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Campanha contra o 
abuso sexual será 
durante este mês 

Cresol Aliança de 
Maravilha atende 
em novo endereço

Obra da nova 
unidade da 
Auriverde está em 
estágio inicial

Ações de orientações 
e esclarecimentos 
sobre o Dia Nacional 
de Combate 
ao Abuso e a 
Exploração Sexual 
contra crianças e 
adolescentes estão 
sendo trabalhadas 

A agência está localizado na Avenida 
Araucária e conta com espaço amplo, 
moderno e confortável para receber 
os associados e a comunidade

Cooperativa investirá R$ 42 milhões 
na unidade de recebimento, 
beneficiamento e armazenagem 
dos grãos

18 de maiO

ReiNaUGURaÇÃO

iNFRaeSTRUTURa
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mOdiFiCaÇÕeS

Votação pela internet vai até dia 26 de maio. É importante a participação da população, pois as alterações englobam as zonas 
comerciais e industriais, com a criação de espaço para implantação de indústrias ao longo do asfalto do Contorno Viário
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Ascom prefeitura de Maravilha
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aumEnTO nO REgisTRO dE aRmas dE fOgO
Cinquenta por cento. Este foi o percentual de aumento do re-

gistro de armas de fogo no primeiro trimestre, em comparação ao 
mesmo período do ano passado. Segundo a juíza paulista, dra. Iva-
na David, o aumento se deve também as novas leis editadas pelo sr. 
Presidente da República, que supostamente facilitaram a aquisição, 
por parte do cidadão comum.

nãO sE POdE CORRElaCiOnaR a isTO O aumEnTO 
da CRiminalidadE

Já falei e torno a falar. O aumento no registro de armas de fogo 
não tem correlação alguma com aumento de criminalidade, ou até 
mesmo diminuição, se ocorresse. Isto por um motivo bem simples. 
Bandido não compra arma de fogo! E muito menos registra! Já pen-
sou, caro leitor? O bandido chega na loja, compra e depois vai re-
gistrar seu “instrumento de trabalho”. Isto não acontece. O crime 
organizado se abastece de armas que vem (muito bem sabemos) 
pelas vias ilegais e de países vizinhos. Ponto final. O bandido não 
compra e nem registra. A propósito, a coisa não é tão simples as-
sim. Para registrar uma arma, o cidadão tem que obedecer mui-
tos critérios, sendo um deles não ter condenação criminal. Algo 
impensado para bandidos, podem ter certeza. Portanto, a crimi-
nalidade ter aumentado no período não tem correlação com tais 
situações. E até mesmo os delitos de violência doméstica não po-
dem ser creditados a esta lei. Esta prática geralmente envolve ou-
tros utensílios para o crime (armas brancas, e os próprios punhos 
do agressor/vagabundo), sendo que mortes oriundas de arma de 
fogo também têm apontado que a maioria não tem registro, não 
tem porte, e grande parte dos agressores sequer tem arma legaliza-
da, em sua ampla maioria. 

POliTiZaÇãO dE nOVO
Muito fácil criticar e querer associar crime com arma. Um 

está, necessariamente, ligado ao outro. Todavia, não venham me 
dizer que o crime organizado no Brasil compra arma na loja e le-
galiza depois. Mentira. Isto mais me cheira a argumento políti-
co contra o governo que aí está do que outra coisa. As armas que 
praticam crimes hediondos, que enfrentam a polícia, que co-
mandam tráfico em favelas, que dão segurança a miliciano, não 
são armas “legais”. Muito pelo contrário. Grande parte delas é, in-
clusive, de uso restrito. Sequer teriam possibilidade de serem ad-
quiridas legalmente. A realidade, mesmo que para alguns possa 
parecer antagônica, é esta. 

ElEiÇÕEs dO anO QuE VEm
Dentro de seus limites, o Presidente pode legislar. Todavia, caso 

“outro” presidente assuma, e queira revogar todos os decretos, assim 
poderá fazê-lo. Todavia, entendo que há muita coisa mais séria para 
mexer neste país. Ah, e inclusive uma delas, a conduta de nossos po-
líticos, que em tese, deve ser ilibada. 

PRiORidadE Deputado Fabiano da Luz adere à campanha “Duplicação 
da BR-282, o Oeste não pode mais esperar”

Pleito da duplicação da rodovia 
será tema de reunião da bancada do Oeste

O deputado Fabiano da Luz (PT) ade-
riu à campanha “Duplicação da BR-282, o 
Oeste não pode mais esperar”, lançada no 
dia 06 de maio, pelo Grupo Condá de Co-
municação em parceria com outros veícu-
los da região.  “Está mais do que na hora de 
priorizarmos a duplicação da BR-282. O 
primeiro passo é colocar o projeto no papel 
e fortalecer o movimento por esse investi-
mento, que liga o Oeste a Florianópolis”, 
afirmou o parlamentar, líder da Bancada 
do PT na Assembleia. 

O pleito pela duplicação da rodovia BR-
282 estará na pauta da próxima reunião da 
Bancada do Oeste na Assembleia, coorde-

nada pelo deputado. “Vamos participar do 
processo de construção de uma agenda de 
ações para consolidar um movimento su-
prapartidário continuado e firme”, enfati-
zou  Fabiano. A BR-282, uma das principais 
rodovias do Estado, tem 684 quilômetros de 
extensão. Diariamente, 30 mil veículos cir-
culam no trecho mais movimentado da es-
trada Xanxerê a Chapecó. 

Já de São Miguel do Oeste a Paraíso, a 
movimentação diária é de cerca de dois 
mil veículos. Esses foram alguns dos da-
dos divulgados durante o lançamento 
da “Duplicação da BR-282, o Oeste não 
pode mais esperar”. Deputado Fabiano da luz vai participar da movimentação

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Estão invertendo todos os valores para destruir 
o país porque o brasil está fadado a ser a 
maior potência mundial” - Alexandre Garcia.

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

a NOSSa GraNDE mÍDia
A manchete mentirosa como sempre: Bolsonaro usou carne de R$ 1.799 o 
kg em churrasco...

A carne veio embalada especialmente para o presidente e o fri-
gorífico doou para ele confraternizar com a família no Dia das Mães. 
Vergonha a imagem que querem dar ao presidente. Essa é a nos-
sa grande rede de televisão, que sempre distorce as verdades.

Divulgação

a EsQuERda

“Com mais de 10 inquéritos no STF, Renan tem moral para querer pren-
der alguém?”, disse o presidente, referindo-se a sua atitude na relatoria da CPI 
do Senado Federal, ameaçando depoentes vinculados ao governo Bolsonaro.

E as famosas pesquisas da esquerda já estão proliferando a gran-
de mídia com dados tão mentirosos que nem eles mesmo acre-
ditam. Esqueceram das pesquisas das últimas eleições?

Na segunda-feira (10) a Cresol de Maravilha promoveu ato sim-
bólico de reinauguração para marcar o início dos atendimentos em 
novo endereço. A solenidade contou com benção e desenlace da fita, 
respeitando os protocolos de segurança em razão da pandemia. 

A Cresol fica localizada na Avenida Araucária, 799, em es-
paço confortável para receber os clientes. O atendimen-
to é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

De acordo com o presidente da cooperativa, Romeu Both, o in-
tuito é manter a proximidade com os associados, melhorando pro-
dutos e serviços oferecidos e tornando as tecnologias de fácil aces-
so. “Maravilha conta com ponto de atendimento da Cresol há 12 anos 
e esta mudança teve como principal objetivo oferecer um lugar mais 
amplo e agradável”, destaca. Parabéns a diretoria e associados...

VIMÓVEIS DE 
ANIVERSÁRIO

A Vimóveis está comemorando 34 anos 
de sucesso na cidade. Uma grande 
loja com diversos departamentos de 
bom gosto, servindo toda a comunidade 
regional. Para comemorar o aniversário 
está concedendo 20% de desconto em todo seu 
estoque neste mês de maio, e sorteando brindes aos 
clientes. Parabéns ao amigo Vanderlei Cembranel, com sua dedicada 
esposa Geneci e a querida Geovanna, pelo sucesso e inovações trazidas 
em Maravilha. Vale a pena visitar essa grande loja!

Prepare o bolso para um 
“boom” que vem do Exterior

Algumas coisas estão acontecendo no Exte-
rior que ameaçam com força o seu bolso, ape-
sar de impactarem primeiro em uma valori-
zação de empresas na bolsa de valores. É um 
“boom” de commodities. Uma delas é a dispa-
rada do minério de ferro e do cobre, que ba-
teram recordes neste início de semana. Isso 
chega com força nos custos dos materiais de 
construção e nos insumos de vários setores in-
dustriais, mas também tem impacto no IGP
-M, índice de inflação do atacado que supe-
rou 30% em 2020 e o mercado está projetando 
em quase 15% para 2021. Esse indicador é usa-
do em reajustes que vão do aluguel até a con-
ta de luz. Para fechar, tem o preço do petróleo. CElEbRaÇãO dO dia das mãEs

Foi de alto nível o show itinerante em Maravilha com o violinista Simão Wolf. 
Mais uma bela iniciativa da Prefeitura de Maravilha, que a população da cidade 
aprovou. Parabéns aos idealizadores. Foi um grande show e de muito bom gosto!

Lei afasta grávidas do trabalho 
presencial durante a pandemia

De acordo com o projeto, a emprega-
da grávida deverá permanecer afastada 
das atividades presenciais, sem prejuízo 
de sua remuneração, ficando à disposição 
para exercer as atividades em seu domicí-
lio, por meio de teletrabalho, trabalho re-
moto ou outra forma de tarefa à distância.

O ALERTA DA FIOCRUZ
O Brasil registrou uma “ligeira redução” nas taxas 

de mortalidade pela Covid-19 nas últimas duas sema-
nas, mas a incidência de casos se mantém elevada, as-
sim como os valores de positividade dos testes para 
diagnóstico da doença. As informações são do mais re-
cente boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, di-
vulgado na quinta-feira. Segundo a Fiocruz, na semana 
entre 2 e 8 de maio, também se observou uma redu-
ção da ocupação de leitos de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) para a doença em grande parte dos es-
tados. No entanto, os pesquisadores afirmam que o 
conjunto de indicadores que vêm sendo monitora-
dos pelo Observatório Covid-19 mostram que ainda há 
uma intensa circulação do vírus no país. Resumo: Te-
mos que continuar a nos cuidar ao máximo, usando 
máscaras, muita higiene e evitando aglomerações...

POSTO DA 
RECEITA 
FEDERAL EM 
MARAVILHA

O Ponto de Atendi-
mento Virtual da Recei-
ta Federal foi instalado 
em Maravilha e passou 
a atender desde a últi-
ma terça-feira (11). A par-
ceria foi viabilizada pela 
Prefeitura de Maravilha 
com o objetivo de apro-
ximar o serviço das pes-
soas que precisam.

O prefeito, Sandro 
Donati, e o secretário de 
Indústria e Comércio, 
Gelson Rossetto, come-
moraram a conquista, 
que vai evitar muitos des-
locamentos até São Mi-
guel do Oeste, onde fun-
ciona o órgão. Brilhante 
iniciativa da adminis-
tração municipal. Faci-
lita muito a vida do em-
presariado de Maravilha!
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Casa dE lEis Vereadores fizeram minuto de silêncio em homenagem 
às vítimas da chacina em Saudades 

legislativo de maravilha realizou 
a segunda sessão ordinária 

Na noite de segunda-feira 
(10), em Maravilha, ocorreu a 
segunda sessão de caráter or-
dinário do mês de maio. Na 
abertura da sessão ouve um 
minuto de silêncio em home-
nagem às vítimas da chacina 
da creche Aquarela em Sau-
dades. 

Na ordem do dia teve 
apreciação do Projeto de Lei 
que autoriza alienação de 
bens móveis inservíveis me-
diante leilão. Este projeto foi 
aprovado por unanimidade 
em segundo turno. 

Também teve a aprecia-
ção das indicações do ve-
reador Sérgio Bourscheid 
que pede que o Poder Públi-
co, através do departamento 
competente, estude a viabili-
dade de efetuar a pavimenta-
ção asfáltica da Rua 4, situada 
no Bairro Floresta, nas proxi-
midades da Igreja do Bairro. 

Outra indicação foi a do 
vereador Mozer de Oliveira 
que pede para que o Executi-
vo Municipal realize estudos 
visando oportunizar todos os 
bancos de Maravilha a efetu-
arem o recebimento dos bo-
letos gerados pela adminis-
tração municipal. O mesmo 
vereador também pede em 
outra indicação que o execu-
tivo municipal realize estu-
dos visando efetuar o perfila-
mento asfáltico da Rua Olavo 
Bilac, trecho compreendido 
entre a Rua Duque de Caxias 
e o início do Loteamento Se-
minário. 

A indicação conjunta dos 
vereadores Francys João Ba-
lestreri, Marclei Lizete Radin 

Diversas indicações, moções e projetos foram debatidos na noite 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Grando, Sérgio Luiz da Silva, 
Gilmar Francisco Castanha, 
pede ao Poder Público muni-
cipal o asfaltamento da Aveni-
da Ângelo Pizzatto, que atra-
vessa o Novo Bairro, da parte 
que vai da Rua Menegassi até 
a Avenida Marginal.

A indicação do vereador 
Francys Balestreri pede ao Po-
der Público municipal a ade-
quação de um bueiro e a co-
locação de lixeiras na Rua 
Arlindo Kammler, no Bairro 
Jardim, mais precisamente em 
frente à residência 155. 

O vereador Vinicius Ven-
tura encaminhou indicação 
que pede para que o Poder Pú-
blico, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade 
de instalar lâmpadas de LED 
em toda a extensão da Aveni-
da Anita Garibaldi.

E por último a vereadora 
Marclei Grando e o vereador 
Mozer de Oliveira pedem ao 
Executivo, através do Depar-
tamento de Trânsito, que es-
tude a possibilidade de insta-
lar uma rótula na esquina das 

Avenidas Marginal e Presiden-
te Vargas, situadas no Bairro 
Floresta. As indicações rece-
beram votação única. 

Na noite deu entrada a 
moção da bancada do PP pe-
los vereadores Vinicius Ventu-
ra, Orli Genir Berger, Natalino 
Prante, Ademir Celso Unser. 
Os mesmos vereadores deram 
entrada em outra moção que 
solicita o empenho destas au-
toridades no sentido de dispo-
nibilizar, de forma imediata, 
o aumento do efetivo de Poli-
ciais Civis, viaturas, bem como 
união de esforços pela criação 
da Delegacia Regional no Mu-
nicípio de Maravilha.

O vereador encaminhou um 
requerimento pedindo as provi-
dências tomadas pelo Execu-
tivo pelas obras do CRAS. Ele 
pede também que providên-
cias foram tomadas quanto a 
empresa que executou a obra. 

Deu entrada a indicação 
da vereadora Eliana Simiona-
to que pede que o município 
estude a possibilidade de ad-
quirir uma área para habita-

ção popular. Projeto para ha-
bitação, para as camadas mais 
necessitadas.

A outra indicação que 
deu entrada foi a do vereador 
Francys Balestreri que solici-
ta ao Poder Público munici-
pal a colocação de guard rails 
na extensão do Rio Iracema, 
onde já foram feitas obras de 
melhoria, mais precisamen-
te onde já existe as malhas de 
concreto e passam veículos 
automotores.

Orli Berger pede ao Exe-
cutivo melhorias urgentes na 
Rua Tenente Ari Silva, situada 
no Bairro Frei Damião.

Os vereadores da bancada 
do PP Natalino Prante; Ade-
mir Celso Unser; Vinicius 
Ventura e Orli Berger pedem 
para que o Executivo munici-
pal inclua na pauta de futu-
ra audiência pública a possi-
bilidade de transformar em 
área industrial as áreas rurais 
por onde irá passar o contor-
no viário, tendo em vista a 
falta de áreas para a instala-
ção de empresas.

nO fundO da TRisTEZa, 
EnCOnTRa-sE O sanTuáRiO da alma

 Não se afogue em sua própria tristeza. Os 
valiosos diamantes estão ocultos nas camadas 
profundas da crosta terrestre, as preciosas pé-
rolas estão escondidas dentro das ostras, nas 
profundezas do mar. Não deixe de descobrir 
tesouros preciosos, atendo-se às rochas ou às 
ostras que os envolvem. Se você se encontra 
em dificuldade, considere essa situação como 
“trabalho de escavação da mina” que o levará 
à descoberta de um “tesouro resplandecente”.

PEnsamEnTOs ObsEssiVOs - O 
QuE sãO E O QuE faZER

É possível ter controle sobre os próprios pensamentos?
Muitas vezes acontece que um paciente relata que não consegue se li-

bertar de pensamentos opressores, geralmente ligados a um sentimento de 
culpa ou incapacidade. Quase sempre o medo predominante é o de com-
prometer a própria imagem em relação aos outros. Por que essas “obses-
sões” são tão frequentes hoje? É possível controlá-las e não ser oprimido 
por elas? Se sim, como?

Neste artigo, tentarei descrever o fenômeno de maneira simples e sem 
recorrer às citações dos estudos científicos. 

Então, por que as obsessões são tão comuns hoje? Uma das principais 
razões pelas quais esses pensamentos intrusivos são tão frequentes hoje 
em dia é a forte pressão social a que estamos constantemente expostos: 
“você deve estar satisfeito”, “você deve ser feliz”, “você deve estar fisicamen-
te apto”, “você não deve estar satisfeito “... em suma, é como se o mundo fi-
casse nos dizendo “você tem que ir bem e, para isso, você só pode aprovei-
tar a sua força”.

Embora “o mundo” nos diga isso, o fato é outro: podemos estar “errados” 
(na verdade, somos por natureza imperfeitos de todos os pontos de vista) e, 
se quisermos, podemos tomar atitude e confiar nos outros. Mas embora 
isso represente uma possibilidade concreta, hoje as pessoas têm muita di-
ficuldade em percebê-la como tal, dando luz verde à proliferação de um 
sentimento de inadequação e obsessões. Então, os pensamentos obsessi-
vos podem ser controlados? Sinto que posso dar uma resposta muito cla-
ra: NÃO. Não podemos ter controle sobre nossos pensamentos, sejam eles 
agradáveis ou obsessivos. É possível testar esses dados por meio de um 
teste simples: feche os olhos e decida o que pensar, focando o melhor de 
suas habilidades na imagem que pretende focar. Você logo perceberá que 
só conseguirá ficar parado nesse pensamento por alguns momentos, en-
tão a mente voltará a vagar em direção ao infinito... e além.

É um pouco como se fosse a “barriga” do momento para nos guiar, 
para nos obrigar a ficar continuamente no gesto errado do mês passado, 
que nos faz sentir terrivelmente culpados, mais do que no lindo dia vivido 
no outro dia, que gostaríamos tanto de lembrar para sermos mais serenos.

Portanto, não recomendo tentar controlar seus pensamentos porque, 
ao fazê-lo, corremos o risco de aumentar nossa sensação de ineficácia: afi-
nal, seria como tentar controlar o tempo porque não gostamos de chuva! 
É a “barriga” que nos guia. 

Simplificando: se estou calmo pensarei com calma, se estou agitado 
farei agitado. Alguns podem objetar: “Discordo, às vezes fico calmo e, de 
repente, um pensamento negativo passa pela minha cabeça e estraga o 
dia ”. É verdade, mas eu respondo dizendo que, dependendo dos momen-
tos da vida e do humor, o mesmo pensamento pode nos deixar apavora-
dos, sorrir ou nos sentir indiferentes. É sempre e em qualquer caso o “ma-
cro contexto” em que vivemos em determinado período da vida que nos 
faz perceber como confiantes, ansiosos ou tristes.

Mas, portanto, todos aqueles lindos vídeos que encontramos na web 
são úteis, nos quais gurus e especialistas (às vezes se autoproclamam 
como tal) descrevem as 3, 5 ou 7 estratégias definitivas para nos libertar 
das obsessões? Eu o convido a olhar para quantos você quiser e me diga se 
eles realmente irão ajudá-lo.

Então, o que fazer quando nos sentimos oprimidos por nossos pen-
samentos? Admito que, até este ponto do artigo, não dispensei muito 
otimismo quanto à possibilidade de poder livrar-se dos pensamentos 
atormentadores que, em algumas circunstâncias, podem tornar a vida 
muito dolorosa.

Excluindo o uso de técnicas mágicas do YouTube, cursos de experts 
ou de best-sellers na livraria, acredito que o caminho a seguir para um 
maior equilíbrio mental deve, inevitavelmente, ser caracterizado pelo ri-
gor e pelo cansaço.

Rigor, porque se estudarmos filosofia, psicologia e neurociência, pro-
curando fazê-las se comunicarem, entendemos, entre outras coisas, que 
não é possível modificar nossos pensamentos, agindo diretamente sobre 
eles. É preciso esforço para não sucumbir aos nossos pensamentos: o es-
forço de parar, compreender o que nos tornava tão vulneráveis, aceitar os 
nossos limites e, tendo feito isso, correr o risco de dominar a vida, mudar o 
modificável, mas que nos assusta. Nesse ponto, nossa “barriga” estará bas-
tante orgulhosa de si mesma e dificilmente será dominada pela dúvida. É 
bem nesses pontos que uma psicoterapia ajudaria a transformar a dor da 

desconstrução em um novo estado nascente.
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a mElHOR VERsãO
Tempos de incertezas, como o que estamos vivendo, 

reforçam ainda mais a importância de estar com 
aqueles que amamos. li uma frase do padre Fábio 

de Melo em que ele destacava que relacionamentos 
são fontes importantes de espiritualidade e nos 
ajudam a evoluir, a enfrentar os medos, a viver 

com mais alegria e menos pesos desnecessários. 
E complementava: “Às vezes, a aridez espiritual 

não resulta da falta de oração, mas da ausência de 
relações saudáveis”. Por isso, acredito que devemos 
sempre que possível ser a nossa melhor versão para 

aqueles que passam pelo nosso caminho, sejam 
familiares, amigos, parceiros – isso deixa marcas e 

ensinamentos positivos que não se apagam. 

Camilla Constantin, jornalista

a hOra É 
aGOra!

Para quem aguarda a pandemia aca-
bar para normalização dos serviços, 
também pode esperar por modifica-
ções no mercado financeiro e de opor-
tunidades. Se por um lado muitos estão 
com reais dificuldades de renda e ali-
mentação, por outro lado, outras pes-
soas tomam vantagem do cenário. As 
taxas e condições para financiamen-
tos, por exemplo, nunca estiveram tão 
baixas. E, a expectativa é de que os ín-
dices comecem a subir novamente 
com o fim de 2021 (Selic) e a supera-
ção parcial da pandemia. Infelizmen-
te, quem geralmente consegue gran-
des valores financiados com ótimos 
juros é quem “não precisa de dinhei-
ro”. Então, se você tem grana e quer di-
nheiro para investir, a hora é agora....

Ederson abi, jornalista

Capriche na foto! 
Está lançado o concurso de 

fotografia “Umbrella Street” em 
Maravilha. Quem fizer a melhor 
foto dos guarda-chuvas na Pra-
ça Padre José Bunse vai receber 
prêmios em dinheiro. Os valores 
variam de R$ 250 a R$ 1 mil. Deta-
lhes e regulamento no site da pre-
feitura. Fica a dica e boa sorte. 

Cleiton C. ferrasso, jornalista

VALORIZAR A 
LITERATURA

Nesta semana nossa Biblioteca Municipal 
completou 59 anos de história. Da criança ao vovô 
são mais de 13 mil obras esperando um leitor. Pa-
rabéns equipe pela criatividade em eternizar a 
data com sorteios e marca-páginas. Desde a inau-
guração até hoje, a valorização do conhecimento 
só aumentou. O livro é a melhor forma de conhe-
cer novas histórias, culturas e entretenimento. Es-
pero que com o passar dos anos a procura pela bi-
blioteca aumente, valorizando cada vez mais o 
conhecimento, cuidado e paciência que um livro 
exige. Hoje nossa biblioteca está à disposição de 
todos, com empréstimos gratuitos, basta visitá-la. 

diana Heinz, jornalista 

Fotos: Divulgação
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alTERnaTiVa
Relações do mercosul e Conab são destaque 
na audiência do leite realizada nesta semana

EDERSON ABI

O município de Mara-
vilha realiza uma audiên-
cia pública, primeira virtu-
al da história, para alterações 
no Plano Diretor e na Lei do 
Perímetro Urbano. A audi-
ência é uma votação pela in-
ternet (no site da prefeitura), 
onde estão todos os dados e 
explicações sobre as mudan-
ças previstas. Após aprovação 
virtual, o projeto será enca-
minhado para apreciação na 
Câmara de Vereadores. 

Para explicar as mudan-
ças, a Rádio Líder recebeu o 
secretário de Administração, 
Planejamento e Fazenda, Clei-
ton Borgaro, além do diretor 
geral de Planejamento e Urba-
nismo, Berlin Marcos Felippin. 

Borgaro explicou que a 
votação na internet vai até 
dia 26 de maio e é extrema-
mente importante a partici-

mOdifiCaÇÕEs Após votação pela internet, projeto será encaminhado 
para debate na Câmara de Vereadores

município faz audiência pública virtual para 
alteração no zoneamento e perímetro urbano 

Secretário Borgaro e diretor geral Berlin Felippin estiveram na Rádio líder para debater alterações

pação da população, pois as 
mudanças vão causar impac-
to positivo no crescimento de 
Maravilha. 

O diretor Felippin afir-
mou que a proposta é aumen-

tar o perímetro urbano, criar 
e modificar o zoneamento. 
Tudo em razão da construção 
do Contorno Viário, asfalto 
que vai ligar a BR-158, contor-
nando Maravilha, em direção 

ao Paraná. As alterações en-
globam as zonas comerciais e 
industriais, com a criação de 
espaço para implantação de 
indústrias ao longo o asfalto 
do Contorno Viário.

Ederson Abi /O Líder

Por proposição do deputado 
federal Celso Maldaner e trans-
missão ao vivo pelos canais de 
comunicação da Câmara dos 
Deputados, a Comissão de Agri-
cultura discutiu na manhã de 
quarta-feira (12), de forma re-
mota e presencial, a importa-
ção de leite e o relacionamen-
to do Brasil com o Mercosul.

Maldaner, que é relator da 
Subcomissão Permanente do 
Leite e também coordenador 
da Comissão de Agricultura Fa-
miliar da Frente Parlamentar da 
Agropecuária se mostrou pre-
ocupado com o setor, uma vez 
que a produção leiteira enfren-
ta grandes desafios e não é de 
hoje. Desde 2014 a renda fami-
liar sofre quedas, fazendo com 
que o brasileiro diminua o seu 
consumo de produtos lácteos, 
que até então vinha crescendo. 

Com a pandemia e a  sus-
pensão de aulas presenciais com 
pausa do programa merenda 
escolar que inclui produtos do 
tipo, fechamento de bares e res-

Encontro foi proposto pelo deputado federal Celso Maldaner

Divulgação

taurantes, o cenário piorou. “Em 
meio a tudo isso, não dá mes-
mo para aceitar uma importação 
desenfreada que só vem que-
brar de vez o produtor nacional 
e eu me preocupo pelo meu es-
tado de Santa Catarina, que é o 
quarto maior produtor de lei-
te do país”, destacou Maldaner.

 Com a palavra, a Abraleite, 
representada por seu presiden-
te – Geraldo de Carvalho Borges, 
argumentou que tanto a entida-
de e a grande maioria das insti-
tuições e cooperativas não são 
contrárias à importação de lei-
te, mas sim das importações pre-
datórias do leite de forma in-

justa, sem cota, sem controle.  
Jandir Jose Selzler, Dirigen-

te da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores e Trabalha-
doras na Agricultura Familiar 
– Contraf Brasil – afirmou que 
a maior preocupação da enti-
dade é a migração dos produ-
tores para outros setores, vis-
to que o setor leiteiro não é mais 
uma opção  de busca como em-
prego porque não é rentável. 
“Renda reduzida e custo de 
vida elevado no país, traz essa 
imagem negativa do setor”, en-
fatizou. Para ele, é preciso tam-
bém aumentar a participa-
ção da CONAB na manutenção 
de insumos e seus estoques, 
principalmente de milho e da 
soja, escassos no mercado.

 Outros assuntos abordados 
quando se fala em leite é a falta 
de infraestrutura, tanto para es-
coamento da produção como 
energia elétrica, competitivida-
de, incentivos fiscais para em-
presas, indústria e produtores e 
ainda campanhas de consumo.

COmissãO

sEguRanÇa

Vereadores se reuniram 
para estudar projeto de lei 

governo anuncia que 
haverá vigilantes em todas 
escolas da rede estadual 

A Comissão de Agricultura, 
Meio Ambiente, Indústria, Co-
mércio e Defesa do Consumi-
dor, formada pelo presidente ve-
reador Gilmar Castanha (MDB), 
e pelos membros Ademir Unser 
(PP) e Sérgio Bourscheid (PL), 
reuniu-se na segunda-feira (10), 
para discutir o Projeto de Lei nº 
03/2021, que autoriza o Enqua-
dramento Empresarial Simpli-
ficado (EES), auto declaração e 
seus procedimentos decorren-
tes, previstos na Lei n. 17.071, de 
12 de janeiro de 2017. Na oca-

sião, também foram estudados 
a lei estadual que trata do as-
sunto no âmbito do Estado e o 
decreto federal que instituiu a 
metodologia de Enquadramen-
to Empresarial Simplificado. 

Porém, ainda persistiram 
dúvidas sobre a aplicabilida-
de da lei no município e de que 
modo ela auxiliaria as empre-
sas. Com isso, os vereadores de-
cidiram promover mais estudos 
com o departamento compe-
tente no Executivo, para, poste-
riormente, apresentar parecer.

Encontro ocorreu nesta semana na Câmara de Vereadores

Divulgação

Durante reunião do colegia-
do estadual na manhã de quar-
ta-feira (12), o governador Carlos 
Moisés e o secretário de Esta-
do da Educação, Luiz Fernan-
do Vampiro, anunciaram inves-
timento para que todas as 1.064 
escolas da rede estadual de en-
sino tenham vigilância humana. 
“É fundamental para o Governo 
do Estado manter a presença físi-
ca de vigilantes em todas as esco-
las catarinenses, principalmente 
a partir das notícias mais recen-
tes de violência contra alunos e 
professores. Buscamos uma edu-
cação de qualidade, aliado a isso, 
é necessário que as unidades se-
jam ainda mais seguras e acolhe-
doras para todos. Isso é o que fa-
remos”, reforçou o governador. 

Um processo licitatório esta-
va em curso e previa a contratação 
de vigilância humana em 566 es-
colas de Santa Catarina. A decisão 
de reformular a licitação e inten-
sificar a segurança nas unidades 
escolares foi tomada após a tra-
gédia em uma creche municipal 
em Saudades. “Temos toda a rede 
protegida com a vigilância eletrô-
nica e agora, por determinação do 
governador, vigilância humana 
nas 1.064 escolas para reforçar a 

segurança de alunos, professores e 
demais servidores. Será um inves-
timento expressivo do Governo do 
Estado e muito importante para 
as escolas neste momento”, pon-
tuou o secretário da Educação. 

Atualmente, o sistema de se-
gurança da rede estadual conta 
com 234 postos de vigilância hu-
mana em escolas localizadas em 
áreas de vulnerabilidade social. 
Todas as unidades possuem vide-
omonitoramento, sistema de alar-
me ou sensores de presença em 
ambientes onde estão guarda-
dos objetos de valor. O contrato 
que estabelece os atuais serviços 
foi prorrogado emergencialmen-
te por mais seis meses, enquanto 
ocorre o trâmite da nova licitação. 

Além da contratação de vigi-
lância humana em 566 escolas, o 
processo licitatório que será reti-
ficado também reforça a aquisi-
ção de equipamentos de seguran-
ça para as escolas, como sistema 
de alarme e sensores de presen-
ça. Para avaliar este processo, os 
técnicos da Secretaria de Esta-
do da Educação (SED) consul-
taram as Coordenadorias Regio-
nais de Educação para que o novo 
contrato atendesse todas as so-
licitações feitas pelas escolas.
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REinauguRaÇãO Espaço amplo e moderno fica localizado na Avenida Araucária

agência da Cresol aliança em 
maravilha atende em novo endereço

infORmE PubliCiTáRiO

CAMILLA CONSTANTIN

Na segunda-feira (10) a 
agência da Cresol em Maravilha 
promoveu ato simbólico de rei-
nauguração para marcar o iní-
cio dos atendimentos em novo 
endereço. A solenidade contou 
com benção e desenlace da fita, 

respeitando todos os protocolos 
de segurança em razão da pan-
demia. 

O coordenador de Negó-
cios da Cresol Aliança, Gean Car-
los Maldaner, destacou a atuação 
de sucesso junto à comunidade 
maravilhense. “Há 12 anos esta-
mos oferecendo atendimento na 

microrregião de Maravilha. Nes-
te período, conseguimos avan-
çar bastante, firmando bons ne-
gócios e crescendo junto com 
nosso associado, razão da nossa 
existência. Hoje somos uma insti-
tuição financeira completa, e isso 
nos enche de orgulho”.

De acordo com o presiden-

te da cooperativa, Romeu Both, 
o intuito da Cresol é manter a 
proximidade com os associados, 
melhorando produtos e serviços 
oferecidos e tornando as tecno-
logias de fácil acesso. “Maravilha 
conta com ponto de atendimen-
to da Cresol há 12 anos e esta mu-
dança tem como principal objeti-

vo oferecer um lugar mais amplo 
e agradável, compatível com o 
crescimento da cidade. A Cresol 
tem ainda duas premissas, ser 
tradicional ao passo que amplia 
o atendimento presencial com 
equipe qualificada e soluções 
personalizadas, mas também 
disponibiliza os canais digitais 
para que o associado tenha a co-
operativa na palma da sua mão a 
qualquer hora”, destaca. 

A Cresol Aliança tem sede 
em Pinhalzinho e possui seis 
agências de relacionamen-
to. Sendo de livre admissão, 
atua com o público rural, urba-

no e empresarial. Atualmente, 
a Cresol está entre as três maio-
res forças do cooperativismo 
de crédito nacional, realizando 
atendimento personalizado e 
disponibilizando aos seus asso-
ciados uma gama completa de 
soluções financeiras e de inves-
timentos.

A nova agência de relacio-
namento fica localizada na Ave-
nida Araucária, 399, em espaço 
amplo, moderno e confortável 
para receber os associados e 
comunidade. O atendimento 
é feito de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 15h.

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Ato simbólico contou com desenlace da fita

Presidente da cooperativa, Romeu Both

Agência fica localizada na Avenida Araucária Benção marcou o início dos trabalhos no local Novo espaço irá oferecer ainda mais comodidade aos associados
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nOVidadE
Ponto de atendimento Virtual da Receita 
federal está funcionando na Casa da Cidadania

Desde terça-feira (11), 
o município de Maravilha 
conta com o Ponto de Aten-
dimento Virtual da Recei-
ta Federal (PAV). A parceria 
foi viabilizada pela Prefeitu-
ra de Maravilha com o ob-
jetivo de aproximar o servi-
ço das pessoas que precisam 
e estarão disponíveis 20 ser-
viços. O prefeito Sandro Do-
nati e o secretário de In-
dústria e Comércio Gelson 
Rossetto comemoraram a 
conquista que a rigor vai 
evitar muitos deslocamen-
tos até São Miguel do Oes-
te onde funciona o órgão.

A Prefeitura de Maravilha 
disponibilizou e treinou duas 
servidoras para a função, dis-
ponibilizou o espaço, equi-
pamentos e a Receita Federal 

CAEPF – inscrição, Baixa, Cancelamento 
ou Alteração de Dados
CAFiR – inscrição, Alteração, 
Cancelamento ou Reativação
CNO – inscrição, Alteração ou Anulação 
por Multiplicidade
Consulta de Pendência Fiscal PF, PJ e 
imóvel Rural
Consulta Pendência Malha Fiscal Pessoa 
Física
Consulta Restituição e Situação DiRPF
Conversão de Processo Eletrônico para 
Digital
Cópia de Processo
Cópia Declaração e Recibos para Pessoa 
Física – DiRPF, DiRF Beneficiário e DiTR
Cópia Declaração e Recibos – GFiP, 
Perdcomp, Dacon, Dmed

CPF – Comprovante de inscrição, 
inscrição, Alteração e Regularização
Emissão de Documento de Arrecadação – 
DARF e GPS
impugnação, Recurso, Manifestação de 
inconformidade
Juntada de Documentos
Procuração RFB
Protocolo de Documentos
Protocolo de documentos – Certidão de 
Obra
Protocolo de Documentos – Certidão de 
Regularidade Fiscal
Protocolo de Documentos – CNPJ – 
inscrição, Alteração e Baixa
Protocolo de Documentos – Retificação 
de Documentos de Arrecadação – 
REDARF/RETGPS

cedeu acesso ao sistema para 
a operacionalização dos ser-

viços. O PAV vai atender jun-
to à Secretaria de Indústria e 

Comércio no Edifício Bellu-
no na Casa da Cidadania.

Serviços que estão sendo realizados em Maravilha:

REdE iguaTEmi Durante o período da promoção foram distribuídos 
aproximadamente 1,5 milhão de cupons nas quatro lojas participantes

ganhadores Campanha Compra 
da sorte foram conhecidos 

Na tarde de sábado (8), foi re-
alizado o último sorteio da cam-
panha Compra da Sorte promovi-
da pela Rede Iguatemi Alimentos, 
onde foram sorteados 12 vale 
compras de R$ 400 e mais quatro 
motos Yamaha Factor. A solenida-
de ocorreu em dois momentos: 
em Pinhalzinho às 15 horas e em 
Maravilha às 16h30 com a presen-
ça de autoridades municipais. 

Conforme os organizado-
res, a campanha teve início em 
setembro de 2020 e ao todo fo-
ram entregues aproximadamen-
te 1,5 milhão de cupons duran-
te o período. Os sócios da Rede 
Iguatemi Alimentos, avaliam a 
campanha de forma positiva, 
pois atingiu o resultado esperado 
nas quatro lojas participantes.  
Durante a campanha foram 
distribuídos 56 prêmios e 72 
clientes contempladas. 

COnfiRa a lisTa dOs COnTEm-
PladOs das QuaTRO lOJas:
iguaTEmi alimEnTOs 
Vale compras:
Flavio Roversi 
Daniel Matias Muller

Clóvis Taborda 
Moto: Mateus Julio Bruscel

CEnTRal suPERmERCadO 
Vale compras:
Márcia Hining 
Rosane Hirt
Ademir Inácio Zwirtes
Moto: Márcia M.Dal Vesco

REal alimEnTOs 
Vales: 
Silveiro Bauer 
Marlene Strojake Müller 
Thaís Crislaine de 
Andrade Steffens

Moto: Ceila Mara Valmorbida

sTOCk aTaCadisTa 
Vales compras:

Lenir Saul Boscatto
Lauri José Schneider
Evanice de Lima Amado
Moto: Anderson Bedin

Autoridades, funcionários e clientes acompanharam a solenidade realizada na tarde de sábado

Quatro motos que foram sorteadas 

O tema do Feirão do 
Imposto deste ano foi de-
finido pela Confederação 
Nacional de Jovens Em-
presários (Coanje): Pra ser 
Justo. Ação tem como ob-
jetivo defender uma re-
forma tributária com um 
sistema mais justo, iguali-
tário e simplificado, per-
mitindo o crescimento do 
Brasil. As ações em Ma-
ravilha estão programa-
das para o próximo dia 22, 
na parte da manhã, na Pra-
ça do Agricultor e na Aveni-
da Sete de Setembro próxi-
mo à Jeancar Multimarcas. 

O Núcleo dos Jovens 
Empreendedores de Ma-
ravilha montou uma co-
missão para definir as 
melhores estratégias de le-
var informação e impac-
tar a comunidade com o 
tema e apresentar a inci-
dência de impostos pagos, 
por meio da comerciali-

zação de produtos e ser-
viços oferecidos no país. 

Segundo o responsá-
vel da comissão, Jean Pia-
ça, o evento vai ocorrer na 
Praça do Agricultor com 
a exposição de máquina 
agrícola, com objetivo de 
demonstrar à comunida-
de a incidência de impos-
tos que recaem sobre esse 
maquinário, além dos de-
mais impostos inciden-
tes sobre os produtos uti-
lizados na agricultura. 

Já no centro de Mara-
vilha haverá exposição de 
veículos e impostos inci-
dentes sobre esse produto. 
Demais ações serão apre-
sentadas à comunidade, em 
especial para as pequenas 
empresas, onde os nucle-
ados e voluntários estarão 
auxiliando na apresenta-
ção, busca e consulta de 
impostos presentes no dia 
a dia de cada empresário. 

Neste mês a Igreja Evan-
gélica de Confissão Lutera-
na no Brasil (IECLB) de Ma-
ravilha completa 68 anos 
de história. A data sempre 
foi comemorada com uma 
grande programação festi-
va de cultos, almoço e ma-
tiné. Neste ano será reali-
zada amanhã (16), somente 
um churrasco com entre-
ga de bandejas, sem pre-
sença de público e a ven-
da de cucas da Ordem 

Auxiliadora de Senho-
ras Evangélicas (Oase).  

A ficha para dois qui-
los de carne de gado cus-
ta R$ 75, de porco R$ 55 e as 
cucas R$ 12. A retirada pode 
ser feita a partir das 08h até 
as 11h, no salão da comu-
nidade. É necessário levar 
um recipiente para a carne 
e as fichas precisam ser ad-
quiridas antecipadamen-
te pelo telefone 3664-0240 
ou WhastApp 98877-8383. 

PRa sER JusTO

aniVERsáRiO

ações do feirão do imposto 
serão em dois locais

Comunidade evangélica 
comemora 68 anos de 
história em maravilha

FRANCIELE BORgES
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“há dois tipos de empresas: 
as que mudam e as que 
desaparecem.”

Philip Kotler
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

mortes de idosos por covid-19 no Brasil tiram 
r$ 3,8 bilhões da economia

Hoje, a estimativa é de 301 mil idosos tenham morrido por covid-19 desde o começo da pan-
demia até abril de 2021. Com essas mortes, foram tirados de circulação cerca de R$ 3,8 bilhões, o 
que aproximou da pobreza famílias que dependiam dos familiares mais velhos, segundo Ana Amé-
lia Camarano, economista do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e especialista em 
terceira idade. Esse valor corresponde a 1,3% do rendimento total dos brasileiros no ano de 2019, 
que foi de cerca de R$ 294,4 bilhões, segundo o IBGE. As informações são do Valor Econômico. 

Comércio tem alta de 4,8% 
nas vendas do Dia das 
Mães, aponta FCDL/SC

O Dia das Mães foi de cresci-
mento nas vendas para o comér-
cio de Santa Catarina. Levantamento 
da Federação das Câmaras de Di-
rigentes Lojistas (FCDL/SC) apon-
ta alta de 4,8% neste ano com relação 
ao mesmo período do ano passa-
do. “Os lojistas catarinenses conse-
guiram reagir, seja com vendas nas 
lojas físicas ou virtualmente, e al-
cançaram um importante resulta-
do mesmo ainda sob os impactos 
da pandemia”, avalia Ivan Rober-
to Tauffer, presidente da FCDL/SC.

Magazine Luiza registra 
lucro líquido de R$ 258 
milhões no 1º trimestre, 
crescimento de 739%

O Magazine Luiza registrou lucro lí-
quido de R$ 258,6 milhões no 1º trimestre, 
crescimento de 739% quando comparado 
com o mesmo período de 2020. O Ebitda 
(Lucros antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização, na sigla em inglês) 
ajustado da companhia foi de R$ 427,2 mi-
lhões, alta de 56% na comparação anual. 
As vendas totais (que incluem marketpla-
ce) foram de R$ 12,4 bilhões, valor 62,8% 
superior ao registrado no 1T20. O Ma-
galu encerrou o 1T21 com 1.310 lojas, sen-
do 949 convencionais, 207 virtuais e 154 
quiosques (parceria com as Lojas Marisa).

BRF registra lucro de R$ 22 milhões no 
primeiro trimestre

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, apresentou no primei-
ro trimestre resultados que demonstram a disciplina financeira e a resiliência na admi-
nistração da empresa, diante do cenário desafiador enfrentado no Brasil e no mundo. A 
companhia manteve o foco em vantagens competitivas, como gestão de grãos, eficiência 
operacional, marcas e inovação, para mitigar impactos adversos de curto prazo. No perí-
odo, o lucro líquido foi de R$ 22 milhões, revertendo prejuízo de R$ 38 milhões apresen-
tado no mesmo período do último ano. A receita líquida da empresa foi de R$ 10,6 bi-
lhões, crescimento de 18% ante o mesmo período do ano anterior. Um dos destaques no 
trimestre foram os investimentos em inovação, um dos pontos chave na estratégia da em-
presa apresentada na Visão 2030. Já no segmento internacional, a empresa expandiu seu 
portfólio com 18 lançamentos em mercados de exportação nesse primeiro trimestre. 

biOCOmbusTíVEl sOfRE CRíTiCas - mistura menor de biodiesel considera consumidor, diz MME

A decisão de manter reduzida a 10% a mistura de biodiesel no diesel no Brasil levou em conta o interesse dos consumidores, disse nesta quinta-feira o Ministério de Minas e Ener-
gia (MME), ao confirmar medida divulgada pelo setor privado na véspera, em momento em que a indústria do biocombustível enfrenta críticas sobre a qualidade. A mistura menor vale-
rá para o atendimento do mercado em julho e agosto, após o governo ter determinado a redução de 13% para 10% o volume para a comercialização em maio e junho, devido a altos pre-
ços do óleo de soja, que responde por mais de 70% da matéria-prima do biodiesel. Em uma nota curta, o ministério afirmou que a decisão de reduzir para 10% o teor de biodiesel no diesel 
foi baseada ainda nas leis 9.478/1997 e 13.033/2014, a primeira conhecida como Lei do Petróleo, que quebrou o monopólio da Petrobras, e a segunda que versa sobre o biocombustível.

Programa de redução de salário 
preserva 1,5 milhão de empregos

Em duas semanas de funcionamento, o programa de redução temporária 
de salários e de suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia da 
covid-19 ajudou a preservar 1.543.441 empregos. Os dados foram coletados até 
às 15h30 de quinta-feira (13), pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia. A medida provisória que reinstitui o programa de 
preservação do emprego com suspensão de contratos ou redução de salários e 
de jornada foi publicada no dia 27. O programa funciona nos mesmos moldes do 
ano passado, quando vigorou por oito meses para evitar demissões em empresas 
afetadas pela pandemia de covid-19. O setor da economia que mais recorreu à 
suspensão e à redução de jornada com compensação parcial da renda foram 
os serviços, com 811.564 acordos fechados, o equivalente a 51,7% do total. Em 
seguida, vêm o comércio, com 25,6% dos acordos (401.910); a indústria, com 
17,2% (270.349), e a construção civil, com 1,7% (27.081).

Fotos: Divulgação
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CLEITON C. FERRASSO

O Refis Municipal propos-
to pelo Poder Executivo de Ma-
ravilha e aprovado na Câmara 
de Vereadores já está valen-
do. O programa visa promo-
ver a recuperação de créditos 
de natureza tributária, inscri-
tos ou não em dívida ativa, ajui-
zados ou não, com exigibilida-
de suspensa ou não, vencidos 
até 31 de dezembro de 2020. 
O total de dívidas gira em tor-
no de R$ 7 milhões, de acordo 
com o secretário de Adminis-
tração, Fazenda e Planejamen-
to Cleiton Borgaro. A expectativa 
é receber mais de R$ 1 milhão. 

nEgOCiaÇãO 
faCiliTada

As pessoas físicas ou jurí-
dicas que aderirem ao Refis te-
rão como benefício fiscal a isen-
ção de 100% do valor de juros 
e multa para pagamentos efe-
tuados até 31 de dezembro de 
2021. É possível ainda parce-
lar os débitos. Borgaro desta-
ca que o Refis não isenta o deve-
dor de quitar o valor integral do 
débito, apenas ficam desconta-
dos os valores dos juros e mul-

OPORTunidadE
dívidas na prefeitura 
de maravilha podem ser 
negociadas com facilidade

tas e reforça que o contribuinte 
que aderir ao Refis e não cum-
prir com o programa não pode-
rá aderir novamente a um novo 
Refis por prazo indeterminado.

COmO adERiR 
aO PROgRama

As pessoas físicas ou jurí-
dicas que tiverem interesse em 
aderir ao Refis deverão forma-
lizar o pedido no Departamen-
to de Tributação dentro do prazo 
estabelecido na lei que autori-
zou a recuperação do crédito.

RETORnO PaRa a 
COmunidadE

O prefeito Sandro Do-
nati ressalta que o municí-
pio tem a intenção de viabili-
zar obras e ações importantes 
para toda a comunidade com 
os valores que forem resgata-
dos. Na avaliação do prefeito, 
o Refis não perdoa o mau pa-
gador já que o capital deverá 
ser totalmente quitado. O ob-
jetivo da lei é regularizar a situ-
ação de muitos contribuintes, 
com grandes e pequenos dé-
bitos, e ainda investir o recurso 
recuperado em obras que be-
neficiem toda a comunidade. 

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

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

Na terça-feira (11), o Nú-
cleo de MEIs ligado a Asso-
ciação Empresarial de Ma-
ravilha em parceria com a 
Sulcredi, promoveu uma pa-
lestra sobre “A (Re)invenção 
do atendimento pelo atendi-
mento”, ministrada por Ed-
ney Marcos Prigol do Insti-
tuto Idep. Ele abordou com 
os participantes a impor-
tância de um atendimen-

to assertivo e de qualida-
de de forma humanizada. 

O Núcleo de MEIs elen-
cou em seu planejamen-
to anual ações como essa 
as quais visam trazer infor-
mações, capacitação e reco-
nhecimento do valor de seu 
trabalho como empreende-
dor. Se você é MEI venha fa-
zer parte do núcleo, para se 
aprimorar e desenvolver.

mEis
Palestra sobre atendimento foi promovida

integrantes do núcleo e palestrante trataram sobre atendimento humanizado

Divulgação

bEnEfiCEnTE
Entrega das bandejas de 
escondidinho de carne 
e frango é hoje (15)

O Lions Maravilha Oeste fará a entrega das bandejas de escondidi-
nho de carne e frango beneficente hoje (15), das 10h às 13h na sede da 
entidade. Os lucros serão investidos nos projetos que o clube desenvol-
ve entre eles: a campanha da visão, empréstimo de camas e andadores, 
manutenção do quarto 39 do Hospital São José, Campanha Vacina Soli-
dária, campanha de fraldas geriátricas e campanha do meio ambiente. 

CuidadO A secretária de Saúde Miriane Sartori disse que situação 
requer alerta máximo de toda a comunidade

semana termina com aumento 
dos casos de Covid-19

A equipe da Secretaria 
da Saúde de Maravilha re-
gistrou nessa semana uma 
alta nos casos de Covid-19. 
Até o fechamento desta ma-
téria eram 88 ativos e 176 
monitorados. A secretária 
da Saúde, Miriane Sartori, 
disse que a situação requer 
alerta máximo de toda a co-
munidade. O alerta é para 
que as medidas de distan-
ciamento e uso de másca-
ras não sejam negligencia-
das. As aglomerações são o 
maior perigo para a trans-
missão do coronavírus.

Segundo ela, mesmo 
com a abertura de ativida-
des promovida pelo Go-
verno de Santa Catarina 
recomenda-se que as pes-
soas priorizem as ativida-
des como trabalho e estudos 
e só saiam de casa se for ne-
cessário e seguindo todos os 
cuidados rigorosamente.

A Secretaria de Saúde 
começou ontem (14), a vaci-
nar as pessoas com comor-
bidades de 45 anos acima. A 
vacinação acontece no Cen-
tro de Especialidades em 
Saúde. O município segue o 
Plano Nacional de Vacina-
ção que através de nota téc-
nica estabeleceu o seguinte 
público:

Idade entre 18 a 59 anos: 
pessoas com Síndrome de 
Down; pessoas com doen-
ça renal crônica em diálise; 
pessoas transplantadas de 
órgão sólido ou medula ós-
sea; gestantes e puérperas 
com comorbidades; pesso-
as com deficiência perma-
nente cadastradas no BPC 
(Benefício de Prestação 

Continuada).
Idade entre 55 a 59 anos 

com comorbidades perma-
nentes conforme nota téc-
nica: Diabetes Mellitus; 
pneumopatias crônicas e 
graves; hipertensão arterial 
resistente; hipertensão ar-
terial estágio 3; hiperten-
são arterial estágios 1 e 2 
com lesão em órgão; cor
-pulmonale e hipertensão 
pulmonar; cardiopatia hi-
pertensiva; síndrome co-
ronarianas; valvopatias; 
miocardites e pericardio-
patias; doenças da aorta, 
dos grandes vasos e fístu-
las arteriovenosas; arrit-
mias cardíacas; cardiopa-
tia congênita no adulto; 
próteses valvares e dispo-
sitivos cardíacos implanta-
dos; doença cerebrovascu-
lar; doença renal crônica; 
imunossuprimidos; hemo-
globinopatias graves; obe-
sidade mórbida e cirrose 
hepática.

Aglomerações são o maior perigo para a transmissão do coronavírus

FRANCIELE BORgES
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por DR. gEOvANI DELEvATI

mEDICINA E sAÚDE

Aproximadamente 600 mil 
hérnias inguinais são opera-
das ao ano nos EUA. No Bra-
sil, não há estatísticas. A maio-
ria das intervenções cirúrgicas 
é realizada da maneira conven-
cional. Algumas são realizadas 
por videolaparoscopia. A corre-
ção laparoscópica da hérnia in-
guinal é uma técnica que corrige, 
por meio de pequenos orifícios 
no abdome, as aberturas (hér-
nias) no músculo por onde es-
capa conteúdo abdominal. Esse 
método cirúrgico (videolaparos-
copia) oferece menor dor no pós
-operatório e retorno rápido às 
atividades habituais.

a HÉRnia
As vísceras abdominais são 

contidas dentro da cavidade ab-
dominal graças aos músculos e 
aponeuroses que dão a tonici-
dade da parede abdominal. Essa 
musculatura impede que as vís-
ceras tenham contato direto com 
a pele. Uma hérnia ocorre quan-
do há um ponto de fraqueza na 
parede abdominal. Nesse caso, 
o conteúdo da cavidade abdomi-
nal fica protuberante sob a pele, 
como uma bexiga que se enche, 
toda vez que o paciente reali-
za esforços. O volume diminui 
quando o paciente faz repou-
so. Essas hérnias podem cau-
sar dor e são fonte de problemas 
que podem levar a uma cirurgia 
de emergência. Há vários tipos 
de hérnia. 

Os lugares mais comuns 
para surgir hérnias são a virilha 
(região inguinal), umbigo (um-
bilical ou peri-umbilical) e em 
pontos onde ocorreram inter-
venções cirúrgicas (incisional).

Qualquer pessoa pode ter 
uma hérnia. Hérnias em crian-
ças são na maioria congênitas. 
Em adultos, as causas mais co-
muns são além da idade ou gran-
des esforços, em pacientes com 
problemas pulmonares crôni-
cos onde existe a tosse persisten-
te. Em pacientes do sexo mascu-
lino com problemas de próstata, 
onde há uma necessidade cons-
tante da prensa abdominal. Pes-
soas com problemas de intestino 
preso também podem apresen-
tar hérnia com maior frequência. Fonte: www.cimamed.com.br

hérnia inguinal

Geralmente, é fácil detectar 
uma hérnia. Há um aumento de 
volume na pele, bem localizado 
e amolecido. A hérnia aumenta 
com esforços - peso, tosse, esfor-
ço ao urinar, evacuar ou excesso 
de tempo em pé.

A dor pode ser aguda do tipo 
“queimação” ou contínua, pio-
rando ao final do dia. Dor forte e 
contínua no local da hérnia, ver-
melhidão com aumento cons-
tante do volume podem ser sinal 
de que a hérnia está encarcera-
da ou estrangulada. Na presença 
desses sintomas, o médico deve 
ser imediatamente contatado.

TRaTamEnTO 
• Há poucas opções para o 

tratamento da hérnia
• As fundas são raramente 

recomendadas e geralmente ine-
ficientes

• Quase a totalidade das hér-
nias requerem tratamento cirúr-
gico. 

CiRuRgias
1. A primeira, ou tradicio-

nal, é feita de fora para dentro, 
ou seja, é realizado um corte na 
parede abdominal e corrigido o 
defeito com pontos, fechando o 
“buraco” por onde as vísceras sa-
íam. Esta técnica pode ser reali-
zada com anestesia local ou peri-
dural (na espinha dorsal) 

2. A segunda é realizada por 
via videolaparoscópica. Nes-
te método, o orifício da hérnia 
é corrigido de dentro para fora, 
sem cortar a pele sobre a hérnia. 
Através de pequenos orifícios (3 
ou 4) de 0,3 a 0,5 cm, são intro-
duzidas cânulas para entrar na 
cavidade abdominal e fazer a 
cirurgia com auxílio de um mo-
nitor de vídeo. A hérnia é iden-
tificada e ressecada. É coloca-
da uma tela sobre o defeito da 
parede abdominal e é fechada 
a porção exposta. Essa cirurgia 
é realizada com anestesia geral. 
O método laparoscópico pode 
proporcionar ao paciente uma 
recuperação melhor com me-
nor dor pós-operatória.

indiCaÇãO laPaROsCÓPiCa
Somente o cirurgião pode 

determinar se a hérnia tem 
condições de ser corrigida por 
via laparoscópica. O método 
pode não ser o mais indicado 
para pacientes que sofreram 
cirurgias abdominais anterio-
res ou têm doenças crônicas 
associadas.

COmPliCaÇÕEs da CiRuRgia 
laPaROsCÓPiCa PaRa 
HÉRnia inguinal

• Infecção e a hemorragia 
(principais complicações em 
qualquer cirurgia), são raras em 

procedimentos laparoscópicos 
• Há pequeno risco de lesão 

de bexiga urinária, alças intesti-
nais, vasos sanguíneos, nervos 
ou do cordão espermático

• Dificuldade pós-operató-
ria em urinar não é incomum. O 
problema é transitório. Em al-
guns casos, é necessária passa-
gem de sonda de alívio 

• A hérnia pode voltar. Es-
tudos mostram 4% de possibi-
lidade de reincidência. 

CuidadOs aPÓs a CiRuRgia 
• Quando acordar da anes-

tesia, o paciente ficará num lo-
cal apropriado chamado de 
Centro Recuperação Anestési-
ca, onde será monitorado até 
ser liberado para o quarto

• A alta geralmente ocorre 
no dia seguinte à cirurgia

• Entre 24h e 48h, o local 
da cirurgia pode ficar um pou-
co inchado 

• Evitar esforços físicos 
pelo período de duas semanas. 
Após esse tempo, o paciente 
deverá voltar progressivamen-
te às atividades habituais 

• Se o inchaço persistir por 
mais de dois dias ou se neces-
sitar tomar medicação para 
dor além de três dias, o cirurgião 
deverá ser avisado. 
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ROTaRY Club
macarronada drive-thru supera expectativas dos organizadores
CAMILLA CONSTANTIN

Com o objetivo de man-
ter as ações sociais e não pro-
vocar aglomerações, o Rotary 
Club de Maravilha promo-
veu sábado (8) a “1º macarro-
nada drive-thru”, com entre-
ga de marmitas no valor de R$ 
15. A iniciativa foi feita no Lar de 
Convivência, na Avenida Ani-
ta Garibaldi, das 11h às 13h.

De acordo com o presi-
dente, Ivaneo Folletto, o even-
to contou com grande apoio da 
comunidade e foi um suces-
so. “Todas as 800 fichas coloca-
das à disposição foram vendi-
das. Se tivéssemos condições 
de preparar e vender mais fi-

chas, teríamos vendido, a pro-
cura foi bem expressiva”, diz.

O lucro da ação será desti-
nado para manutenção dos pro-
jetos sociais e ações do clube. 

“Agradecemos o apoio de toda a 
comunidade, juntos somos mais 
fortes, conseguimos nos rein-
ventar e atingir nossos objetivos. 
Muito obrigado a todos”, ressalta. 

Fotos: Diana Heinz/ O Líder

Presidente, ivaneo Folletto, destaca que a iniciativa foi um sucesso Organização e entrega das marmitas foram feitas no lar de Convivência 

18 dE maiO Em Maravilha estão sendo realizadas rodas de conversas e trabalhos referentes ao Combate 
ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes 

Campanha contra o abuso sexual em 
crianças e adolescentes está em andamento

O Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexu-
al Contra Crianças e Adolescen-
tes foi criado pela lei nº 9.970, de 
17 de maio de 2000, em razão de 
um crime ocorrido na cidade de 
Vitória/ES, em 1973. Neste ano, 
uma menina de oito anos foi es-
pancada, violentada e assassi-
nada. Os culpados pelo crime 
não foram punidos. A campa-
nha tem como símbolo uma 
flor, uma lembrança dos dese-
nhos da primeira infância, além 
de associar a fragilidade de uma 
flor com a da criança. O dese-
nho também tem como objetivo 
proporcionar maior proximida-
de e identificação junto à socie-
dade, e com a causa.

A violência sexual infanto 
juvenil é qualquer ato de nature-
za sexual praticado contra crian-
ças e adolescentes, seja pela for-
ça, ameaça, contra sua vontade 
ou mesmo com o consentimen-
to deles. Ela ocorre de duas for-
mas: abuso sexual e exploração 
sexual. Sendo o abuso sexual a 
utilização de criança ou adoles-
cente, por um adulto, ou mes-
mo por um adolescente, para a 
prática de qualquer ato de natu-
reza sexual. E a exploração sexu-
al, caracteriza-se pela utilização 
de crianças e de adolescentes, 
com a intenção do lucro ou da 

troca, seja financeira ou de qual-
quer espécie: em redes de prosti-
tuição, pornografia, redes de trá-
fico e turismo sexual.

O abusador em geral são 
pessoas próximas e de confian-
ça da criança. O pedófilo pode 
ser qualquer pessoa. As pesso-
as que abusam sexualmente de 
crianças e/ou adolescentes sa-
bem que o abuso é errado, pre-
judicial à criança e/adolescen-
te e que constitui crime; apesar 
disso, o abuso acontece. Estupro 
de vulnerável (código penal art.

217-A. Ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 anos e crime. A pena 
é reclusão de oito a 15 anos).

As consequências emocio-
nais deixadas pela violência po-
dem ser evidentes ou imper-
ceptíveis, graves ou não, mas 
sempre presentes. Entre as con-
sequências mais comuns, são 
apontadas: lesões físicas, senti-
mento de raiva e medo em re-
lação ao autor da agressão ou a 
outros adultos, frequentemente 
assustada, quadros de dificulda-

de escolares, inquietação, difi-
culdades para confiar em outros 
adultos, autoritarismo, apatia, 
atitudes antissociais, violência 
doméstica quando adulto, abu-
so de drogas e quadros depressi-
vos em variável intensidade.

Em Maravilha, estão sen-
do realizadas ações como ro-
das de conversas e trabalhos 
em pequenos grupos referen-
te à temática junto às crianças 
e adolescentes do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos durante o mês de 

CoMo AgIr quAnDo uMA CrIAnÇA E ADoLESCEntE 
São VítIMAS DE VIoLênCIA SExuAIS:
- Não critique nem duvide que ela/ele esteja falando a 
verdade;
- incentive a criança e /ou adolescente a falar sobre o 
ocorrido, mas não obrigue;
- Fale sempre em ambiente isolado para que a conversa 
não sofra interrupções;
- Denuncie e procure ajuda profissional: converse de um 
jeito simples e claro para que a criança e/ou adolescente 
entenda o que você esta querendo dizer;
- Não os trate com piedade e sim com compreensão;
- Nunca desconsidere os sentimentos da criança e/ou 
adolescente; reconheça que se trata de uma situação 
difícil;
- Esclareça à criança e/ou adolescente que a culpa não 
e dela/dele.

CoMo DEnunCIAr: 
Conselho Tutelar: 3664-4046
CREAS: 3664-2286
Disque 100
Disque 190
Delegacia de Polícia Civil: 3664-0397

maio, também nos atendimen-
tos realizados pelas equipes téc-
nicas do Cras e Creas e no gru-
po de mulheres do Camu que é 
atendido pelo Cras. Para a po-
pulação atendida são constan-
temente realizados orientações 
e esclarecimentos, explicando a 

importância de identificar casos 
de violência e exploração sexu-
al, e os canais para a denúncia, 
possibilitando um atendimento 
imediato à vítima, além de um 
acompanhamento desenvolvi-
do pelas equipes técnicas dos 
serviços. 

Ações com crianças e adolescentes de Maravilha serão realizados durante este mês

Divulgação
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aniVERsáRiO Empreendimento também conta com loja on-line, concretizando vendas para todo o país

Em grande estilo, Vimóveis comemora 
34 anos com promoção especial

Gabriela Kreutz/ Divulgação

CAMILLA CONSTANTIN 

Em maio a Vimó-
veis comemora 34 
anos de atuação em 

Maravilha e para come-
morar a data oferece des-
contos de 20% em toda a 
loja até o fim do mês. 

O começo da história 
do empreendimento foi so-
mente com linha de móveis 
de escritório (cadeiras er-
gométricas, escrivaninhas, 
mesas, armários de aço) e, 
após alguns anos, a Vimó-
veis foi ampliando ainda 
mais o seu nicho, seguin-
do para a linha completa de 
móveis prontos (estofados, 
poltronas...), planejados (co-
zinhas, banheiros...), deco-
rações, louças, além de tra-
balhar com consultoria em 
ambientações, de forma gra-
tuita, presencial ou on-line. 

Os proprietários, Van-
derlei Cembranel e espo-
sa Geneci - juntamente com 
a filha Geovanna, com for-
mação em Arquitetura e que 
hoje está na linha de frente 
dando sequência ao traba-
lho dos pais - buscam mui-
tas inovações para a loja, 
como um novo setor de lou-
ças, móveis e decorações 
com estilo e design dife-
renciados. “Nesses 34 anos 
sempre prezamos pela qua-

Fotos: Divulgação

No centro, Geovanna, Geneci e Vanderlei Cembranel, juntamente com os colaboradores Uma das grandes novidades da loja é o setor de louças 

Diversas louças disponíveis

Ambientes seguem as principais tendências do mercado 

Produtos modernos 
e sofisticados

lidade dos produtos, dos 
atendimentos e também da 
entrega, com funcionários 
experientes e fidelizados, 
garantindo ainda mais se-
gurança aos clientes. Gos-
taríamos de agradecer a to-
dos que fizeram parte desta 
trajetória”, destacam.

Outra grande inova-
ção da Vimóveis é que nes-
te ano foi inaugurado o 
site: www.lojavimoveis.
com.br, levando requin-

te, sofisticação e qualida-
de para todo o Brasil. 

Em espaço amplo e lo-
calização privilegiada na 
Avenida Araucária, a Vimó-
veis oferece o que há de 
mais atual no ramo, com 
proprietários e colabora-
dores em busca constan-
te pelas principais tendên-
cias. O local conta também 
com estacionamento pró-
prio, dando maior co-
modidade aos clientes. 
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O 8º Fórum Empresa-
rial de Maravilha já tem data 
definida para ocorrer nes-
te ano e terá como lema De-
senvolver pessoas = ge-
rar resultados. O evento é 
promovido pela CDL e As-
sociação Empresarial em 
parceria com a Prefeitu-
ra de Maravilha e a Uno-
esc – campus de Maravilha. 

O evento será nos dias 09, 
10, 16 e 17 de junho, de forma 
on-line, instigando os parti-
cipantes ao desenvolvimento 
pessoal e profissional. A pro-
gramação inicia com a pales-
tra: Conquistando o Sucesso 

em Vendas, ministrado por 
Clóvis Lumertz; no dia 10, 
Conceitos Disney para exce-
lência em atendimento e ser-
viços, ministrada por Jacque-
line Gomes. E nos dias 16 e 
17, terá oficina sobre Aplica-
ções das técnicas=resultados. 

Os passaportes para par-
ticipar do evento podem ser 
adquiridos por R$ 40 indi-
vidual, R$ 150,00 para cin-
co passaportes e R$ 250,00 
para 10. Qualquer dúvi-
da é só chamar a equipe da 
CDL e Associação Empre-
sarial pelo telefone 3664-
0414 ou 98819-2633.

8ª EdiÇãO
fórum Empresarial 
será no mês junho

umbRElla sTREET
Concurso vai premiar 
melhores fotos no local 

HOmEnagEm Carreta percorreu as principais ruas e avenidas do município 
levando mensagem carinho e amor para as mães 

show itinerante com violinista 
simão Wolf emocionou maravilhenses

A homenagem do Dia das 
Mães neste ano foi um pouco 
diferente em virtude no mo-
mento em que vivemos um 
show itinerante com o violinis-
ta Simão Wolf foi promovido na 
noite de domingo (9), e encan-
tou toda população de Maravi-
lha. Uma carreta percorreu as 
principais ruas e avenidas do 
município durante três horas 
e muitas pessoas sorriram e se 
emocionaram com cada nota 
da música do Simão Wolf. 

A iniciativa foi da Prefeitu-
ra de Maravilha com patrocí-
nio da Piracanjuba, Grupo Tu-
cano e Sicoob. A organização 
foi da Secretaria de Assistên-
cia Social, Departamento de 
Cultura com o apoio do De-
partamento de Trânsito e da 
Polícia Militar de Maravilha. 
O show também foi transmi-

Comunidade prestigiou e interagiu violinista durante apresentação

Concurso será pelao instagram da prefeitura

tido pelo Facebook da Prefei-
tura de Maravilha.

O prefeito Sandro Dona-
ti destacou que a organização 
do evento optou pelo mode-
lo de apresentação itinerante 

para não gerar aglomerações e 
para que as pessoas pudessem 
assistir de casa, das varandas, 
de dentro dos veículos e em 
pontos diferenciados do mu-
nicípio. O prefeito agradeceu 

o patrocínio das empresas Pi-
racanjuba, Grupo Tucano e Si-
coob na iniciativa e disse que 
são sempre abertas e apoiado-
ras das pautas do município e 
da comunidade. 

Divulgação

Terá início na próxima ter-
ça-feira (18), o curso de Ene-
agrama das Personalidades 
promovido pelo Núcleo da Mu-
lher Empresária de Maravi-
lha. O curso será presencial e 
será dividido em oito sema-
nas, das 19h às 22h, no au-

ditório da CDL e Associação 
Empresarial de Maravilha. 

A capacitação tem como 
objetivo de desenvolver habili-
dades pessoais e profissionais, 
ele serve principalmente como 
forma de mapear a personali-
dade do ser humano, trazendo 

consciência para os padrões de 
comportamento que são cons-
trutivos e destrutivos e oferecen-
do alternativas para que a pessoa 
se desenvolva por meio do auto-
conhecimento.  As instruções se-
rão repassadas pela diretora do 
Instituto Eneagrama de São Mi-

guel do Oeste, Juliana Trein.
As vagas limitadas e as in-

teressadas poderão fazer sua 
inscrição através do link: ht-
tps://bit.ly/eneagraman-
me ou com a consultora dos 
núcleos Renata Mattia atra-
vés do número 98818-5904.

HabilidadE
Curso Eneagrama das Personalidades será 
presencial e terá oito encontros 

Desde que foi instala-
da na praça Padre José Bun-
se, a Umbrella Street (rua de 
guarda-chuvas) está fazen-
do sucesso nas redes sociais. 
Por sugestão do médico car-
diologista de Maravilha, 
Dr. Evandro da Silva Nico-
la, um concurso de fotogra-
fia vai premiar as três me-
lhores imagens no local. 

O médico ainda buscou 
os patrocinadores: Foto Za-
notto, Postos Diamante, Ce-
adi, Erva Daninha e Clí-
nica Evandro Nicola, que 
vão premiar com R$ 1 mil, 
R$ 500, e R$ 250 as melho-
res imagens, que serão de-
finidas pelos jurados.

O concurso ocorre 
pelo Instagram da prefei-
tura. Quem quiser concor-
rer deve fazer a foto na Um-
brella Street e postar no feed 
e stories do próprio Ins-
tagram, marcando @pre-
feituramaravilha para que 

os jurados tenham aces-
so. A postagem e o perfil de-
vem estar no modo públi-
co até o final do concurso.

A revelação dos vence-
dores será no dia 27 de ju-
lho, aniversário de Mara-
vilha, e cada pessoa pode 
participar com até três fo-
tos, que podem ser envia-
das até o dia 17 de julho.

A organização do con-
curso é do Departamen-
to de Cultura e Assessoria 
de Comunicação da Pre-
feitura, que fizeram o re-
gulamento, convidaram os 
jurados (fotógrafos e pro-
fissionais da imprensa) 
e farão a gestão das ima-
gens na rede social. O re-
gulamento com as regras 
está disponível no site da 
prefeitura e qualquer dú-
vida pode ser esclareci-
da também pelo Instagram, 
que é gerido pela asses-
soria de comunicação.

Camilla Constantin/O Líder

FRANCIELE BORgES
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TOquE DE REquINTE

Vitrine

BLAZER
O blazer é sinônimo 
de elegância. 
Originalmente 
destinado aos homens, 
foi adotado pelo 
público feminino nos 
anos 20. Ele combina, 
especialmente, com 
calça e saia de tecidos 
finos, pois trata-se de 
um item sofisticado.
Perfeito para ambientes 
de trabalho e eventos 
formais, o blazer 
apresenta diversos 
cortes e modelos, 
adaptado a todos 

os gostos e estilos. Apesar de ser elegante, ele também pode 
adquirir um estilo mais despojado quando combinado com 
jeans e roupas mais descontraídas, compondo um look “casual 
chic”. O blazer alfaiataria é indispensável no closet! ExCElEnTE final dE sEmana a TOdOs!

Fonte: Sacada Online

CASACOS E BLAZERS, 
COmO USaR OS QUeRidiNHOS dO OUTONO/iNVeRNO

Todo mundo ama sobreposi-
ções, não é mesmo? Isso por-
que é possível misturar diferen-

tes peças e montar um look original e 
cheio de estilo. No verão, além do ves-
tido justapondo a t-shirt, os coletes je-
ans são as principais sobreposições da 
estação. No outono/inverno, fica ain-
da mais fácil: como o clima está fres-
quinho (ou muito frio!), podemos 
abusar das sobreposições sem medo 

de ficar desconfortável, afinal, uma 
peça quentinha para quebrar o gelo 
cai muito bem.

Em temperaturas amenas ou até 
mais baixas, os casacos e blazers são 
grandes aliados das mulheres. Eles 
compõem um visual muito mais esti-
loso, sendo, muitas vezes, a peça prin-
cipal da composição. Vale casar uma 
roupa básica com uma sobreposição 
mais elaborada. E tem mais: se entrar 

em um lugar fechado e ver que não há 
mais necessidade de ficar com o casa-
co, é só tirar! as sobreposições são fle-
xíveis e podem ser colocadas ou retira-
das na hora que bem entender.

Além dos blazers e casacos, kimo-
nos e coletes são ótimas opções para 
aprimorar o visual. Você sabe como 
usar essas composições e deixar o 
look outono/inverno super moderno 
e elegante?

diCas dE COmO usaR as sObREPOsiÇÕEs

Depois que começamos a usar peças para sobrepor, nunca 
mais abandonamos. São roupas complementares que dão um up-
grade no look e exploram a originalidade da composição. Quer sa-
ber quais são as principais sobreposições e aprender a criar pro-
duções cheias de personalidade e conforto com elas? Veja só!

CASACOS
O casaco com certeza é a roupa mais querida em dias 
de inverno rigoroso. Ele é quentinho e pode compor looks 
confortáveis ou sofisticados. É ótimo para qualquer tipo de 
produção: casual, social, podendo ser de malha, tricô, veludo, 
entre outros tecidos.
Os casacos de malha são perfeitos para o dia a dia, em 
temperaturas amenas. Tons neutros e terrosos estão super 
em alta! Os casacos de tricô também são bastante casuais e 
super adequados para dias mais friozinhos. Se estiver buscando 
conforto e estilo, aposte neles!
Os casacos de veludo são mais chiques. Eles caem bem em 
eventos sofisticados, e, com um ar vintage, deixam o look cheio 
de charme e elegância. Se você gosta de requinte, essa é a 
melhor escolha para você!

COLETES
O colete é uma peça curinga no guarda-roupa feminino. 
ideal para a mulher que gosta de modernidade e um toque 
de descontração no visual. Charme e estilo são as palavras-
chave dessa peça.
O colete é um item perfeito para o outono, ou até mesmo 
para o verão, porque dá para ser usado em cima de roupas 
mais fresquinhas, como shorts e vestidos, ou até por cima 
de uma calça e camisa. Pode ser de tricô, malha, jeans, 
curto, longo, estampado, liso e muito mais. Ele pode ser a 
peça principal ou apenas um toque a mais na composição. 
invista sem medo!

KIMONO
O kimono é uma 
vestimenta tradicional 
japonesa, que foi 
adotada pelo ocidente 
e vem ganhando novas 
caras. Aqui, o kimono 
é utilizado como 
uma sobreposição 
moderninha e 
charmosa, estando 
cada vez mais 
presente no mundo 
fashion. O nosso 
kimono possui 
diversas releituras da 
peça oriental e conta 
com diversos modelos: jaqueta kimono, casaco kimono de 
tricô, vestido kimono, entre outros.
Os kimonos ficam bons em qualquer tipo de corpo, são 
muito democráticos. Além disso, caem bem por cima de 
diversos looks: vestido, calça, blusa, short, cropped, enfim, 
são muitas opções! Para quem quer sair um pouco do blazer 
e do casaco tradicional, o item é uma ótima alternativa: o 
kimono de tricô ou longo fica perfeito para dias friozinhos, 
pois dão uma aquecida no look, deixando-o super elegante. 
Aposte nessa tendência e fique na moda!
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BANCO 27

BIT
ROCKLATINO

GENTILIGOR
DELANONCE

EUCALIPTOD
TABATEPAPO

POSSISAIAR
EALLRVE

CALCULADORAS
EELDOALFA
ILARCOEN
TONTACARTA

COFREPARIS
RAREISAIA
ANOARINDO
LEMBRANÇAS

Estilo
musical

do músico
Santana

(?)
Cavalera,
baterista
mineiro

Indica o
Leste, na
rosa dos
ventos

Habili-
tadas;

capazes

Uma vez,
em inglês

Interjeição
que

exprime
surpresa

A árvore
dos

“desertos
verdes”

Erva com
proprie-
dades

calmantes

Zizi (?),
cantora
de “Per
Amore”

Extensão 
de arquivos
do Word
(Inform.)

Enxerga;
avista

Dispositi-
vos usados
para fazer

contas

(?)-se:
dedicar-se 
exclusi-

vamente a

Macho (?),
líder do
bando
(Biol.)

(?) e
flecha,
arma

indígena

Vazias por
dentro

Recinto
mais

protegido
de bancos

(?) Magos:
Belchior,
Baltazar
e Gaspar

Emprega-
da de

famílias
nobres

Necessida-
de urgente
da pessoa
asfixiada

Plissada,
godê

ou lápis
Gatuna

Tudo, em
inglês

Papel fino
e colorido

A Capital
da Moda
Ouvido,

em inglês

Doente, em inglês
Caneta-(?): possui

um reservatório
extra de carga

Fãs que chamam 
a atenção em
arquibancadas
Apelido de JK

Brinquedos mais
comuns de meninas

Filme com Uma
Thurman e Lucy Liu

Local onde se
concentra o maior
número de votos
de um político

Enguia,
em inglês
Ataran-

tada
Corres-

pondência
Endoidece

(gír.)

Objetos
vendidos
em loji-
nhas de

suvenires

Conversa
(pop.)

Primeiro rei
de Israel

Amável;
cortês

Nome da
letra “D”

Rádio
(símbolo)
(?) da Eli-
minação 
do Traba-
lho Infantil 

(2021) 

Rio mais
longo do

Paquistão
Ene

3/all — ear — eel — ill. 4/alfa — ater — indo — once. 8/kill bill. 9/valeriana.

EsPaÇO gOuRmET

CaldO VERdE

Por muito tempo os tons 
naturais e terrosos fo-
ram associados so-

mente ao ambiente corpora-
tivo, apenas acompanhando 
homens em salas de reuni-
ões. Não podíamos dizer que 
estavam entre as tendências 
de moda. Mas em 2019 isso 
começou a mudar e eu me ar-
risco a dizer que cores como 
terracota, areia, marrom e 
outras similares são a maior 
tendência em termos de co-
res para este inverno.

Por se tratar, como o pró-
prio nome diz, de cores “na-

turais”, elas são considera-
das básicas e minimalistas, 
transmitindo elegância e 
personalidade. O resultado 
é um look sofisticado e es-
tiloso.

Combinar tons naturais é 
muito fácil. Um look mono-
cromático com, por exemplo, 
blusa bege clara, calça bege 
escura e casaco marrom, é 
fácil de montar e o resultado 
é lindo demais! Além dessa 
combinação de tom natu-
ral + tom natural, você pode 
optar por inserir uma cor 
em tons mais sóbrios, como 

tons naturais para o inverno 2021
roxo, verde, vermelho 
e até azul. Pessoalmen-
te, a combinação que eu 
mais gosto é de tom natu-
ral com azul, e nisso po-
de-se considerar também 
o jeans clássico.

E, ao contrário do que 
muitas pessoas devem 
imaginar, essas cores não 
precisam ser usadas ex-
clusivamente no inverno, 
na verdade elas já estavam 
fazendo muito sucesso no 
verão passado e, ao que 
tudo indica, ainda farão no 
próximo.

Além disso, nem sem-
pre temos a certeza de que 
estamos investindo em 
peças de cores atempo-
rais, mas nesse caso sim. 
Esse é o tipo de cor que 
nunca sai totalmente de 
cena, apenas fica de lado 
por algum tempo para de-
pois retornar, mas ainda 
assim podemos usar sem 
medo de estarmos “fora 
da moda”. 

4 batatas médias

1 tablete de caldo de galinha

1 colher (sopa) de óleo

1 colher (sopa) rasa de sal ou a gosto

5 xícaras (chá) de água

1 xícara (chá) de couve manteiga cor-

tada em tiras

1 lingüiça calabresa defumada cortada 

em rodelas

Modo de preparo
Na panela de pressão, coloque a batata, o caldo de ga-

linha, o óleo, a água e sal. Cozinhe por cerca de 10 mi-

nutos (começar a contar o tempo depois que a panela 

começar a chiar) até a batata desmanchar. Em segui-

da, bata tudo no liquidificador. Acrescente as rode-

las de calabresa e ferva. Desligue o fogo e adicione a 

couve-manteiga. Na hora de servir, coloque um fio de 

azeite ou croutons.
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O Grupo Wh Comunicações parabeniza os colaboradores henrique hubner e Sônia Wronski, que 
completam mais um ano de vida no dia 18. Muitas felicidades! 

Alini, parabéns por mais um ano de 
vida (17).  Curta muito seu aniversário 
e todos os dias desfrute da vida ao 
máximo, pois você merece muito ser 
feliz sempre. Felicidades! 

Aline, Parabéns 
por mais um ano 
de vida, por esse 
dia tão especial 
(12). Que essa 
data seja cheia 
de amor, paz, 
carinho e tudo de 
bom, pois você 
merece… Feliz 
aniversário!

Elis, que a sua caminhada seja de muita luz, que o 
amor seja o adubo de sua vida e que a felicidade reine 
sempre no seu coração. Parabéns! homenagem de 
toda a sua família.

Flavia, Parabéns pelo aniversário e por ser tão 
especial! Você merece ser muito feliz!! Felicidades 
sempre! Votos de sua família. 
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VIDA E
EsPIRITuALIDADE DIANA HEINz

“Luz, tijolo, terra, cadeira, 
colchão, tudo que permeia nos-
sa existência é um constante vir 
a ser e as possibilidades para se 
constituir um objeto de arte são 
infinitas, basta que o artista te-
nha a experimentação como 
parte fundamental do seu exer-
cício, buscando a poética mais 
adequada à sua temática”, dis-
se Alexssandro Schappo, artis-
ta integrante do Coletivo Unida-
de Imaginária criado no passado 
em Maravilha. 

O Coletivo surgiu com o ob-
jetivo de criar de um espaço de 
discussão, produção, apreciação 
e circulação de arte contempo-
rânea. O grupo destaca que tra-
balha com a democratização das 
linguagens atuais numa região 
habituada a manifestações mais 
tradicionalistas e que pouco re-

Primeiro projeto do coletivo fala sobre relações humanas

CulTuRa Grupo surgiu com o objetivo de criar de um espaço de 
discussão, produção, apreciação e circulação de arte contemporânea

artistas criam Coletivo em maravilha 

explicam os artistas.

Divulgação

fletem sobre o espaço tempo-
ral que vivenciamos. O primeiro 
projeto em desenvolvimento tem 
como temática as relações hu-
manas, com foco nos comporta-
mentos tóxicos, acentuados prin-
cipalmente pela pandemia, mas 
que sempre permearam relações 
familiares, amorosas e amizades. 

Schappo tem formação em 
artes visuais, trabalhou à frente 
do grupo teatral Unidade Imagi-
nária por quatro anos, de 2014 à 
2018. Além dele, faz parte do gru-
po, Maria Schuster, também com 
formação em Artes Visuais, atua 
como professora de arte e tem 
experiência no campo do dese-
nho e pintura, atuando junto ao 
grupo teatral desde 2014. O Cole-
tivo ainda é composto por Dalva-
na Vanso, com formação de atriz 

pelo grupo Terreira da Tribo, em 
Porto Alegre/RS.

PSiQUe 
O projeto tem como títu-

lo “Psique”. Na mitologia, Psiche 
é uma linda moça invejada por 
todas as mulheres do reino, sua 
beleza é tanta que chega aos ou-
vidos de Afrodite, a deusa grega 
da beleza, que tomada pela in-
veja vai até Eros, seu filho e Deus 
grego do amor, para que ele lan-
ce uma flecha e faça Psiche se 
apaixonar pelo moço mais feio 
do reino. Eros, no entanto, nun-
ca cumpre o pedido da mãe, pois 
apaixona-se pela moça e ela por 
ele. Eles casam e vão viver em 
uma caverna escura. Para escon-
der o romance da mãe, Eros não 
permite que Psiche veja seu ros-

to. Ela confia nele mesmo não 
entendendo seus motivos. Com 
o tempo as irmãs de Psiche, in-
vejando sua felicidade, conven-
cem-na que o marido mente, 
que ela deve enganá-lo para ver 
seu rosto. Ela persuadida o faz. 
Ao descobrir que seu marido é 
um belo Deus, ele foge, pois não 
confia mais nela. Afrodite desco-
bre o que seu filho fez e proíbe o 
romance. Encabida de uma série 
de tarefas para reconquistar seu 
amor e ter a permissão de Afro-
dite, Psiche desce ao mundo dos 
mortos para conseguir no fim o 
amor de seu marido de volta. “O 
trabalho vem de encontro com o 
mito, quando entendemos que 
o mundo negligencia a impor-
tância de olharmos para dentro. 
Nas escolas, em casa, não somos 
ensinados a nos conhecer e en-
tendermos nossos limites, a nos 
amar. O mundo enfrenta diver-
sos problemas socias devido as 
relações, os altos índices de fe-
minicídio em nosso país são um 
exemplo. Os homens ensinados 
desde pequenos que devem re-
primir seus sentimentos enten-
dem que o único lugar que lhes 
cabe é a raiva. Sem aprender a li-
dar com suas emoções cometem 
suicídio que por sinal no Brasil 
76% dos suicídios são cometidos 
por homens. Já entre jovens sui-
cídio é a segunda causa de mor-
tes. Quando nos despertamos 
com essas estatísticas, entende-
mos que o principal problema 
vivido nessa atual sociedade são 
as relações tóxicas e o ódio entre 
grupos. Porque nossa busca está 
incompleta, não aprendemos a 
nos amar a nos conhecer. Para 
falarmos de nossas relações tóxi-
cas também precisamos falar de 
saúde mental”, disse. 

Os QuaTRO COmPROmissOs

Talvez alguns não saibam, mas a leitura é uma das minhas 
grandes paixões. E recentemente li um livro que achei fantásti-
co, leitura simples, mas de uma sabedoria gigantesca. O livro tem 
como título: Os quatros compromissos, de Don Miguel Ruiz. 

Claro que quem ainda não leu o livro deve estar pensando, 
mas quais são estes compromissos? 

O primeiro compromisso: seja impecável com sua palavra; 
O segundo compromisso: não leve nada para o lado pessoal; 
O terceiro compromisso: não tire conclusões; 
E o quarto compromisso: dê o melhor de si. 
Outro questionamento que você, querido leitor, deve estar 

fazendo, é de onde surgiram estes compromissos. 
Milhares de anos atrás, no sul do México, os toltecas eram 

conhecidos como “homens e mulheres de sabedoria”. An-
tropólogos de referem a eles como uma nação ou raça, mas 
na verdade eram cientistas e artistas que se associaram para 
explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos 
antigos. 

Ao longo dos milênios, os nagual foram obrigados a 
manter sua existência na clandestinidade. Felizmente, a sa-
bedoria tolteca estava incorporada e foi transmitida por ge-
rações de diferentes linhagens de nagual. E o autor desta 
obra, como sendo nagual por descendência, compartilhou 
conosco os poderosos ensinamentos dos toltecas. 

O livro nos traz profundas reflexões e vou compartilhar 
com vocês. Cada semana vou falar de um compromisso. 
Mas, antes, vou apresentar uma reflexão sobre o auto cui-
dado, e no livro encontramos a seguinte frase: “Mais nin-
guém pode nos fazer mal com tanta eficiência quanto nós 
mesmos, e o Juiz, a Vítima e o sonho social são responsá-
veis por isso.” 

O que acontece é que as pessoas na maioria das vezes 
culpam apenas os outros, o marido, a esposa, pai, mãe, pa-
trão, colega de trabalho.  Porém, durante toda a sua vida, 
ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. E uma 
grande parcela disso tudo decorre do sistema de crenças: 
eu mereço, não sou digno de amor, não sou bom o suficien-
te, para que eu consiga algo eu preciso sofrer. 

A partir de hoje vamos fazer o nosso compromisso, afir-
me para si mesmo, eu tenho o direito de ser feliz, de ter saú-
de, amor, dinheiro e eu não preciso sofrer. 

Vamos derrubar estas crenças que não pertencem a nós. 
E o compromisso de hoje é ser feliz!! 

Bom final de semana. 

O Coletivo está com um 
proposta metalinguística 
ao trabalhar diferentes 
linguagens a partir da 
mesma temática, como a 
fotografia, poesia, pintura, 
performance, audiovisual 
e teatro entendendo que o 
papel do artista atualmente 
é de ser um agente de 
provocações sociais, 
fazendo refletir sobre 
coisas que cotidianamente 
não nos daríamos 
conta, possibilitando 
transformações através 
da consciência,
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Existe alternativa.

O Sicredi é a alternativa para você, 
sua empresa ou seu agronegócio. 
Aliamos as suas necessidades 
financeiras com a economia local, 
a educação e o desenvolvimento 
das regiões em que atuamos. 
É com esses valores que queremos 
construir uma sociedade mais 
próspera. Que valores tem o seu 
dinheiro?

Aponte a 
câmera do
celular e 
saiba mais.

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende um mundo melhor.

Existe o consumo consciente.
Existe o desenvolvimento sustentável.
Existe a cooperação.

sicredi.com.br

SAC - 0800 724 7220      Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

insPiRaÇãO Celi Provin atua com produção de artesanato desde criança e destaca o amor pelo ofício

moradora de maravilha produz cortinas 
com lacres de garrafas e latinhas
CAMILLA CONSTANTIN

O número estimado de 
pessoas que vivem da pro-
dução de artesanato no 
país é de dez milhões, se-
gundo dados do IBGE. Uma 
delas é Celi Provin, de 78 
anos, que mora em Mara-
vilha e aprendeu o ofício 
ainda criança. Mesmo após 
passar por algumas cirur-
gias, ela ainda segue com a 
atividade, principalmente 
por amor às suas criações. 
“Não consigo parar total-
mente, é algo que faço com 
gosto”, diz.

Em meio aos desafios 
da pandemia, Celi acredita 
que o importante é enten-
der as dificuldades e bus-
car soluções criativas. Além 
dos bordados que já desen-
volvia, passou a ter novas 

ideias e foi assim que sur-
giu um de seus itens prefe-

ridos: a cortina de crochê 
feita com lacres de garrafas 

pet ou latinhas.
Ela conta que tais corti-

nas levam meses para ser fi-
nalizadas, exigindo tempo e 
dedicação. Mas, com criati-
vidade e força de vontade, 
é possível desenvolver algo 
diferenciado, como esta 
ideia que rendeu vários elo-
gios e encomendas.

É contando sua histó-

ria com o artesanato ao lon-
go dos anos que ela aconse-
lha os mais jovens a encarar 
períodos difíceis como uma 
oportunidade para criar coi-
sas novas. “Com alguns ma-
teriais em mãos e bastante 
criatividade, tudo é possí-
vel”, afirma.

Cortina feita por Celi enfeita a janela de casa e já teve vários elogios e encomendas

Celi mostra os detalhes da cortina feita com lacres de garrafas pet

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder
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A Semana Nacional de En-
fermagem comemora-se de 
12 a 20 de maio. O Hospital 
São José lembrou nesta sema-
na que o dia 12 de maio é Dia 
do Enfermeiro e 20 de maio é 
Dia do Técnico de Enferma-
gem, profissionais tão impor-
tantes na unidade hospitalar. 

Em razão da pandemia, 
não será possível promover 
encontros ou palestras nes-
te ano, mas a equipe e direção 
estão empenhadas e lembrar 

as datas especiais. “Guerreiros, 
dedicados e especiais. Nosso 
carinho e gratidão”, lembram. 

CafÉ
O Hospital São José reali-

zará nos dias 19 e 20 de maio 
um café colonial para os pro-
fissionais, em agradecimento 
e gratidão pelo excelente tra-
balho realizado nesse mais de 
um ano de pandemia. “Profis-
sionais essenciais nesse pro-
cesso”, lembra a unidade. 

De acordo com toda a 
equipe, “a enfermagem e a 
arte são os principais instru-
mentos. É dedicação e ca-
rinho pela vida humana. 
Parabéns a todos pelo seu tra-
balho. Enfermeiras Adriana, 
Ana, Analine, Andressa, An-
drieli, Carine, Débora, Dia-
ne, Eliane, Elisandra, Elisânge-
la, Elizane, Fabiana, Fabiane, 
Gabriela, Kelly, Juliana, Már-
cia, Marlice, Pamela, Rafae-
la, Roberta, Silvana e Tauana”. 

HOmEnagEm
Hospital são José de maravilha lembra 
semana nacional de Enfermagem

hospital lembra importância do trabalho que é realizado diariamente pelos técnicos e enfermeiras

Divulgação

liTERaTuRa Local possui grande acervo literário para diferentes idades e trabalha com o empréstimo gratuito de obras à comunidade

biblioteca municipal luiz delfino 
completa 59 anos de história no município

luiZ dElfinO dOs sanTOs
Médico, politico e poeta brasileiro, luiz Delfino dos 
Santos nasceu em 1834 em Desterro, atual Florianópolis. 
Foi Senador por Santa Catarina e exerceu atividades 
parlamentares à 21ª legislatura (1890-1891), participou 
e assinou a Constituinte de 1891, a primeira constituição 
republicana do Brasil; e à 22ª legislatura (1891-1893).
Escreveu mais de cinco mil poemas. luiz Delfino dos Santos 
é considerado o segundo poeta mais importante de Santa 
Catarina, superado apenas por Cruz e Sousa. A Biblioteca 
Municipal de Maravilha recebeu seu nome em 1971, através 
de uma lei sancionada pelo então prefeito Deonildo Faggion.

DIANA HEINz

No dia 14 de maio de 1959 
o então prefeito de Maravilha, 
Deonubem Baldissera, sancio-
nou uma lei que criava a primei-
ra Biblioteca Pública do muni-
cípio. Hoje, localizada na Rua 
Eloi Luiz Dandan, em frente 
a Escola de Educação Básica 
Nossa Senhora da Salete, a bi-
blioteca possui mais de 13 mil 
obras literárias. Os livros aten-
dem a diversos gêneros e faixa 
etárias, desde literatura infan-
til e juvenil, brasileira e estran-
geira, espiritual, autoajuda e 
gibis. Também é possível en-
contrar livros para pesquisa, 
com fonte maior e em braille 
para portadores de necessida-
des especiais.

A Biblioteca efetua em-
préstimos de livros de literatu-

ra, disponível ao leitor por sete 
dias, com possibilidade de re-
novação do mesmo por mais 
sete dias. Para pegar um livro 
basta realizar o preenchimen-
to do cadastro com os seguintes 
documentos: identidade, Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF) e 
comprovante de residência. 

sORTEiO
A equipe da instituição 

promoveu um sorteio de co-
memoração aos 59 anos da 
Biblioteca. Foram sorteadas 
duas obras, uma infantil e 
outra para adultos. “Nosso 
objetivo foi despertar o inte-
resse e o gosto pela leitura, 

prática indispensável para 
o andamento escolar, de-
senvolvendo a escrita cor-
reta e viajando pelas histó-
rias. O sorteio foi realizado 
apenas com os leitores que 
estiveram na biblioteca 
esta semana. Também tive-
mos a entrega de um marca
-páginas como lembrança”, 
disseram. 

Fotos: Divulgação

instituição possui mais de 13 mil obras literárias disponíveis

No local foram expostas obras de luiz Delfino 
dos Santos, segundo poeta mais importante de 
Santa Catarina

Marca-páginas foram entregues em 
comemoração ao aniversário

A biblioteca atende 
de segunda a 

sexta-feira, das 
7h30 às 11h30 e 
das 13h às 17h. 
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A Cooperativa Regional Au-
riverde, ao longo de sua histó-
ria tem realizado obras de gran-
de relevância em benefício ao 
seu quadro social. Certamen-
te a formação de pessoas pauta-
das no quinto princípio tem sido 
de grande importância para as 
famílias vinculadas à Auriverde, 
mas a infraestrutura física é tam-
bém essencial para dar supor-
te nas etapas que sucedem ao 
que acontecem nas proprieda-
des, como o recebimento de pro-
dutos de forma adequada, logís-
tica, lojas agropecuárias, fábrica 
de rações.

Ao longo desses 53 anos de 
história a direção da Auriverde 
investiu muito em sua infraes-
trutura, buscando atender todas 
as demandas do quadro social. 
Recentemente, devido princi-
palmente ao avanço das tec-
nologias de produção de grãos 
e a modernização dos equipa-
mentos de colheita, tornando-a 
maior e colhida em menor tem-
po, levou a direção de a Auriver-
de decidir em investir em uma 
nova e moderna unidade de re-
cebimento, beneficiamento e 
armazenagem de grãos, que é 
hoje, o maior investimento já re-
alizado pela Auriverde. 

A construção desta unidade 
é em Maravilha e encontra-se no 
estágio inicial com atividades de 
terraplanagem e montagem de 
estrutura de apoio aos trabalha-
dores e gestores da obra. Os nú-
meros do projeto são expressi-
vos iniciando pela área de terra 
que possui área total 248.250 m2 
(24,82 ha) e a definição para rea-
lizar todas as obras em três eta-
pas durante os próximos anos.

PRimEiRa ETaPa 
dO PROJETO

A área útil para o projeto na 
primeira etapa é de 90.000 
m², num canteiro de obras 
de 110.000 m² e a área ser 
construída será de 8.685,18 
m². A nova unidade de 
recebimento, beneficiamento 
e armazenagem de grãos 
da Auriverde contará com 
pátio externo com 4.000 m² 
para triagem de caminhões 
com capacidade para 120 
veículos de grande porte e 

infRaEsTRuTuRa Terraplanagem e montagem de estrutura de apoio aos trabalhadores e gestores da obra estão em andamento

Obra da nova unidade da auriverde 
está em estágio inicial em maravilha

Primeira etapa do projeto está em execução e a área construída será de 8685.18 m²

Foto Fritz

com estrutura de sala para 
refeições e sanitários. Terá 
ainda guarita com vigilância 
24 horas com 73 m², balança 
rodoviária, com capacidade 
100 toneladas, escritório e 
sala de classificação com 
432,68 m², pátio de triagem 
interno. 
Contará com uma estrutura 
de beneficiamento e secagem 
com as seguintes estruturas: 
barracão de moegas, 
máquinas e sala de comando 
com 770,79 m² de área 
construída, um tombador 
de 45 toneladas, com 12 
metros de comprimento, 
um tombador de 90 
toneladas, com 26 metros de 
comprimento, um secador de 
cereais SNE-05 capacidade 
para secar 45 mil sacas/ 
dia, de milho, com base na 
redução de 24 para 14 graus 
de umidade.
A matéria prima para gerar 

energia para os secadores 
será lenha com um consumo 
previsto de 195 m³/dia. Além 
disso, farão parte desta 
etapa do projeto as seguintes 
estruturas complementares: 
uma central de pó com 
aspiração de toda a unidade 
produtora de resíduos, 
cinco silos “pulmão” com 
capacidade total de 42.000 
sacas de 60 kg, cinco silos 
de armazenagem de cereais 
com capacidade total de 
250.000 sacas de 60 kg e um 
armazém graneleiro fundo 
semi-V, com capacidade 
550.000 sacas de 60 kg. 
Toda essa estrutura contará 
com um fluxo de transporte 
de produtos muito rápido, 
240 ton/hora, o que significa 
carregar em torno de 10 
carreatas por hora. 
Destacam-se ainda outros 
aspectos positivos e 
inovadores desse projeto: 

o seu fluxo permitirá 
uma operação interna de 
recebimento, beneficiamento, 
descarga, secagem, 
armazenagem e expedição de 
milho, trigo e soja, com a mais 
alta tecnologia, preservando a 
qualidade desses grãos para 
a posterior industrialização.  
O acondicionamento de 
resíduos, contará com 
destino e queima para gerar 
energia e/ou adubação 
e o sistema de secador 
permite uma secagem com 
baixa temperatura e uma 
grande produção. O sistema 
de transporte tem sua 
capacidade dimensionada 
que permitirá um fluxo com 
alto rendimento. 
Os silos e armazéns 
graneleiros, serão construídos 
em concreto armado, com 
sistema de termometria 
que fornece segurança e 
confiabilidade em relação 

à conservação dos cereais. 
Serão utilizadas estruturas 
metálicas para completar a 
construção do projeto. Os 
valores a serem investidos 
nesta primeira etapa chegam 
a R$ 42 milhões e serão 
financiados pelo Banco 
Regional de Desenvolvimento 
Econômico (BRDE) e pelo 
Sicoob Credial. Serão 
gerados 14 empregos diretos 
e aproximadamente 60 
empregos indiretos.
Conforme o presidente da 
Auriverde, Cláudio Post, 
o maior investimento em 
infraestrutura já realizado 
pela Cooperativa Regional 
Auriverde está tomando 
forma. “Cada metro cúbico 
de terra movimentado 
representa um avanço, cada 
hora máquina trabalhada 
fará parte dos números 
da execução da obra, 
cada decisão tomada 

para dar andamento e 
operacionalização está 
imbuída de muito sentimento, 
dedicação e profissionalismo, 
cada litro de óleo diesel, 
cada buraco escavado, cada 
poste cravado, enfim, cada 
gota de suor derramada, 
farão parte de um sonho 
que será realizado 
brevemente, com muitas 
mãos e cooperativamente”, 
destacou ele.
 As próximas etapas, 
previstas para serem 
realizadas nos próximos 
20 anos, contemplarão a 
construção de novas fábricas 
de rações para suínos e 
bovinos, um novo centro de 
distribuição e ampliação da 
capacidade desta primeira 
etapa, que serão construídas 
não necessariamente nessa 
ordem, pois serão adequadas 
as necessidades futuras da 
Auriverde e seu quadro social.

FRANCIELE BORgES
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MunICípIoS

Está em andamento o pro-
jeto Nutrir Teen em São Miguel 
da Boa Vista, que consiste em 
um conjunto de ações educa-
tivas implementadas para um 
grupo de adolescentes diag-
nosticados em 2020 com al-
terações de peso corporal. 

As ações que compõem 
este projeto abrangem Nutri-
ção em Saúde Pública, vigilân-
cia nutricional, promoção da 
alimentação adequada e sau-
dável, incentivo às práticas cor-
porais e de atividade física e 

sãO miguEl da bOa VisTa

sãO miguEl da bOa VisTa

CunHa PORã

Projeto de nutrição com adolescentes é destaque no município

secretaria de Educação é 
contemplada com veículo

secretaria de Esportes 
irá apresentar 
novos uniformes 

A administração de 
São Miguel da Boa Vis-
ta recebeu na última se-
mana um veículo Peuge-
ot Expert minibus novo, 
com 11 lugares, que será 
utilizado pela Secreta-

ria de Educação. O ve-
ículo é oriundo de um 
convênio com o gover-
no do estado, através de 
uma emenda parlamen-
tar do deputado Mau-
rício Eskudlark (PL).  

Chaves foram entregues para a responsável pelo setor

Divulgação

bOm JEsus dO OEsTE Administração instalou interfone no jardim de infância 
e está avaliando a possibilidade de disponibilizar um guarda nas escolas 

segurança nas escolas 
municipais é reforçada

Com o objetivo de ga-
rantir mais segurança, a ad-
ministração de Bom Jesus 
do Oeste, por meio da Se-
cretaria da Educação, ins-
talou nesta semana um 
interfone no Jardim de In-
fância Chapeuzinho Verme-
lho. O prefeito, Airton Antô-
nio Reinehr, disse que uma 
das prioridades no momento 
é aumentar a segurança dos 
alunos e professores. 

Reinehr ressaltou que o 
projeto de construção dos 
muros e cerca de proteção 
na escola municipal Profes-
sor Albano Borre já está em 
andamento desde o mês de 
março. Além disso, também 
está avaliando a possibili-
dade de disponibilizar um 
guarda para auxiliar nos es-
tabelecimentos de ensino 
do município.

A secretária de Educa-
ção, Adriane Baumbach, 
destaca que a segurança 
dos alunos é de grande pre-
ocupação para o município 
e medidas já foram adota-
das, gerando assim maior 
tranquilidade para os pais e 
deixando o ambiente esco-
lar mais seguro. 

TROCa dE 
sECRETáRia

Reinehr assinou no úl-
timo dia 3 a portaria de 
admissão da professora 
Adriane Baumbach como 

No Jardim de infância Chapeuzinho Vermelho já foram adotadas medidas de segurança

Fotos: Divulgação

ações voltadas para o aspec-
to psicológico desta temática. 
As atividades estão sendo de-
senvolvidas em sete encontros, 
com periodicidade semanal. 

O projeto é coordenado pela 
nutricionista Adriana Filimber-
ti Motter e tem a contribuição de 
profissionais da Unidade Bási-
ca do município, como psicólo-
ga, fisioterapeuta, enfermeira 
e convidados com explana-
ções acerca das temáticas que 
envolvem assuntos de nutri-
ção, saúde e qualidade de vida. 

Os encontros são realiza-
dos no âmbito escolar, respei-
tando os decretos municipais 
e estaduais em vigor, sobre dis-
tanciamento, uso de máscaras 
e oferta de álcool em gel no lo-
cal. “Este trabalho é uma par-
ceria entre a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Educação e 
Administração, e objetiva pro-
porcionar ferramentas para 
uma saúde preventiva e me-
lhoria de vida para os jovens 
munícipes”, enfatiza o secre-
tário de Saúde, Jonas Signor. Durante os encontros são abordados vários assuntos com os adolescentes

Divulgação

Adriane está à frente da Secretaria de Educação desde o início do mês 

secretária de Educação, 
Cultura e Esportes do mu-
nicípio. Adriane é graduada 
e pós-graduada em Peda-
gogia, com habilitação em 
Educação Infantil, e exerce 
a função de professora há 
20 anos. Ela também este-
ve na direção do Jardim de 
Infância Chapeuzinho Ver-
melho e na direção da Es-
cola Municipal Professor 
Albano Borre.

Ela destaca que é um 
grande desafio assumir o 
cargo. “Vamos buscar fa-
zer um bom trabalho, com 
responsabilidade, em con-
tato constante com a ad-
ministração, com os profis-
sionais da educação e com 
as famílias, contribuindo 

ainda mais com o ensino 
e aprendizagem”, relata. 

O prefeito deu boas-
vindas para a nova gesto-
ra e desejou sucesso nesta 
fase.  “Buscávamos al-
guém que pudesse acres-
centar ao trabalho da Se-

cretaria de Educação e é 
claro, com conhecimen-
to na área, que fosse do 
quadro de professores do 
município. Assim chega-
mos ao nome de Adria-
ne, que com certeza só 
vem a somar”, finaliza.

Com os cuidados ne-
cessários em razão da 
pandemia, o município 
de Cunha Porã vem re-
tornando com as esco-
linhas de Futsal e Vo-
leibol e também com a 
preparação do time adul-
to para os campeonatos. 

A diretora de espor-
tes, Tatiani Eberhard, des-
taca que o evento de lança-
mento dos fardamentos de 
jogo para 2021 está mar-

cado para a próxima quin-
ta-feira (20), às 18h, no sa-
lão nobre da prefeitura, 
sendo transmitido ao vivo 
para toda a população.

Ela ressalta ainda que 
os novos uniformes de trei-
no serão entregues a to-
das as categorias de base 
e adultos, tanto do vôlei 
como futsal, no dia 22 de 
maio. Também nesse dia 
terá a pastelada, com en-
trega das 9h até às 13h30.
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O comandante da 3ª Com-
panhia de Polícia Militar de Ma-
ravilha, Capitão PM Altair Lisot, 
foi promovido a Major da Polí-
cia Militar de Santa Catarina. No 
dia 05 de maio, data comemora-
tiva aos 186 anos da Polícia Mi-
litar de Santa Catarina, ocorreu 
na sede da 11º Batalhão de Polí-
cia Militar de Fronteira, em São 
Miguel do Oeste, o ato de pro-
moção do comandante da Polí-
cia Militar de Maravilha, Major 
Altair Lisot e do comandan-
te da Polícia Militar Ambien-
tal em São Miguel do Oeste, Ma-

jor Everton Carlos Roncaglio.
Na oportunidade, o coman-

dante da 11ºBatalhão de Polícia 
Militar, Tenente Coronel Jailson 
Aurélio Franzen presidiu o ato de 
promoção e de entregas de me-
dalhas, ressaltando empenho e 
o comprometimento do policial 
para com o seu aperfeiçoamen-
to profissional, bem como para a 
constante melhoria da seguran-
ça pública, fazendo jus assim, ao 
reconhecimento institucional. 

Os atos aconteceram reser-
vadamente em virtude da pan-
demia, sem presença de público.

PROmOÇãO
altair lisot foi promovido 
a major da PmsC

Divulgação

O ex-atleta de futebol, Jak-
son Follmann, contou sua his-
tória de vida durante o módulo 
quatro do Programa Líder Jo-
vem, promovido pela Sicredi 
Alto Uruguai RS/SC/MG, na se-
gunda-feira (10). Participaram 
de forma digital mais de 485 pes-
soas, entre elas, os 260 jovens dos 
três estados de atuação da coo-
perativa que estão envolvidos di-
retamente com a formação, além 
de convidadas do Sicredi Mulher 
e colaboradores da cooperativa. 

Follmann é um dos seis so-
breviventes do voo da Chapeco-
ense, que caiu em novembro de 
2016, quando a delegação viajava 
para a Colômbia. Relatando sua 
trajetória, o gaúcho de Alecrim 

contou que iniciou sua vida no 
futebol com 13 anos e, no auge 
da sua carreira – aos 24 anos –, 
foi acometido pelo acidente aé-
reo. Na época, ele ficou em coma 
seis dias e quando acordou esta-
va sem uma perna, além de vá-
rios ferimentos graves. No to-
tal, foram 13 fraturas pelo corpo.

Passados 56 dias de inter-
nação em hospitais, depois de 
diversas cirurgias e implanta-
ção de prótese na perna am-
putada, iniciava uma outra ba-
talha, a psicológica. Follmann 
precisou se reconstruir e nes-
ta jornada se redescobriu no 
mundo da música, pois, segun-
do ele, esse era seu segundo so-
nho de vida. Apostando nesta 

insPiRaÇãO
Jakson follmann emociona em palestra da sicredi alto uruguai Rs/sC/mg

possibilidade, em 2019 partici-
pou do Popstar – reality show 
da Rede Globo – e foi vencedor. 

A partir daí, gravou músicas, 
criou o projeto “Prosa e viola” 

que será apresentado em teatros 
assim que a pandemia passar, e, 
como forma de inspirar pesso-
as, ministra palestras cantando e 
contando sua história de supera-

ção. “Minha vida é uma sucessão 
de eventos raros, mas estou aqui, 
vivo, podendo contá-la a vocês. 
Por isso, valorizo muito o que te-
nho – amigos, família, colegas –, 

Evento foi promovido de forma digital para mais de 485 pessoas na noite de segunda-feira (10)

Divulgação

a chance que tive de reviver. Pelo 
que vivi, passei a não deixar para 
amanhã para perdoar, para di-
zer que amo, para abraçar quem 
eu quero bem. Eu vivo intensa-
mente o hoje, porque o amanhã 
a Deus pertence. Meu desejo é 
poder motivar vocês a serem re-
silientes. Se estiverem cansados, 
aprendam a descansar e não a 
desistir, pois os desafios só se-
rão superados se tentarmos. Pela 
minha trajetória, hoje ajudar 
pessoas é o combustível que eu 
tenho, por isso agradeço a cada 
um e espero ter contribuído para 
vocês serem pessoas melhores, 
a confiarem mais nas capacida-
des que têm e acreditarem que 
na vida tudo é possível”, finaliza.

3ª EdiÇãO Para o preenchimento das vagas é necessário efetuar o pagamento

maravilha terá mutirão de 
castração para cães e gatos

O mutirão de castração será realizado no dia 
28 de maio, em Maravilha, no pátio da Auto Elé-
trica do Mozart. As inscrições já estão abertas e 
devem ser feitas de forma presencial no Escri-
tório de Advocacia de Guilherme José Borsa, na 
sala 101, em cima da agência dos Correios. Mais 
informações também podem ser obtidas pelo 
WhatsApp (49) 98821 4404, com Guilherme, ou 
(49) 98822 4469, com Daiana.

O mutirão é para castração de cães e gatos. 
Os valores variam de R$ 170 a R$ 360, dependen-
do do peso do animal. Animais de raça ou com 
mais de 7 anos deverão fazer a anestesia inala-
tória, por maior sensibilidade, com um adicional 
de R$ 70. No valor também está inclusa a medica-
ção para ser usada no pós-operatório e um cone. 
Neste ano, devido à pandemia, as vagas são limi-
tadas e garantidas com o pagamento e assinatura 
do termo de responsabilidade. As inscrições se-
guem abertas até preencher o total de vagas dis-
poníveis.

Divulgação

Vagas são limitadas devido à pandemia
Momento da entrega de medalhas
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Alesc debate 
carreiras 
  Enquanto o governo do 
Estado foca as atenções na 
pandemia e seus impactos 
e na infraestrutura, os 
deputados da Assembleia 
Legislativa de SC (Alesc) 
já iniciaram o debate 
para mudanças no plano 
de carreira de alguns 
servidores do Executivo. 
Duas comissões 
temporárias foram 
criadas: uma liderada 
pela deputada Luciane 
Carminatti (PT) para 
atender aos professores; 
e outra liderada por 
Sargento Lima (PSL) para 
estudar mudanças para os 
militares. 

Após retornar ao cargo 
de governador de Santa 
Catarina, Carlos Moisés da 
Silva iniciou pela Assem-
bleia Legislativa (Alesc) 
a retomada das ações de 
governo. Nesta terça-feira 
(11), ele visitou o Parlamen-
to, conversou com o pre-
sidente da Casa, deputado 
Mauro de Nadal (MDB), e 
depois com os líderes dos 
blocos e das bancadas. Na 
pauta, os projetos do Exe-
cutivo parados na Alesc. 

A principal tratativa foi 
a proposta de destinação 
de recursos estaduais para 
obras em rodovias federais. 
Moisés pediu apoio dos 
deputados pela derrubada 
do veto de Daniela Reinehr 
sobre o projeto para que o 
Executivo possa investir, 
ainda em 2021, R$ 350 
milhões nas BRs 163, 470 
e 280. A mensagem do 
veto ainda não começou 
a tramitar na Casa, mas 

Nadal prometeu agilidade. 
Os parlamentares afirmam 
que vão analisar as razões 
assinaladas pela então 
governadora interina para 
barrar o projeto. Além 
disso, vão aproveitar esse 
período para pressionar o 
governo a investir mais nas 
rodovias estaduais. 

Outra proposta parada 
no radar do Executivo é a 
Medida Provisória (MP) 
que garante subsídio a 
operações de crédito via 
Badesc, para micro e pe-

quenos empresários. O tex-
to destina R$ 250 milhões 
para o pagamento de juros, 
mas há duas semanas não 
tem movimentação. O go-
verno do Estado retomará 
os debates sobre possíveis 
emendas e alterações no 
texto. Uma segunda MP, 
que garante auxílio para 
famílias pobres, deve sofrer 
modificações para benefi-
ciar mais pessoas.

Além destas, mais duas 
propostas do Executivo 
devem chegar à Casa nas 

próximas semanas. A 
reforma da Previdência é 
a mais esperada, já que o 
déficit da área já ultrapas-
sou R$ 5 bilhões por ano e 
a maioria dos parlamenta-
res defende mudanças. O 
texto governamental deve 
estabelecer uma nova idade 
mínima para aposentado-
ria dos servidores, assim 
como endurecer regras 
de transição e aumentar 
a taxação daqueles que 
estão na inatividade. Outra 
proposta esperada é uma 
reforma administrativa. 
Segundo o governo, o texto 
proporá mudanças  em 
cargos e órgãos. Um dos 
principais temas é a entra-
da da extinção da SC-Par-
cerias, estrutura do Estado 
que gerencia os portos de 
Imbituba e de São Francis-
co do Sul. O tema está em 
discussão interna. 

RCN - 626 | rcnonline.com.brA RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

BRUNO COLLAÇO/AGÊNCIA AL

Governador foi pessoalmente negociar projetos

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

Superação 

FIESC, CIESC, 
SESI, SENAI e IEL 

Moisés inicia retomada das ações 
de governo pela Assembleia
Chefe do Executivo pediu às lideranças do Parlamento a derrubada de veto de Daniela

Exportações II
Diferentemente dos suínos, as exportações de carne de 

frango acumulam queda de -9,4% nos primeiros quatro 
meses do ano. Outros itens da pauta do agronegócio, 
como soja e tabaco, também registraram redução. O total 
faturado com exportações em 2021 no Estado foi de US$ 
2,79 bilhões, contra US$ 2,68 bilhões de 2020. Na compa-
ração com o cenário nacional, onde houve alta de 25% no 
período, Santa Catarina está abaixo da média.

Gás que Avança 
Interiorização da rede de Gás Natural leva 

desenvolvimento para Santa Catarina

Avançando nos investimentos, SCGÁS destinará cerca 
de R$ 457 milhões para ampliação da rede até 2025

Mais Gás Natural para os 
catarinenses

Ampliação no Planalto Norte

No ano em que completa 21 anos 
atuando na distribuição de Gás 
Natural no território catarinense, 
a SCGÁS anuncia também o 
maior pacote de obras de sua 
história: serão R$ 457 milhões de 
investimentos para ampliação da 
rede até 2025. Nos próximos anos, 
a Companhia pretende levar o Gás 
Natural a 15 novas cidades 
catarinenses, chegando a 80 
municípios atendidos. Somente 
para expansão de rede serão 
investidos mais de R$ 350 milhões 
e construídos cerca de 550 km.
 
Com passado e presente focados 
no desenvolvimento socioeconôm-
ico e espacial, a SCGÁS investe 
para ampliar a oferta de Gás 
Natural no território catarinense. 
Até 2025, a Distribuidora 
destinará mais de R$ 34 milhões 
em recursos para ampliação do 
abastecimento do mercado 
urbano em diferentes regiões 
catarinenses, residências e 
comércios.

O novo Plano Plurianual de 
Negócios da empresa contempla 
também a implantação de uma 
rede isolada no Planalto Norte, 
para atender, principalmente, 
indústrias do segmento de papel 
e celulose. Com um projeto 
inovador, semelhante ao 
implantado em Lages no ano 
passado, a região receberá 
investimentos na ordem de R$ 
12,4 milhões a partir de 2021 até 
2023.

 
 

Até 2025, a SCGÁS projeta atender 
440 indústrias, mais de 34 mil 

residências, 160 postos e mais de mil 
comércios. Com os novos clientes, o 
consumo médio terá crescimento de 

cerca de 25%.

Companhia de Gás de Santa Catarina   SCGÁS   gemac@scgas.com.br   

Comércio digital
Uma pesquisa sobre o movimento do comércio duran-

te o Dia das Mães, realizada pela Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de SC (FCDL/SC), apontou que 
52,2% dos lojistas estão atendendo o público tanto em 
pontos físicos, quanto de forma online. Além disso, os 
dados apontam ainda que 45% atendem apenas em loja 
física e 2,8% atende apenas de forma online. A pandemia 
tem acelerado a busca por canais digitais, diz o estudo. 

Exportações I
No primeiro quadrimestre de 2021, o faturamento 

com exportações de Santa Catarina acumula alta de 
4,25%. Os principais itens que puxaram o aumento 
foram as vendas de carne suína, com alta de 26,8%, e o 
segmento de madeira, móveis em madeira e marcenaria. 
Apesar da alta pontual, o resultado positivo só foi possível 
porque em abril de 2020 as restrições da pandemia esta-
vam no momento mais severo. 
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FERNANDO CAETANO
O jornalista Fernando Caetano morreu 
no dia 9 de maio, aos 50 anos. 
Trabalhou como repórter na Rádio 

Jovem Pan e depois teve passagens 
na TV por ESPN Brasil e Fox Sports, de onde saiu em 
dezembro de 2020. Faleceu em Marília, sua cidade natal, 
depois de problemas no coração.

NORMAN LLOYD
O ator e diretor Norman lloyd morreu 
no dia 11 de maio, aos 106 anos. Seus 

papéis notáveis no cinema incluem 
Nolan, em Sociedade dos Poetas Mortos, e 

letterblair, em A Época da inocência. Ele também estrelou 
ao lado de Buster Keaton e Charlie Chaplin em luzes da 
Ribalta. Era conhecido por interpretar o veterano médico 
Daniel Auschlander em 132 episódios do drama St. 
Elsewhere. O show ganhou 13 Emmys.

ARINA MACHADO
Faleceu no dia 7 de maio, no hospital São José de Maravilha, 
aos 83 anos. Seu corpo foi velado na igreja São Roque da 
linha Traíra e sepultado no cemitério da comunidade. 

LUCIA MARIA FREITAG
Faleceu no dia 7 de maio, no hospital São José de 
Maravilha, aos 86 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica da linha Campo Grande, em Santa Terezinha do 
Progresso, e sepultado no cemitério da comunidade. 

ALVIZ CABRAL GOMES
Faleceu no dia 7 de maio, no hospital São José de 
Maravilha, aos 67 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

SANINHA ROSA SCHMITT
Faleceu no dia 8 de maio, no hospital Casa Vita, aos 
90 anos. Seu corpo foi velado na igreja do Bairro São 
Sebastião e sepultado no cemitério local.

FREDERICO BEHNRNBERGER
Faleceu no dia 8 de maio, no lar de idosos Santa Bárbara, 

aos 94 anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

IDO WILLINGHOEFER
Faleceu no dia 9 de maio, em sua residência, aos 85 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério de Maravilha. 

ELIMAR ENIO GRAFFUNDER
Faleceu no dia 10 de maio, em sua residência, aos 69 anos. 
Seu corpo foi velado no salão comunitário do Bairro União, 
em Maravilha, e sepultado no cemitério de Bom Jesus do 
Oeste. 

SEGUNDO SERAFINI
Faleceu no dia 10 de maio, em sua residência, aos 74 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Católica de Flor 
do Sertão e sepultado no cemitério municipal de Flor do 
Sertão. 

LOURDES DREHMER
Faleceu no dia 10 de maio, no hospital Regional de São 
Miguel do Oeste, aos 61 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica da linha Sete de Setembro e sepultado no 
cemitério da linha Sete de Setembro. 

ANDRÉ GARLET DE PELEGRIN
Faleceu no dia 10 de maio, em Guaraciaba. Seu corpo foi 
velado na capela Santa Terezinha da linha Guataparema e 
sepultado no cemitério da comunidade.

AURORA FURLAN PIASSON
Faleceu no dia 10 de maio, no hospital Terezinha Gaio 
Basso de São Miguel do Oeste, aos 93 anos. Seu corpo foi 
velado no salão comunitário da linha Sede Rosário, em 
Romelândia, e sepultado no cemitério da comunidade.

ANTÔNIO CARLOS MARTINS
Faleceu no dia 10 de maio, no hospital Terezinha Gaio 
Basso de São Miguel do Oeste. Seu corpo foi velado na 
capela mortuária do Bairro São Gottardo e sepultado no 
cemitério da linha São Judas Tadeu, em Barra Bonita.

BRASILIANO RODRIGUES DA SILVA

obItuÁrIo

REfORÇO Município de Maravilha foi contemplado com três novos bombeiros militares que se 
formaram recentemente em Florianópolis

novos profissionais já estão atuando 
no quartel da Cidade das Crianças 
FRANCIELE BORgES 

O Extremo-Oeste recebeu 21 
novos soldados bombeiros mi-
litares, recém formados no Cen-
tro de Ensino Bombeiro Militar, 
de Florianópolis. A apresentação 
dos novos socorristas resgatistas 
no 12º Batalhão, de São Miguel 
do Oeste, foi na tarde de segunda-
feira (10), com cerimonial respei-

tando as normas de prevenção ao 
coronavírus. 

O município de Maravilha foi 
contemplado com três novos sol-
dados devidamente capacitados 
que auxiliaram nos atendimen-
tos de ocorrências, junto aos mili-
tares mais antigos das guarnições. 
Conforme o comandante do 12º 
BBM, tenente-coronel BM Ancione 
Amilton de Fragas, o reforço efetivo, 

além de representar mais agilidade 
nos serviços prestados à sociedade, 
também vai suprir uma defasagem 
que havia quanto à chegada de no-
vos bombeiros à região. 

Conforme o comandante da 
3ª Companhia de Bombeiros de 
Maravilha, Michael Magrini, com 
a vinda dos novos bombeiros vai 
suprir a necessidade do municí-
pio, pois atualmente são 12 mi-

litares e seis bombeiros comuni-
tários profissionais cedidos pela 
prefeitura para atuar na guarni-
ção. “Temos a previsão de mais 
um militar ir para a reserva remu-
nerada. Contudo, já existem tra-
tativas para suprir essa demanda 
e no segundo semestre podemos 
ter mais novidades para nosso 
município“, frisou ele. 

O Capitão BM Magrini, avalia 

de forma positiva a vinda de novos 
bombeiros para o município e fri-
sa que eles chegaram empolgados 
para trabalhar, estão conhecendo 
o município, as principais ocor-
rências que são atendidas e equi-
pamentos. “Precisam de um tem-
po para conseguir assimilar tudo, 
porém, nosso quartel e a região 
ganham nesse momento ótimos 
profissionais”, destacou.

De acordo com o Capitão 
BM Magrini, a principal dificul-
dade no momento é manter as 
condições operacionais em um 
nível bom. “Nossos equipamen-
tos são em sua grande maioria 
importados da Europa e Estados 
Unidos e isso traz um custo extre-
mamente elevado para aquisição 
e manutenção, pois tudo gira em 
torno do dólar e euro”, ressaltou.

Sd BM Pompeu Sd BM Zambiazi Sd BM Naor

Fotos: Divulgação 

Faleceu no dia 11 de maio, em sua residência, aos 92 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Quadrangular de Romelândia 
e sepultado no cemitério municipal de Romelândia.

AVELINO WERLANG
Faleceu no dia 11 de maio, no hospital São José de 
Maravilha, aos 79 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

TELMA GERVÁSIO DIAS
Faleceu no dia 11 de maio, aos 33 anos. Seu corpo foi 
velado na capela do Cemitério Municipal São Miguel 
e Almas, e sepultado no cemitério municipal do Bairro 
Santa Rita. 

NEIVAL PASQUALON
Faleceu no dia 11 de maio, no hospital Terezinha Gaio 
Basso de São Miguel do Oeste, aos 67 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da linha Ferreira, em Guaraciaba, 
e sepultado no cemitério da comunidade.

ANSELMO BUTTNER
Faleceu no dia 11 de maio, no hospital São lucas de 
Guaraciaba. Seu corpo foi velado na capela mortuária do 

Bairro São Gottardo, em São Miguel do Oeste, e sepultado 
no cemitério local.

MERCILDA WEHNER
Faleceu no dia 12 de abril, no hospital São José de 
Maravilha, aos 82 anos. Seu corpo foi velado no Clube 
de idosos da linha Sanga Silva, em Maravilha, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

ATÍLIO BUENO DA SILVA
Faleceu no dia 12 de maio, na linha Ouro Verde 
em Guaraciaba, aos 81 anos. Seu corpo foi velado 
no salão católico e sepultado no cemitério da 
comunidade.

JOÃO DAURI ARPINI
Faleceu no dia 13 de maio, no hospital Terezinha 
Gaio Basso de São Miguel do Oeste, aos 70 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja da linha Caravággio, em 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério da comunidade.

HILLBERTO LOCH
Faleceu no dia 13 de maio, em sua residência, aos 47 anos. 
Seu corpo foi velado no salão da comunidade da linha 
Sanga Silva e sepultado no cemitério da comunidade.
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CotIDIAno

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

alTERaÇÕEs sObRE mOTOCiClisTas

Olá amigo leitor.
Continuamos na nossa jornada em explicar sobre as alterações 

que a Lei 14.071/2020 realizou no Código de Trânsito Brasileiro, que 
está em vigência desde 12 de abril de 2021.

Já falamos sobre a Carteira Nacional de Habilitação, o aumento 
da pontuação e da validade da renovação, bem como do exame toxi-
cológico e da cadeirinha para as crianças, e hoje vamos falar sobre al-
gumas alterações importantes sobre motociclistas.

Assim, o transporte de crianças em motocicletas passou de 7 
anos para 10 anos, conforme artigo 244, inciso V do CTB, alterado 
pela nova lei, que determina como infração de trânsito o transporte 
de criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circuns-
tâncias, condições de cuidar da própria segurança.

Quanto ao trânsito de motocicletas nos famosos “corredores”, fi-
cou disciplinado que é permitido a passagem nesses locais, desde 
que no mesmo sentido da via, ou seja, em vias de duplo sentido não 
é permitida a manobra, e quando o fluxo de veículos estiver parado 
ou lento, especificando o local adequado de seu trânsito, e se caso 
não respeitar tais requisitos, irá incorrer em infração de trânsito, fatos 
que ainda serão disciplinados através de Resolução pelo CONTRAN.

Importante alteração foi a criação da chamada “área de espera” 
junto aos semáforos, à frente da linha de retenção dos demais veícu-
los, que segundo o anexo da Lei 14.071/2020 é a área delimitada por 
duas linhas de retenção, destinada exclusivamente à espera de mo-
tocicletas, motonetas e ciclomotores, junto à aproximação semafóri-
ca, imediatamente à frente da linha de retenção dos demais veículos.

 
Essa semana seriam essas as informações.

 Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Militar atendeu 
uma ocorrência de feminicí-
dio, por volta das 4h da ma-
drugada de terça-feira (11), 
na Estrada Geral da Linha Ne-
reu Ramos, em São Miguel 
do Oeste. No local, a guarni-
ção chegou e observou duas 
crianças dormindo no local e a 
mãe morta em cima da cama, 
com o celular na mão. Ela foi 

morta no dia do aniversário.
A mulher havia revoga-

do a medida protetiva de ur-
gência que possuía contra 
o homem e já havia histó-
ricos de brigas do casal.

A Polícia Militar reali-
zou buscas e localizou o sus-
peito no interior, na casa de 
familiares. Ele foi preso e 
vai responder pelo crime. 

sãO miguEl dO OEsTE
mulher é morta a facadas 
pelo companheiro

Após oito dias internado, 
o autor da chacina em Sauda-
des, Fabiano Kipper Mai, de 
18 anos, deixou o Hospital Re-
gional do Oeste, em Chapecó. 
Foi no começo da manhã de 
quarta-feira (12).

Com lesões no pesco-
ço, feitas durante o ataque à 
creche Pró-Infância Aquare-
la, ele não esboçou reação ao 
deixar o hospital. Algema-
do, o jovem foi levado até a 
sede administrativa do hos-
pital, que fica no andar infe-
rior da unidade, em uma ca-
deira de rodas. No hospital, 
ele ficou oito dias internado e 
precisou passar por cirurgias. 
O rapaz ficou um período se-
dado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) até apresen-
tar melhora e ir para um lei-
to normal. Kipper Mai foi ca-
minhando até a viatura do 
Departamento de Adminis-
tração Prisional (Deap), que 
aguardava ao lado de fora do 

CHaCina Em coletiva ontem (14), delegado deu detalhes e disse que 
jovem agiu sozinho

autor de mortes em creche de saudades 
deixa hospital direto para o presídio

Jovem saiu do hospital e estava sendo aguardado por um carro do Departamento Prisional

hospital. Quando questiona-
do sobre o que motivou o ata-
que à creche e se estava arre-
pendido do que fez, o jovem 
permaneceu em silêncio. Ki-
pper Mai chegou ao Comple-
xo Prisional de Chapecó logo 
depois, onde está à disposi-
ção da Justiça. 

Em nota, o Deap infor-
mou que ele foi levado para 
o Presídio de Chapecó e “está 
em isolamento, cumprindo 
os protocolos de prevenção à 
Covid-19”. 

inVEsTigaÇãO
O autor da chacina foi in-

terrogado por uma hora na úl-
tima terça-feira (10) por Ricardo 
Casagrande, delegado regional 
de Chapecó.  O jovem prestou as 
declarações de forma espontâ-
nea, dispensando a presença de 
um advogado. 

O jovem teve a prisão pre-
ventiva decretada pela Justiça. Ao 
longo desta semana, a polícia ou-
viu mais de 20 pessoas e encon-
trou na casa do jovem dinheiro e 
duas embalagens de facas novas.

Divulgação

fROTa
municípios são contemplados com novas viaturas

O governador de Santa 
Catarina, Carlos Moises, es-
teve ontem (14), em São Mi-
guel do Oeste para a entre-
ga de novas viaturas para 
a 9ª Região da Polícia Mili-
tar. Os novos veículos são 
do modelo Jeep Renega-
de, completamente equipa-
dos com sistema de rádio e 
tecnologia móvel, propor-
cionado mais segurança 
ao trabalho dos militares. 

O investimento em no-
vas viaturas resultará em 
economia com manuten-

ção de veículos com alta 
quilometragem e vai agili-

Evento de entrega ocorreu em São Miguel do Oeste com lideranças e as viaturas adquiridas

Uma violenta colisão en-
tre dois caminhões deixou três 
pessoas feridas na manhã de 
terça-feira (11) na BR-158, tre-
cho de Planaltina, em Caibi. O 
Corpo de Bombeiros de Cunha 
Porã foi acionado e fez o aten-
dimento, com desencarcera-
mento de um dos motoristas.

O motorista de um dos ca-

minhões, de 37 anos, estava 
preso nas ferragens, foi reti-
rado pela equipe e encami-
nhado para o hospital com 
suspeita de fratura na perna, 
escoriações pelo corpo e fe-
rimentos no rosto, em razão 
do acionamento do airbag. 

No outro veículo, o con-
dutor, de 32 anos, estava ca-

minhando no local, com 
escoriações pelo corpo e san-
gramento. O passageiro, de 
30 anos, estava com suspei-
ta de fratura no braço e foi le-
vado ao Pronto Socorro. 

A Polícia Rodoviá-
ria Federal esteve no lo-
cal para confeccionar o bo-
letim de ocorrência.

TRÂnsiTO
Colisão entre caminhões deixa três pessoas 
feridas na bR-158 em Caibi

zar o tempo-resposta das 
ocorrências à sociedade. 

O governador ressal-
tou que a entrega faz par-
te do programa SC Mais 
Segura, o maior investi-
mento da história do Es-
tado em Segurança Públi-
ca. Ao todo, serão R$ 343 
milhões em recursos até o 
fim de 2022, com renova-
ção de equipamentos, ve-
ículos, sistemas de inte-
ligência e armamentos.

CRuEldadE
A Polícia Civil realizou uma 
entrevista coletiva na manhã de 
ontem e deu detalhes da ação de 
Fabiano Kipper Mai. De acordo 
com o delegado Jerônimo 
Marçal Ferreira, da comarca de 
Pinhalzinho, o inquérito policial 
foi encaminhado ainda ontem 
(14) para o Ministério Público 
com o indiciamento do autor. Ele 
foi indiciado por cinco homicídios 
triplamente qualificados e uma 
tentativa de homicídio.
Segundo o delegado, o jovem 
escolheu o local cinco dias antes 
do crime, que foi planejado 
há meses e o objetivo do 
jovem era matar o máximo 
de pessoas possível. Ele agiu 
sozinho. Ainda segundo a polícia, 
com base nas investigações, 
ações semelhantes ao ataque 
em foram interceptadas em 
quatro estados. A embaixada 
americana no Brasil também 
contribuiu para elucidar a 
ação do jovem. “Ele agiu com 
crueldade, frieza e covardia”, 
disse o delegado.

Divulgação
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 ONEIDE BEhLING

ESportE

fORa dOs PlanOs 
Adversário mereceu demais a vitória. O Internacional 

precisa é parar de ser uma montanha russa, que joga mui-
to bem uma partida e não se encontra na outra. Mudar tan-
to a escalação de um jogo pro outro dá nisso. Colorado per-
deu para um time muito fraco. E a derrota foi merecida. Nem 
mesmo o empate seria justo. Táchira foi muito superior. Tudo 
passa pelo técnico Miguel Ángel Rámirez que insiste com 
Marcos Guilherme na ponta-direita, apostou na volta do Sa-
ravia na lateral e no Nonato na vaga de Edenilson, no meio. 
Esse é o risco de apostar todo jogo em um time diferente.

sumidO 
Taison ficou preso em um setor de campo, não conse-

guia sequer puxar contra-ataques. Não foi nem sombra do 
meia que estreou com a camisa do Inter. Nem perto disso. 
Se no Beira-Rio foi um organizador do time, distribuiu assis-
tências, na Venezuela estava sumido. Inter mesmo empatan-
do simplesmente não atacava, não fazia pressão, não ia pra 
cima! Táchira parecia o time grande e o Inter o pequeno. E o 
pior aconteceu, os caras viraram o jogo, final, Deportivo Tá-
chira 2 X 1 Inter. Deprimente.

 iRRiTadOs 
Mais preocupado com o Grêmio, Inter poupou titulares e 

perdeu. Gramado ruim, cansaço, nada justifica. A preocupa-
ção maior era sim com o Grêmio. Essa afirmação irritou inte-
grantes da comissão técnica. Técnico Miguel usou a expres-
são: “o campo foi comendo as pernas”. Uma forma de fugir da 
pergunta. Na real, o Inter foi apático. Galhardo também colo-
cou a culpa no gramado e se irritou quando foi questionado 
sobre o motivo de o time não conseguir vencer fora de casa 
na Libertadores. Terminou ironizando: “Eu não devo enten-
der de futebol, queria entender um pouco melhor para poder 
responder essa pergunta”.

CHaPE ClassifiCada
Na classificação da Chapecoense, acabou prevalecendo 

a atuação dos zagueiros, que tiraram todas as bolas da área 
e ainda fizeram os gols. Laercio e Derlan foram impecá-
veis. O Figueirense até sonhou, mas triunfou o melhor time. 
Chape não vacilou e avançou mais uma vez para a semifi-
nal do Catarinense. Muitos dirigentes devem estar alivia-
dos! Seria uma injustiça a Chapecoense ficar de fora da fase 
quente da competição.

gRE-nal
A verdade é que seremos brindados com mais um Gre-

Nal valendo taça. A rivalidade mais acirrada do Brasil aponta 
para um jogo de muita luta e poucos gols. Inter e Grêmio será 
uma peleja caracterizada mais uma vez com estudos e inves-
tidas conservadoras. Colorado busca “vingança” com estilo 
da primeira derrota do clássico, (jogo do aniversário do In-
ter, gol de Léo Chú), neste ano. Cabe ao Grêmio no Beira-Rio 
segurar um dos melhores ataques da atualidade.

Na noite de quarta-feira (12), 
a equipe do MH Futsal/SEJL/
Acema esteve em Palmitos para 
o primeiro jogo treino (amisto-
so). De acordo com o técnico 
Beni de Lima, o jogo serviu para 
corrigir erros e calcular o poten-
cial da equipe. 

O time de Maravilha saiu na 
frente, mas não segurou a pressão 
e sofreu a virada. O placar final foi 
de 4 a 1 para o time da casa. Por 
causa da pandemia do novo Co-
ronavírus, a partida teve a presen-
ça de apenas os jogadores e co-
missões técnicas de cada equipe.  

PREPaRaÇãO Jogo ocorreu na noite de quarta-feira (12), e placar final 
foi de 4 a 1 para os donos da casa

Equipe de futsal de maravilha 
realizou amistoso em Palmitos

Equipe se prepara para competir a liga Catarinense de Futsal série ouro

Divulgação

fuTsal

COlORadO

secretaria de Esportes divulga horários e locais 
dos treinos para categorias de base 

inter sai na frente, mas sofre com apagão 
e perde de virada no Estádio Pueblo nuevo

O professor responsá-
vel pela modalidade de fut-
sal, da Secretaria de Es-

portes, Juventude e Lazer, 
de Maravilha, nas catego-
rias sub-11, sub-13, e sub-

15, masculino, Gian Mauro 
Silva, divulgou nesta se-
mana os horários e locais 

dos treinos. As aulas acon-
tecem nos núcleos Toma-
tão e Ginásio Municipal. 

O Inter foi melhor no pri-
meiro tempo, abriu o pla-
car cedo na segunda etapa 
com Thiago Galhardo, de pê-
nalti.... E parou. Melhor para 
o Desportivo Táchira. O Co-
lorado viu a equipe vene-
zuelana crescer na partida 
e cedeu à pressão com uma 
derrota de virada por 2 a 1 
na terça-feira (11), no Está-
dio Pueblo Nuevo, pela 4ª ro-
dada do Grupo B da Liber-

tadores. Nelson Hernández 
e Cova marcaram os gols da 
vitória dos donos da casa. 

O Inter agora respira o 
Gre-Nal de amanhã (16), às 
16h, no Beira-Rio, com trans-
missão pela Rádio Líder FM, 
pelo jogo de ida da final do 
Gauchão. Pela Libertado-
res, o Colorado volta a campo 
na quinta-feira (20), às 21h, 
quando enfrenta o Olimpia 
no Defensores del Chaco. Deportivo Táchira x inter libertadores Pueblo Nuevo Moisés

Ricardo Duarte / Internacional

TERÇa-fEiRa nO TOmaTãO
Sub-10, nascidos 2010/2011 
das 13h15 às 14h15;
Sub-12, nascidos 2010/2009 
das 14h15 às 15h15;
Sub-14, nascidos 2008/2007 
das 15h15 às 16h15 

QuinTa-fEiRa nO 
ginásiO muniCiPal
Sub-10, nascidos 2010/2011 

das 13h15 às 14h15;
Sub-12, nascidos 2010/2009 
das 14h15 às 15h15;
Sub-14, nascidos 2008/2007 
das 15h15 às 16h15

QuaRTa-fEiRa
Sub-11 nascidos 
2010/2011, 8h30 às 9h30;
Sub-13 nascidos 2009/2008, 
das 9h30 às 10h30;

Sub-15 nascidos 2007/2006, 
das 10h30 às 11h30

sExTa-fEiRa
Sub-11 nascidos 2010/2011, 
8h30 às 9h30;
Sub-13 nascidos 2009/2008, 
das 9h30 às 10h30;
Sub-15 nascidos 
2007/2006, das 10h30 às 
11h30



rEDE IguAtEMI

LItErAturA 

prEVEnÇão

InSpIrAÇãoÚltimo sorteio da 
Campanha Compra da 
Sorte foi realizado

biblioteca Municipal 
Luiz Delfino 
completou 59 anos

Mutirão de castração 
de cães e gatos será 
realizado em Maravilha

Mais de 1,5 milhão de cupons foram entregues 
durante o período da companha que teve início em 
setembro de 2020

Local possui grande acervo literário para 
diferentes idades e trabalha com empréstimo 
gratuito de obras a comunidade

A terceira edição será promovida no dia 28 de 
maio, e os interessados devem fazer as inscrições, 
pois as vagas são limitadas

Lacres de garrafas e latinhas viram 
artesanato nas mãos de Celi Provin

PÁGINA 8

PÁGINA 20

PÁGINA 23 PÁGINA 19

Moradora de Maravilha conta que leva meses para finalizar as cortinas, pois exige muito 
tempo e dedicação, mas o resultado é gratificante

Camilla Constantin/O Líder


