Manuseando tele-
fone celular, conforme artigo 252, parágrafo único do 
CTB, cuja infração é de natureza gravíssima e penali-
dade de multa no valor de R$ 293,47 (duzentos e no-
venta e três reais e quarenta e sete centavos).

Aproveitando o ensejo, a falta de atenção no trânsi-
to vai além do uso do celular, como também de outros 
dispositivos eletrônicos, cito, por exemplo, o apare-
lho de som. Registra-se que dentre as causas prováveis 
dos acidentes de trânsito que são atendidos pela po-
lícia militar, a falta de atenção é uma delas. Sempre é 
bom lembrar que poucos segundos sem o condutor es-
tar totalmente focado na direção de seu veículo pode 
ser fator preponderante a um acidente de trânsito.

Por isso, caros leitores, quando vocês assumirem a 
condução dos seus veículos, estejam inteiramente de-
dicados em seu trajeto, não oferecendo margem à falta 
de atenção ao trânsito, e, se caso for urgente o uso do 
celular, procure estacionar seu veículo em local apro-
priado, e faça a utilização/manuseio, para posterior-
mente retornar a trafegabilidade com segurança.

Desse modo, fica a dica: “evitem o uso de disposi-
tivos eletrônicos que lhes furtem a atenção no trânsi-
to quando estão trafegando pela pista de rolamento”.

Tenham todos uma boa semana!

O Corpo de Bombeiros 
de Maravilha atendeu um aci-
dente de trânsito na terça-fei-
ra (12), na BR-282, na Li-
nha Humaitá, interior de 
Cunha Porã. O acidente en-
volveu um veículo Gol, com 
placas de Pinhalzinho. Foi 
uma saída de pista, segui-
da de choque em árvore. 

O motorista de 40 anos 
aprestava dores na região cervi-

cal e foi encaminhado para aten-
dimento médico no Hospital 
São José de Maravilha. No ve-
ículo também estava o irmão 
do motorista, um homem de 50 
anos, apresentando ferimentos 
na cabeça, também encami-
nhado ao hospital pelo Corpo 
de Bombeiros. A Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) auxiliou 
na ocorrência. Os danos no ve-
ículo foram de grande monta.

TRÂnsiTO

inVEsTigAÇãO

duas pessoas ficam feridas em saída de 
pista na bR-282 

casal que atuava no tráfico de 
drogas é condenado pela Justiça

Ação teve uma prisão e busca e apreensão em São Miguel do Oeste

REgiãO Ação apura tráfico de drogas em municípios e outros crimes decorrentes do tráfico

Operação contra o tráfico de drogas 
mobiliza dezenas de policiais

Com a participação de po-
liciais da região de Maravi-
lha, seis mandados de busca 
e apreensão foram cumpridos 
no início da manhã de ontem 
(15), em São Miguel do Oeste. 
Uma grande operação mobili-
zou policiais da Divisão de In-
vestigação Criminal (DIC), po-
liciais e delegados de comarcas 
da região e um helicóptero do 
Serviço Aeropolicial. A ação 
teve o apoio da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), policiais 
militares do Canil Setorial, 
dos cães Colt e Axel, e do Pe-
lotão de Patrulhamento Tático 
(PPT), do 11° Batalhão de Polí-
cia Militar (11ºBPM).

O delegado João Westphal, 
coordenador da DIC, afirma 
que a operação tinha como ob-
jetivo apurar o crime de tráfico 
de drogas na região e outros 
crimes decorrentes do tráfico. 
Conforme ele, foram executa-

Marcos Lewe/WH Comunicações

das seis ordens de busca e apre-
ensão, resultando na condução 
de algumas pessoas envolvidas 
no crime de tráfico de drogas. 
Cocaína e maconha foram loca-
lizadas durante a ação policial.

Um dos alvos da operação, 

que era investigado por tráfico 
de drogas, foi conduzido tam-
bém por delito contra o patri-
mônio, em razão de um furto 
ocorrido no ano passado, quan-
do uma retífica teve prejuízo de 
aproximadamente R$ 60 mil. 

Quase todos os objetos foram 
recuperados durante a ação.

Conforme o delegado João 
Westphal, a operação é resul-
tado de trabalho investigató-
rio de aproximadamente três 
meses.

Um casal que atuava no tráfico de drogas no municí-
pio de Maravilha foi condenado à pena de 16 anos de re-
clusão pelo Poder Judiciário. A investigação foi realiza-
da pela Polícia Civil de Maravilha, durante o ano 2019. 

Segundo a polícia, ficou demonstrado que os dois, 
com 29 e 28 anos, atuavam em conjunto na venda de coca-
ína em Maravilha, além de fornecer drogas para presos que 
realizavam trabalho fora da Unidade Prisional Avançada.

Após denúncia oferecida pelo Ministério Públi-
co e transcorrido processo judicial, os réus foram con-
denados pelo Poder Judiciário de Maravilha.

Polícia Civil

Operação foi deflagrada em 2019 após investigação da 
Polícia Civil

Um homem ficou ferido em 
um acidente de trânsito na noite de 
quinta-feira (14) na BR-282, no tre-
vo de Flor do Sertão. A ocorrência 
foi atendida pelo Corpo de Bombei-
ros de Maravilha, que prestou socor-
ro a um motociclista, de 39 anos.

A vítima sofreu queda da mo-
tocicleta e apresentava luxação 
na região dos pés. Ele foi conduzi-
do ao Hospital São José de Mara-
vilha para atendimento médico.

bR-282
motociclista 
fica ferido 
após queda 
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 ONEIdE BEhLING

ESPorTE

sOlidARiEdAdE 

cOlAbORE 

banda inter maravilha encerra campanha hoje (16) 

maravilha futsal usa as redes sociais para 
pedir solidariedade a sofia Helder 

DIANA HEINz

Desde abril a Banda In-
ter Maravilha, em parce-
ria com torcedores colora-
dos, realiza a Campanha 
do Agasalho. Com o obje-
tivo de auxiliar quem pre-
cisa, o grupo arrecada rou-
pas e calçados de todos os 
tamanhos, cobertores, fral-
das e leite em pó infantil. As 
doações podem ser entre-
gues no Bar Rota 66, Leve 
Confecções, Padaria Clari-
ce e Autoescola Trevo. In-

teressados também podem 
enviar mensagens no per-
fil da Banda através do Insta-
gram para que os organiza-
dores busquem as doações. 

Toda a arrecadação será 
destinada para a Secretaria 
de Assistência Social de Ma-
ravilha para famílias caren-
tes de Maravilha. A campa-
nha encerra hoje (16). “Tudo 
que está sobrando para 
você, em bom estado, vai fa-
zer a diferença para mui-
tas famílias durante o in-
verno. Neste momento de 

dificuldade estamos enga-
jados para fazer uma ação 

beneficente para arrecadar 
materiais”, explica o grupo.

arrecadação envolveu empresas de maravilha

Divulgação

nOVOs TEmpOs
Após a pandemia o futebol vai ter novos valores, no-

vos cálculos. Os contratos com a televisão e de patroci-

nadores serão revistos. Tudo indica que os valores se-

jam reduzidos. E os salários absurdos pagos para alguns 

atletas também será redimensionado. Não tem como sa-

ber até quando os clubes vão conseguir sobreviver deste 

jeito, sem jogos. Se não tivermos jogos neste ano, tere-

mos a falência de todos os clubes. Isso até os “quero-

queros” da Linha Sanga Silva sabem.

cHApEcOEnsE 
Treinos presenciais serão restabelecidos de forma 

segura na Chapecoense. Isso se deve por um motivo po-

sitivo. O Campeonato Catarinense tem estimativa de re-

torno! Se o quadro de casos de coronavírus permanecer 

neste estágio em Santa Catarina, a competição deve ser 

retomada no início de junho.

AlEmAnHA
Futebol está começando a voltar. Com muita pres-

são financeira, política e pensando no futuro financeiro 

dos clubes a Bundesliga volta neste sábado com regras, 

jogos sem torcida, proibição de abraços e cumprimen-

tos por parte dos atletas, treinadores de máscaras e mui-

tos testes para covid-19. Os jogos serão exibidos em dois 

canais. A partir de agora, o Fox Sports divide os direitos 

com a ESPN.

AgEndA 
Neste sábado (16) é dia de matar a saudade do fute-

bol. A bola começa a rolar bem cedo, às 10h30, horário 

de Brasília. Prepare seu chimarrão e se liga no Alemão: 

B. Dortmund x Schalke. RB Leipzig x Freiburg. Hoffe-

nheim x Hertha Berlin. Fortuna Düsseldorf x Paderbon 

e Augsburg x Wolfsburg. Às 13h30 tem: Ein. Frankfurt x 

Bor. M’Gladbach. Como diria o professor Altair Reinehr, 

“oxalá” que tenhamos bons jogos.

dOmingO 
E no domingo (17), quando terminar o Rio Gran-

de Nativo na Líder FM, às 13h, para matar a saudade 

do Alemão, corra para a TV e acompanhe o retorno do 

Bayern de Munique aos gramados. Na sequência, às 

16h, tem a boa sacada da RBS TV, vai reprisar o primeiro 

título do Grêmio na Libertadores em 1983. Imortal ven-

ceu o Peñarol por 2 a 1 no Estádio Olímpico. Os colora-

dos precisam ter paciência, primeiro o Grêmio, no ou-

tro fim de semana é a vez do Inter. Então tá, tchê! Auf 

Wiedersehen.

NElCIR DAl’AgNol

Em breve os frequenta-
dores do Estádio Municipal 
Osvaldo Gomes Werner vão 
poder contar com um pou-
co mais de conforto, pois está 
sendo edificada a cobertu-
ra da arquibancada. A empre-
sa responsável pela obra, Na-
tiva Projetos e Construção, até 
o momento realizou a constru-
ção dos pilares e nesta etapa é 
preciso aguardar o tempo ne-
cessário para a “cura” do con-
creto, para que possam supor-
tar o peso. 

O investimento é de R$ 
264.957,39, recursos da Secre-
taria de Indústria, Comércio e 
Turismo. O prazo para conclu-
são da obra era de quatro me-
ses, mas de acordo com a Se-
cretaria de Administração de 
Maravilha, esse prazo, em vir-
tude da pandemia do corona-

cOnfORTO Investimento com recursos próprios é de R$ 264.957,39 
oriundos da Secretaria de Industria, Comércio e Turismo 

cobertura da arquibancada do Estádio 
Osvaldo Werner está em construção 

Construção está na fase de cura dos pilares

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

vírus, provavelmente será es-
tendido. 

A obra tem 650 metros 

quadrados e foi projetada 
pelo engenheiro civil Rafa-
el Cassol Basso, que atua na 

Amerios. A obra foi uma indi-
cação do então vereador Cel-
so Antônio Ledur.

NElCIR DAll´AgNol 

A equipe Maravilha Futsal, 
que neste ano participa das com-
petições da Liga Catarinense de 
Futsal, está colaborando com a 
família da pequena Sofia Hele-
na Helter. O bebê é de Saudades 

e apresenta Atrofia Muscular Es-
pinhal (AME), uma doença rara, 
degenerativa, passada de pais 
para filhos e que interfere na ca-
pacidade do corpo de produzir 
uma proteína essencial para a so-
brevivência dos neurônios moto-
res, responsáveis pelos gestos vo-

luntários vitais simples do corpo, 
como respirar, engolir e se mover. 

A forma de ajudar que o 
Maravilha Futsal encontrou foi 
o compartilhamento do pedi-
do de doação para o tratamen-
to da pequena, que é feito nos 
Estados Unidos. Ela precisa ar-

recadar 2,1 milhões de dólares. 
Os atletas e equipe do Maravi-
lha Futsal estão compartilhan-
do em suas redes sociais. 

A família da Sofia He-
lena criou um perfil no Ins-
tagram com mais informa-
ções: amesofiahelena. 
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Escola Monteiro 
Lobato completa 
25 anos

Arquibancada de 
estádio ganha 
cobertura 

O desafio do medo 
na vida humana 

Centro educacional da rede municipal 
atende atualmente cerca de 190 alunos 
maravilhenses

PÁGINA 21

Obra do governo municipal está em 
andamento, com investimento superior 
a R$ 164 mil                 

PÁGINA 27

Quando o medo se torna um problema? 
Reportagem aborda necessidade de 
terapia no tratamento

PÁGINA 18

ideia de maravilha, isenção de luz 
e água pode beneficiar hospitais
Se o projeto for sancionado pelo governador, Carlos Moisés, Hospital São José 
economizaria R$ 370 mil até dezembro 

PÁGINA 12
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