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Jovem invade creche e mata 
crianças e professoras

TraGÉDia

Pró Infância Aquarela, de Saudades, foi alvo de ataque na terça-feira (4). Município parou 
para a despedida das vítimas da chacina na manhã de quarta-feira (5)

PÁGINAS 24 e 25

PÁGINA 10

PÁGINA 10

PÁGINAS 13 á 17

Profissional 
aborda sobre as 
mudanças no setor 
após a pandemia

Comércio de Maravilha atenderá 
hoje (8) em horário estendido

Especial mostra o que os municípios da 
região estão fazendo para enfrentar a doença

Coordenadora da UTI de Maravilha, 
Diane Díesel, aponta que a rotina 
de toda a equipe teve alterações no 
último ano

Véspera do Dia das Mães as lojas ficarão abertas até as 16 horas, dando a 
oportunidade de compra do presente com tranquilidade e sem aglomerações

Entrevistas mostram as dificuldades enfrentadas e os dados atualizados 
sobre os casos ativos e da vacinação contra o novo coronavírus

dia dO 
eNFeRmeiRO

aTeNdimeNTO

CORONaVÍRUS

Divulgação
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SeRVIdOR PÚblICO Tem dIReITO A ReCebeR 
SAlÁRIO QuANdO AfASTAdO

Sim, caro leitor. A legislação brasileira diz que o servidor afas-
tado, seja por procedimento cível, administrativo ou criminal, tem 
direito a continuar recebendo salário. Isto voltou à pauta nas rodas 
de conversa, inclusive alguns dias atrás, quando um juiz da capital 
paulista foi afastado por cento e quarenta dias e continua receben-
do seus proventos, que chegam ao patamar de 30 mil reais (inicial 
em São Paulo é de 28,8 mil reais). Estas leis, entendo, não podem 
perdurar. Se compararmos com a iniciativa privada, cada vez que o 
empregado sofre algum tipo de afastamento por suspensão, não re-
cebe o salário. Ou seja, o que não se pode admitir é que a reprimen-
da se converta em uma benesse! O camarada vai ficar afastado por 
mais de quatro meses, recebendo seus proventos “normais”. Em 
resumo, vai responder a um processo administrativo, neste caso, 
mas não vai produzir, não vai trabalhar. Então, porque pagar? Vol-
to a dizer. A iniciativa privada não paga quando suspende o obreiro. 
O que a legislação brasileira se apoia é na presunção de inocência, 
partindo da premissa que ninguém será condenado até esgotadas 
todas as vias judiciais e o processo transitar em julgado. Mas não 
resta dúvida que se trata de forma diferente o servidor público, se 
comparado com o servidor da iniciativa privada. Caro leitor: Enten-
do que quando o cidadão é afastado, é porque alguma coisa acon-
teceu. Devidamente apurados os fatos, se inocente, que seja reinte-
grado à sua função. E como não trabalhou que as “férias forçadas” 
não sejam remuneradas. Enfim, é mais uma das leis brasileiras que 
eu entendo não serem adequadas. Para mim, afastou suspende o 
vencimento. Voltou, sendo inocentado, pode até receber o período 
em que não recebeu, o que é justo. Mas ser afastado e ficar receben-
do não são moralmente legais. 

eSTAbIlIdAde ÀS VeZeS ATRAPAlHA
Outro ponto que deveria ser revisto é a questão da estabilidade. 

Não pura e simplesmente retirar a estabilidade. Mas em determina-
dos casos, ela é uma “muleta” para o mau servidor. Deveria, no meu 
entender, haver avaliações periódicas, tanto de desempenho e pro-
dutividade, quanto de comportamento. O servidor público (e graças 
a Deus uma minoria) não pode pensar que está lá fazendo um fa-
vor ao atender o cidadão. Ele está sendo pago para tal, exatamente 
pelo dinheiro do contribuinte! Portanto, atender bem não é obriga-
ção. Deve ser uma prática natural, entendo eu.  Mesmo assim, tem 
aquele que não atende bem, que não produz ou que tira excessos de 
atestados, que por vezes se convertem em duvidosos ou questioná-
veis, e por aí vai. Hoje em dia, como há filmagem em tudo, seria mui-
to bom que todas as repartições tivessem câmeras e, inclusive, cap-
tação de áudio. Assim, protegeria até mesmo o servidor de algum ou 
outro mal educado que busca atendimento na repartição. Como es-
crevi acima – e reitero – a grande maioria é competente, e aqui deixo 
claro que jamais tive problema com qualquer servidor público. Mas 
sabemos que, infelizmente, tem os que são “laranjas podres”. Para es-
tes deveria haver os rigores da lei. 

COmemORAÇãO Emissora do Grupo WH Comunicações foi 
precursora no Estado em músicas sertaneja

Raio de luz fm completa 33 anos
A Rádio Raio de Luz FM, 

de Guaraciaba, emissora do 
Grupo WH Comunicações, 
completou 33 anos de insta-
lação nesta quarta-feira (5). A 
efetivação de um novo concei-
to em Rádio FM ocorreu em 5 
de maio de 1988. A Raio de Luz 
foi precursora no Estado em 
músicas sertaneja, assim como 
no jornalismo e esporte. A 
emissora nasceu bem diferen-
te do conceito de FM da época.

O diretor do Grupo WH 
Comunicações, Wolmir Hüb-
ner, destacou que o novo sem-
pre causa impacto e na época, 
com a introdução da músi-

Programação da raio de luz, de Guaraciaba, é repleta de música, entretenimento e 
informação

ca sertaneja em frequência 
modulada, foi uma surpresa. 
“Na época, rádio FM só toca-
va música clássica, orquestra-
das. Mas nós queríamos al-
guma coisa diferente e que 
atendesse as necessidades 

do nosso povo. Foi arriscado, 
mas estudamos muito e com 
o tempo as críticas diminuí-
ram e o nossos ouvintes abra-
çaram o nosso projeto. A Raio 
de Luz faz parte do cotidiano, 
das nossas vidas. É a emissora 

do povo e isso graças a recep-
tividade que tivemos do nosso 
ouvinte”, enaltece.

A programação da Raio de 
Luz é repleta de música, en-
tretenimento e informação, 
com sua programação voltada 
à população do campo e da ci-
dade. De Guaraciaba e de toda 
a região. Além de seu tradicio-
nal noticiário: o Chamada Ge-
ral, que vai ao ar de segun-
da à sexta-feira, traz também 
completa cobertura esportiva, 
com transmissão dos jogos do 
Inter e do Grêmio, em cone-
xão com a Rádio Gre-Nal, de 
Porto Alegre/RS.

Wh Comunicações



,  MaraVIlha 8 DE MaIO DE 2021 3

LIÇÕES DE VIDA
“Não perca tempo respondendo 
a quem o critica...”por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

raio de luz Fm completa 33 anos
A Rádio Raio de Luz FM, de Guaraciaba, emissora do Grupo WH 

Comunicações, completou 33 anos de instalação na última quar-
ta-feira (5). A efetivação de um novo conceito em Rádio FM ocor-
reu em 5 de maio de 1988. A Raio de Luz foi precursora no Esta-
do em músicas sertaneja, assim como no jornalismo e esporte. A 
emissora nasceu bem diferente do conceito de FM da época. Para-
béns a todos os nossos profissionais, ouvintes, anunciantes e comu-
nidade regional, que nos dá sempre o primeiro lugar em audiência.

aniversário da emissora também foi lembrado pela associação Catarinense de rádio 
e Televisão (acaert)

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em resposta a um recurso movido pelo Minis-
tério Público de Santa Catarina (MPSC), estabelece 
que as construções em áreas urbanas consolidadas – 
ou seja, dentro das cidades – terão que respeitar o que 
diz o Código Florestal, e não as leis locais de parcela-
mento do solo. Isso significa que passa a ser obrigató-
rio respeitar a distância mínima de 30 metros, a partir 
da margem dos rios. O parecer vale para todo o Brasil.

Neste domingo (9) dedicamos o dia 
para todas as mães. a essas grandes 
heroínas, o nosso carinho e eterna 
gratidão. Um abraço mães!

A CPI POlITIQueIRA

Essa CPI do coronavírus no Senado Federal é tão tendenciosa politi-
camente, que o ilustre ex-ministro da Saúde Mandetta chegou a afirmar 
que o presidente da República queria mudar a bula da cloroquina, in-
dicando que era ideal para combater o vírus. Ora, qualquer pessoa, por 
mais ignorante que seja, sabe que a bula é elaborada pelos fabricantes 
do medicamento e não por decreto presidencial. E ainda a grande mí-
dia posta essa e tantas outras inverdades como manchete em seus sites!

Proibição para construir a menos de 
30 metros de rios

Durante a semana vivemos uma grande tragédia na 
região devido a chacina no município de Saudades, 
onde um jovem de 18 anos assassinou cinco pessoas 
numa creche municipal, sendo três crianças com 
menos de dois anos de idade e duas professoras. 
além de toda a repercussão, tivemos que nos deparar 
com comentários de má índole, relacionando a grande 
tragédia com a política brasileira, demonstrando que 
para alguns tragédia dessa dimensão só serve como 
argumento político. houve inclusive conotações 
relacionando o alto índice de aprovação do atual 
governo naquele município com o crime.

ATÉ QUANDO?

Divulgação

OAB-SC HOMOLOGA 23 CANDIDATURAS, 
ENTRE AS qUAIS UMA DE MARAvILHA, à LISTA 
SêxTUPLA PARA vAGA DE DESEMBARGADOR

Foram homologadas na terça-feira (4) 23 candidaturas 
à lista sêxtupla que vai definir o novo desembargador do 
Tribunal de Justiça de SC na vaga destinada à advocacia.

É a primeira vez que a escolha da OAB catarinen-
se vai ter participação direta da advocacia em votação on
-line, que deve ocorrer na segunda quinzena de junho.

Entre os nomes homologados estão advoga-
dos de várias cidades catarinenses, entre as quais Ma-
ravilha. A advogada Jalusa Roselle Giusti teve sua 
inscrição homologada. Desejamos sucesso a cara co-
lega, que é integrante dos profissionais da Siquei-
ra Advogados Associados de nossa cidade.

BOlSOnarO ameaça eDiTar DecreTO 
Para GaranTir ‘DireiTO De ir e vir’ 
e aviSa: ‘nãO OuSe cOnTeSTar’

Em um discurso repleto de recados indiretos ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro afir-
mou que estuda editar um decreto para garantir o que ele cha-
mou de “direito de ir e vir”, entre outras questões. Bolsonaro 
não confirmou se irá editar ou não o decreto, mas disse que, se 
ele for publicado, “não será contestado por nenhum tribunal”.

— Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto. 
Mas, se baixar, ele será cumprido — disse Bolsonaro, acres-
centando depois: — E não será contestado. Não ouse contes-
tar, quem quer que seja. Sei que o Legislativo não contestará.

MANCHETE MAQUIAVÉLICA

“Saúde do Brasil tenta comprar vacina, mas com a va-
lidade no final”. O Ministério da Saúde tentou importar três 
lotes da vacina indiana Covaxin, que seriam usadas no pro-
grama de imunização contra a Covid-19, com prazo de va-
lidade perto do fim. A informação está em documentos 
obtidos pelo GLOBO sobre o processo de importação do 
imunizante. Em fevereiro, ainda sob o comando do gene-
ral Eduardo Pazuello, a pasta firmou um contrato de R$ 1,6 
bilhão para a compra de 20 milhões de doses da vacina.

Divulgação/ND

DINHEIRO PARA APOSENTADOS

O Decreto 10.695, 
publicado no Diá-
rio Oficial da União 
na quarta-feira (5), 
oficializou a anteci-
pação do 13º salá-
rio para cerca de 31 
milhões de aposen-
tados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). O pagamento será feito em duas parcelas (em maio/ju-
nho e em junho/julho). O pagamento vai beneficiar também 
aqueles que tenham recebido auxílio por incapacidade tem-
porária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão no ano corrente. 
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

leGISlATIVO Recurso que impossibilitava o vereador Mozer de 
Oliveira (PL) de votar foi recusado

Câmara de Vereadores aprova 
projeto de Recuperação fiscal
Diana Heinz

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha aprovou na segun-
da-feira (3), em segundo turno 
o Projeto de Lei Complemen-
tar nº 02/2021, de autoria do Po-
der Executivo, que institui medi-
das para recuperação fiscal, Refis 
2021. Na semana passada o pro-
jeto tinha recurso à primeira vo-
tação. Contudo, o vereador Vini-
cius Ventura (PP) pediu vistas do 
projeto, bem como a apresenta-
ção das guias de pagamento com 
autenticação bancária individu-
alizada, além da lista atualizada 
dos inadimplentes. Dessa forma, 
até segunda-feira (3), os verea-
dores autores do recurso, solici-
taram os comprovantes de pa-
gamento e a lista atualizada dos 
devedores do município. O PLC 
promove a recuperação de crédi-
tos de natureza tributária, inscri-
tos ou não em dívida ativa, ajui-
zados ou não com exigibilidade 
suspensa ou não, vencidos até 31 
de dezembro. O Projeto, que leva 
em consideração a pandemia de 
Covid-19, recebeu três votos con-
trários, uma abstenção e seis vo-
tos favoráveis, sendo aprovado 

VOTaÇÃO dO ReFiS
Natalino Prante (PP) – votou contrário ao Projeto 
Vinicius Ventura (PP) - votou contrário ao Projeto
Ademir unser (PP) - votou contrário ao Projeto
Orli Berger (PP) - se absteve
Francys Balestreri (mDB) – votou  favorável ao Projeto
sérgio Bourscheid (PL) - votou  favorável ao Projeto
sérgio Luiz da silva (mDB) - votou  favorável ao Projeto
Eliana simionato (PT) - votou  favorável ao Projeto
mozer de Oliveira (PL) -  votou  favorável ao Projeto
Gilmar Castanha (mDB) - votou  favorável ao Projeto

em segundo turno. Vale ressaltar 
que o recurso interposto pelos ve-
readores Ademir Unser (PP), Nata-
lino Prante (PP) e Vinícius Ventura 
(PP), não foi aprovado. Portanto foi 
confirmado os votos da presidente 
Marclei Grando (MDB) e do verea-
dor Mozer de Oliveira (PL) em pri-
meiro turno, na sessão do dia 12 de 
abril, no projeto do REFIS. O recur-
so foi rejeitado pelo plenário e foi 
aceita a defesa dos vereadores Mar-
clei e Mozer

OuTRAS APROVAÇÕeS 
a Casa aprovou ainda o Projeto de lei que institui a 
obrigatoriedade da publicação da lista de munícipes 
vacinados contra a Covid-19, de autoria do vereador 
Vinicius Ventura (PP), em segundo turno. Em 
primeiro turno foi discutido e aprovado o Projeto de 
lei, do Poder Executivo, que autoriza alienação de 
bens móveis inservíveis mediante leilão. 
Também foi apreciada a Moção nº 010/2021, de 
autoria da bancada (MDB), que pede ao Governo 
do Estado para que sejam renovados os contratos 
dos agentes penitenciários temporários que 
estejam em vias de vencer, para assim haver 
a boa continuidade dos serviços do sistema 
penitenciário catarinense. O documento foi 
aprovado pela Casa.
além disso, foi deferido o requerimento nº 
018/2021, de autoria do vereador Orli Berger (PP). 
O documento requer que o Poder Executivo informe 
quais os programas de habitação existentes para 
os munícipes maravilhenses poderem adquirir sua 
casa própria, realizar ampliação ou reforma. Outras 
nove indicações foram aprovadas.

Na ocasião, quem presidiu a sessão foi o vice-presidente, Gilmar Castanha (MDB), em razão de atestado médico da presidente 
Marclei Grando (MDB)

Divulgação

CAfé e fACebOOk - 
ReflexÕeS AlHeIAS

Hoje proponho aqui, nesse precioso espaço de constru-
ção cultural que é o Jornal O Líder, minhas últimas refle-
xões que postei no meu Facebook pessoal: algumas visí-
veis para todos, outras somente para os amigos. 

Que sejam um estímulo crítico. Boa reflexão. 

1. FiCOU VeLHO 
Não existe essa história de “ficou velho, não muda 

mais”. Isso não é verdade. Podemos mudar até o último 
dia da nossa vida, no último segundo da nossa vida, e, às 
vezes, é suficiente apenas um segundo, um exercício ou 
uma experiência para mudar tudo. 

Abra-se a ela. Nunca deixe de buscar. Nunca deixe de 
acreditar.

2. eMPODeRaMenTO e SUCeSSO
Não gosto daquela cultura que vende o “sucesso”, o 

“empoderamento” e o “amor” como algo individual, que 
está plenamente dentro da pessoa, desconectando-a dos 
outros. 

Todos temos para dar. Todos precisamos receber. 
O amor antes se recebe, depois se nutre e por fim se 

dá...é um ciclo... como a vida (é só olhar para ela no seu 
desenvolver, no seu precisar receber e capacidade de 
dar amor; veja só: nenê - criança - adolescente - adul-
to - idoso). 

Assim como acho absurdo tudo o que associa poder 
e realização ao individualismo: “se você não acredita em 
você mesma, ninguém vai acreditar”. 

Mas por que? Que bobagem é essa? Que coisa mise-
rável e triste. 

Por que se tu não consegues acreditar em você mes-
ma, eu não posso acreditar em você e talvez te doar o ca-
minho para desbloquear o que te trava? Por que não pos-
so ser generoso antes de receber? 

Enfim... não gosto dessa cultura vendida por gurus, 
motivadores, iluminados baratos e comprados por pes-
soas pouco corajosas. 

Ninguém tem culpa por não ter sido amado... mas 
todos tem a responsabilidade de escolher querer rece-
ber - ou seja, não dar (“tudo está em ti”) antes do que 
(se) dar... 

3. FiM De ReLaCiOnaMenTO 
É natural sofrer por uma separação, fim de 

relacionamento ou qualquer tipo de perda afetiva 
(incluindo quedas no desejo sexual e dos carinhos). A 
consequência geralmente são sentimentos ambivalentes: 
amor e ódio, arrependimento e raiva, culpa e orgulho, 
busca e rejeição, do passado e do futuro, com cegueira 
do presente. Isso acontece porque as pessoas até mesmo 
conseguem deixar o que é do outro ir embora (separar-
se do outro) mas muito mais complicado é deixar a parte 
de si mesmas que se colocou no outro (investimentos, 
experiências, sacrifícios, conquistas, esperanças, 
projetos, desejos e rotinas). Para uma boa separação é 
necessário matar o próprio ego e o próprio medo de não 
ser nada sem ter o tudo, porque isso leva ao ódio. “O ódio 
tem muito em comum com o amor, principalmente com 
aquele aspecto auto transcendente do amor, a fixação 
sobre os outros, a dependência deles e, na verdade, a en-
trega de uma parte da própria identidade a eles... aquele 
que odeia anseia pelo objeto do seu ódio.”
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SORTE
COMPRA DA

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

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

A maior premiação da campanha!

#VEMPROIGUATEMI

nO FunDO DO POçO!

Nesta semana, fiz uma entrevista na rádio líder 
com a chefia da Casan de Maravilha. a novidade-
velha é a bomba do poço que virou sucata. O 
local vai ficar inativo por vários meses até a 
compra de uma nova bomba. O questionamento 
que faço é simples e talvez o mesmo de muitos: 
O poço profundo e seus milhares de reais 
para consertos foram erros graves? Continuar 
insistindo e gastando com isso é mais viável 
do que investir o mesmo dinheiro em outra 
alternativa? Não temos recursos e tecnologia 
para encontrar uma forma de resolver isso por 
pelo menos 30, 50 anos?

ederson Abi, jornalista

SaUdadeS 
Acompanhei o velório das vítimas em 

Saudades e o que percebi foi uma comoção 
geral nas pessoas. Cidade em choque com o 
atentado. Ninguém sabe o dia de amanhã, li-
teralmente. A reflexão que fica é viver o hoje 
com intensidade, sem dosar sentimentos de 
amor às pessoas próximas. Força Saudades. 

Cleiton C. ferrasso

dIA dAS mãeS 
Como é bom ver a animação para a data. Comércio e con-

sumidores sendo criativos para homenagear as mamães. E pu-
dera, a maternidade é onde nasce um ser humano. Da infân-
cia a vida adulta os cuidados não mudam e confortam tantos 
corações que esse amor transforma qualquer coisa. Nes-
ta data, espero que todos possam abraçar alguém que enxer-
gam como mãe. E feliz dia a todas, vocês merecem o reconhe-
cimento. Em especial a minha, mãe Denise, que tanto amo. 

diana Heinz, jornalista 

BELEZA OU EXAGERO?
Nas últimas semanas vários casos de famosos irreconhecíveis após pas-

sar por procedimentos estéticos tomaram conta das redes sociais, levantando mais 
uma vez o debate sobre o limite na busca por uma beleza inalcançável. A vaida-
de não é um problema e a busca por melhorias também não, mas o que se pode per-
ceber é o aumento das mudanças exageradas. O resultado? Ao invés de um rosto 
harmônico, muitas pessoas estão totalmente parecidas, com a mandíbula extrema-
mente marcada, sobrancelhas arqueadas e lábios carnudos - exemplos nada inco-
muns por aí. A beleza especial de cada um deveria ser olhada com mais amor... 

Camilla Constantin, jornalista

Cleiton Ferrasso/O Líder

Divulgação
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CLeiTOn C. FeRRaSSO

O Lions Clube Maravi-
lha entregou 30 cestas bá-
sicas para famílias caren-
tes do município, sexta-feira 
(30). Esta é a segunda doação 

que o Clube realiza com aju-
da de um empresário da ci-
dade. A intenção é auxiliar as 
famílias por um período de 
até quatro meses. As pesso-
as beneficiadas foram lista-
das pela Assistência Social.

bOA AÇãO

ANIVeRSÁRIO 

Campanha do lions 
Clube beneficia 30 
famílias de maravilha

Apae comemora 36 anos com 
live e sorteio de prêmios

Doação visa auxiliar famílias necessitadas do município

Divulgação

Será realizado hoje (8), 
mais um sorteio da campa-
nha Carrinho cheio dinheiro 
na mão, promovida pelo Super 
Auriverde. Ao todo serão sor-
teados 11 vale-compras de R$ 
400. A cada R$ 50,00 em com-

pras você ganha um cupom, 
é só preencher com seus da-
dos, responder a pergunta no 
cupom e depositar nas ur-
nas. O sorteio será transmiti-
do pela página oficial do Su-
per Auriverde a partir das 15h.

CAmPANHA
mais 11 vale compras 
serão sorteados hoje (8)

Diana Heinz

A Apae Maravilha comemo-
rou nesta semana 36 anos. A his-
tória da instituição que começou 
em 3 de maio de 1985 foi conta-
da através de live na segunda-fei-
ra (3). Conforme contaram os 
profissionais e integrantes, um 
grupo de maravilhenses, entre 
eles pais, profissionais e amigos, 
criou a Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais, Apae de 
Maravilha. Na época, o encon-

tro realizado na Escola de Edu-
cação Básica Nossa Senhora da 
Salete, definiu os objetivos da 
instituição, que não possuía ne-
nhuma estrutura, apenas alu-
nos. A transmissão também fa-
lou sobre a atual equipe da Apae 
e sorteou mais de 30 prêmios 
da Ação Entre Amigos, comer-
cializada desde março. O nome 
dos sortudos foi divulgado tam-
bém através de uma lista com 
os respectivos prêmios na pági-
na do Facebook da entidade. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Equipe celebrou aniversário com sorteio da ação Entre amigos 

O deputado federal Cel-
so Maldaner foi surpreendido 
com a notícia de que foi elei-
to o parlamentar Destaque do 
Congresso do mês de março. 
Através de um estudo feito pelo 
site “Destaques do Congresso” 
sobre temas relevantes para o 
seu estado de atuação – Santa 
Catarina, o parlamentar se so-
bressaiu em atuação frente ao 
trabalho realizado. Segundo 
pesquisas realizadas pelos es-
pecialistas do site, os prejuízos 
para o meio rural e setor produ-
tivo são preocupantes. Isto por-
que, em específico no estado de 
Santa Catarina, desde junho de 
2019, o estado vem passando 
pela estiagem que já é conside-
rada a mais severa dos últimos 
anos. Situações semelhantes 
apenas aconteceram em 1978 
e 2006. Sendo que, os setores 
mais prejudicados em razão da 
falta de chuva é a agricultura e 

ReCONHeCImeNTO Projeto de Lei apresentado pelo parlamentar consiste em 
criar um amparo destinado aos produtores rurais e agricultores familiares

Celso maldaner é eleito parlamentar 
destaque do Congresso

Deputado se sobressaiu em atuação frente ao trabalho contra a estiagem no Estado 

Divulgação

a pecuária, reduzindo a produ-
ção e colheita.

Para amenizar esses danos, 
o Projeto de Lei nº 5180 de 2020, 
apresentado por Maldaner, que 
consiste em criar um amparo 
destinado aos produtores ru-
rais e agricultores familiares 
que dispuseram de perdas na 
safra e na renda por conta da 
estiagem, chamado de “Bol-

sa Estiagem” foi o destaque do 
mês. Ainda segundo o site, a 
criação do programa permitirá 
que os agricultores familiares e 
produtores rurais possam ter 
assegurados, de forma digna e 
justa, a garantia do seu susten-
to e de sua família, em razão de 
impedimento de exercer sua 
principal atividade profissio-
nal e econômica.

Além do projeto de lei de 
suma relevância, o parlamentar 
tem se empenhado em realizar 
um trabalho efetivo e eficaz a 
fim de garantir que a agricultu-
ra familiar tenha acesso aos cré-
ditos de forma igualitária com 
médios e grandes produtores, 
também ressaltado na pesqui-
sa. Para o deputado, o reconhe-
cimento é o combustível para o 
trabalho e o sucesso. “Essa frase 
de inspiração é excelente para 
exemplificar o nosso trabalho. 
Por isso, agradeço o reconhe-
cimento pelo meu trabalho em 
prol do meu estado, contudo, 
esperamos que nossos agricul-
tores que tanto precisam des-
se amparo possam também ter 
essa visibilidade e assim, as de-
vidas providências sejam toma-
das. Nosso trabalho em prol do 
agricultor familiar, levando a 
sua voz à Câmara dos Deputa-
dos é constante”, finalizou.

Focado em proporcio-
nar opções que facilitem a 
rotina dos seus mais de cin-
co milhões de associados, o 
Sicredi, instituição financei-
ra cooperativa com presen-
ça em 24 estados e no Distri-
to Federal, fechou parceria 
com o Facebook para dis-
ponibilizar o serviço de pa-
gamentos pelo WhatsA-
pp. A novidade começou a 
ser disponibilizada no Bra-
sil desde o dia 4 de maio.

Para começar a utili-
zar o serviço, os associados 
do Sicredi terão que atuali-
zar a versão do WhatsApp no 
seu celular, possuir um car-
tão com a funcionalidade de 
débito do Sicredi ou da con-
ta digital Woop Sicredi e rea-
lizar o cadastro do cartão no 
WhatsApp usando o Face-
book Pay. O serviço de paga-
mentos será disponibilizado 
gradualmente nas próximas 
semanas em todo o país.  

Inicialmente, os paga-
mentos no WhatsApp fun-

NOVIdAde
Sicredi disponibiliza opção de pagamentos 
no WhatsApp para os associados de todo o brasil

Objetivo é facilitar a rotina dos associados com ações rápidas e sem taxas

cionarão para transferência 
entre pessoas físicas. As tran-
sações serão rápidas e sem 
taxas. As pessoas podem en-
viar até R$ 1 mil por transa-
ção e receber 20 transações 
por dia com um limite de R$ 
5 mil por mês. “Fazer parte 
deste projeto é algo que vai 
ao encontro da nossa premis-
sa de proporcionar conveni-
ência aos nossos associados 
por meio de inovações que 

facilitem as suas rotinas e es-
tamos muito felizes em po-
der disponibilizar essa solu-
ção”, afirma Gisele Rodrigues, 
superintendente de Soluções 
de Pagamento do Sicredi.

Além do WhatsApp dis-
tribuindo gradualmente o 
serviço de pagamentos para 
usuários em todo o Brasil, as 
instituições financeiras parti-
cipantes poderão enviar con-
vites com um link que per-

mite a atualização e inclusão 
do serviço de pagamen-
tos no WhatsApp. No Sicre-
di, os convites serão feitos de 
forma randômica por meio 
do aplicativo da instituição, 
sempre em ambiente prote-
gido pelo login dos usuários. 

Depois de baixar a nova 
versão do WhatsApp, o pro-
cesso de cadastramento en-
volve a criação de um PIN 
personalizado de seis dí-
gitos e registro de biome-
tria, o que confere segurança 
às operações. As transfe-
rências poderão ser feitas 
em poucos cliques: 1) esco-
lha do contato beneficiário, 
2) seleção da opção “Paga-
mento”, 3) inserção do va-
lor, 4) confirmação do va-
lor e 5) Confirmação de PIN.

Além da agilidade e sim-
plicidade do processo, com a 
possibilidade de se confirmar 
pagamentos pelo próprio 
chat, os usuários terão aces-
so ao histórico de transferên-
cias no próprio aplicativo. 

Divulgação
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ANIVeRSÁRIO Atualmente a Copema atende o Oeste de Santa Catarina e parte dos estados do 
Rio Grande do Sul e Paraná

Copema completou 45 anos de atuação 
na Cidade das Crianças

Na última quinta-feira, 
06 de maio, a Copema Co-
mercial de Peças Maravi-
lha Ltda completou 45 anos 
de atuação na Cidade das 
Crianças. A empresa atua 
no ramo de peças automo-
tivas linha leve, comercial 
leve e pick up e é considera-
da a mais completa loja de 
autopeças da região, pois 
tem um estoque de mais 
de 45 mil itens que se divi-
dem em vários segmentos 
no ramo automotivo como: 
mecânica em geral e aces-
sórios para veículos, tintas 
automotivas e complemen-
tos para chapeação e poli-
mento. 

Com sede própria no 
centro da cidade a empre- Sócio proprietário Vilson Bernardi ao lado do filho Maicon

sa tem uma área total de 
6.000 metros quadrados 
distribuída em quatro pavi-
mentos e uma frota de veí-
culos, realizando entregas 
diárias, garantindo o bom 
atendimento e pontualida-
de na entregue. Atualmen-
te a Copema atende o Oes-
te de Santa Catarina e parte 
dos estados do Rio Gran-
de do Sul e Paraná. E conta 
com uma equipe de 55 fun-
cionários diretos.

No final do ano de 2008 
foi inaugurada a Copema 
Bosch Car Service por exi-
gência do mercado, e veio 
de uma parceria com um 
dos fornecedores. A Cope-
ma Bosch Car Service é uma 
oficina especializada em 

veículos de linha leve aten-
dendo todas as marcas e 
modelos de veículos.

 Todas as oficinas da 
Rede Bosch Car Service são 
submetidas a um proces-
so de certificação sistemá-
tica e comprometem-se a 
aprimorar os seus padrões 
de garantia de qualidade. A 
Bosch Car Service foi aber-
ta de forma estratégica vi-
sando melhorar os preços e 
aumentar portfólio de pro-
dutos, podendo dessa ma-
neira trabalhar com a mar-
ca Bosch para os clientes da 
Copema.

O sócio proprietário e 
fundador da Copema, Vil-
son Bernardi, agradece a to-
dos que acreditaram no seu 

trabalho e da empresa ao 
longo dos 45 anos. “São tan-
tas as pessoas que já deixa-
ram sua marca na Copema 
que é difícil nomear. Desde 
funcionários, clientes, for-
necedores e empresas par-
ceiras. Construí minha his-
tória junto com a Copema 
e estendo meus sinceros 
agradecimentos a toda ci-
dade e região pela parceria. 
Espero poder ver a empre-
sa continuar crescendo uni-
da e trabalhando em equipe 
e com seriedade mantendo 
as famílias que daqui tiram 
seu sustento e continuar 
crescendo e abrindo portas 
para mais pessoas fazerem 
parte dessa grande família 
que é a Copema”, finalizou.

Fotos: Divulgação
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“É divertido fazer o 
impossível, pois lá a 
concorrência é menor.”

Walt Disney
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

arrecadação de Santa 
catarina cresceu 
51,2% em abril

A arrecadação de Santa Catarina em abril 
registrou R$ 2,99 bilhões, alta de 5,2% em com-
paração a março. Deste valor, R$ 2,37 bilhões 
correspondem ao ICMS, principal tributo esta-
dual. Em relação ao mesmo mês do ano passa-
do, o crescimento foi de 51,2%. A alta foi signi-
ficativa principalmente porque, em março do 
último ano, o estado decretou restrição de ati-
vidades, o que refletiu na retração da arrecada-
ção nos meses seguintes. O que mais cresceu 
foi novamente o de materiais de construção. 
Em abril do ano passado, a arrecadação do se-
tor foi de R$ 71,2 milhões e, nesse ano, atingiu 
R$ 185,8 milhões, crescimento de 160,8%. Ou-
tros setores que registraram números positi-
vos foram o de redes de estabelecimentos, com 
alta de 119,7%, e o têxtil, com 97,6% a mais.

estudante de lages cria canudo biodegradável 
produzido com casca do pinhão

A estudante Yasmin Chiodi, do Colégio Bom Jesus Diocesano, localiza-
do em Lages, criou um canudo biodegradável produzido à base da casca do pi-
nhão. O trabalho foi realizado no programa de iniciação científica da institui-
ção e conquistou o 1º lugar na Feira de Iniciação Científica de 2020, dentro 
da categoria Vida. A partir da pesquisa bibliográfica, ela começou o proces-
so de validação das hipóteses levantadas e a experimentação. Após algumas ten-
tativas, misturou a casca seca e triturada com água, gelatina e antimofo. O re-
sultado foi um material inodoro e resistente a líquidos gelados, ou seja, que não 
vai interferir no sabor da bebida, podendo ser usado com conforto pelas pes-
soas. Verificou-se que, enquanto o processo de degradação do plástico na na-
tureza é de anos, o do canudo de casca de pinhão foi de seis meses, apenas.

SC investirá R$ 5 milhões em novo projeto de 
incentivo ao plantio de cereais de inverno

A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Ru-
ral pretende ampliar em 20 mil hectares a área plantada com cereais de inver-
no em Santa Catarina, reduzindo a dependência de milho e os custos de pro-
dução de carnes e leite. O Projeto de Incentivo ao Plantio de Cereais de Inverno 
Destinados à Produção de Grãos contará com R$ 5 milhões em investimentos, 
que serão destinados para apoiar os produtores que apostarem no cultivo de 
trigo, triticale, centeio, aveia e cevada ainda nesta safra. O projeto faz parte do 
Programa Terra Boa e tem a participação da Secretaria de Estado da Agricultu-
ra e de cooperativas, produtores rurais e agroindústrias. Com isso, a secretaria 
dará uma subvenção de R$ 250,00 por hectare efetivamente plantado com ce-
reais de inverno, num limite de 10 hectares por produtor. A intenção é ampliar 
em 20 mil hectares a área cultivada em todo o estado já na safra 2020/2021.

Brasil passa pela maior 
crise hídrica desde 1931, 
diz Bento Albuquerque

O ministro Bento Albuquerque se diz preocupa-
do com a falta de chuva no Brasil e o baixo nível dos 
reservatórios. O titular da pasta de Minas e Ener-
gia pretende, nos próximos dias, acionar todas as usi-
nas termelétricas do país para garantir que não ocor-
ram apagões ou seja preciso racionar energia. Segundo 
Albuquerque, esse é o menor nível de chuvas no Bra-
sil desde o início da série histórica em 1931.

Copom aumenta Selic 
para 3,5% ao ano

a taxa básica de juros, a Selic, 
subiu de 2,75% para 3,50% ao 
ano. a decisão foi tomada pelo 
Copom (Comitê de Política 
Monetária) nesta quarta-feira 
(5). a decisão era esperada pelo 
mercado financeiro. a alta de 0,75 
ponto percentual foi sinalizada 
na reunião anterior do Copom, 
realizada em março. Os juros 
baixos estimulam a economia, 
mas o objetivo central do Banco 
Central é controlar o poder de 
compra da moeda. a inflação 
acelerou nos últimos meses: 
chegou a 6,10% no acumulado 
de 12 meses até março.

Mais de 500 mil pessoas 
aderem ao programa de 
redução de jornada

Mais de 500 mil pessoas aderiram ao pro-

grama de redução e suspensão de jorna-

da de trabalho até às 15h30 de quinta-fei-

ra (6). O BEm, como é conhecido, começou 

a valer no fim do último mês, quando o pre-

sidente Jair Bolsonaro publicou uma medi-

da provisória, em 28 de abril. Na prática, o 

empregador pode negociar com o trabalha-

dor para a diminuição da jornada de traba-

lho em 25%, 50% ou 70% da carga horária de 

trabalho. Também há a possibilidade de sus-

pensão temporária do contrato trabalhista. 

Nesse último caso, o empregado deixa de atu-

ar na empresa. O governo compensará com 

um benefício referente às parcelas do segu-

ro-desemprego ao qual o empregado teria di-

reito. O setor de serviços – que é o que mais 

emprega e de maior impacto no PIB (Produ-

to Interno Bruto) do país– foi responsável por 

mais da metade dos acordos: 52,56%. No co-

mércio, os acordos foram 25,84% do total.

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 
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HOmeNAGem Dia 12 de maio é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem, 
neste ano terá como tema central “O trabalho em enfermagem no contexto de crise”

Profissional aborda sobre a 
mudança da rotina com a pandemia

O Dia Internacional da En-
fermagem é comemorado anu-
almente em 12 de maio. A data 
homenageia o trabalho dos en-
fermeiros e enfermeiras para 
a proteção da saúde. A função 
desses profissionais é essen-
cial para garantir a recuperação 
e salvamento de vidas em peri-
go, seja nos hospitais ou demais 
instituições que necessitam da 
assistência contínua de cuida-
dos médicos.

Nesse ano é comemorado 
a 82ª Semana Brasileira de En-
fermagem (SBEn) com o tema 
central “O trabalho em enfer-
magem no contexto de crise”, 
de 12 a 20 de maio, será realiza-
da pela Associação Brasileira de 
Enfermagem – ABEn Nacional. 
Nesta semana será abordado 
as circunstâncias em que está 
acontecendo o trabalho nesse 
campo profissional, reforçan-
do entre as trabalhadoras e a 
sociedade em geral, o caráter 
técnico e científico do cuida-
do de enfermagem e que lições 
possam ser apreendidas com a 
pandemia. 

A enfermeira e coordena-
dora da enfermagem da Uni-
dade de Terapia Intensiva do 
Hospital São José de Maravi-
lha, Diane Díesel, relatou que 
os desafios da enfermagem 
são diversos, pois estar na li-
nha de frente a essa batalha 
contra o Covid-19 gera apreen-
são, medo, angústia. “A gente 
está preparada, treinada e sabe-
mos que essa é a nossa missão. 
É um trabalho constante, árduo  
de toda equipe. Os doentes pre-

cisam da gente, da nossa calma 
e da nossa serenidade. Temos 
compromisso com a vida. Pre-
cisamos nos cuidar para cuidar 
das pessoas. Esses últimos dias 
vieram para mostrar o quanto 
somos fortes, guerreiros e, prin-
cipalmente, mostra o amor que 
temos pela nossa profissão”, en-
fatizou a profissional. 

Outro ponto destacado por 
Diane é a mudança de roti-
na após a pandemia de toda a 
equipe, pois tiveram alterações 
técnicas, protocolos de aten-
dimentos e alterações emo-
cionais. Pelo fato do enorme 
risco de nos contaminar há a 
necessidade de proteção mui-
to maior. 

No ponto de vista dela, o 
que mais se destaca é o cari-
nho que a equipe tem um com 
outro, na luta constante do cui-
dado para não se contaminar. 
“São paciente com alto grau de 
complexidade, instáveis. Pa-
cientes jovens que exige muito 
cuidado. Cada minuto é funda-
mental para sua recuperação. 
Tivemos muitas perdas, isso 
nos abala, mas temos que ter 
força para continuar e cuidar 
dos próximos que virão. Apesar 
de tudo isso, o que me move o 
que me faz continuar determi-
nada é prestar um atendimento 
digno, humanizado a todos os 
nossos pacientes, para que es-
tes possam retornar para a sua 
família”, frisou Diane que atua 
há quase dez anos na UTI. 

 Referente ao projeto de lei 
que tramita sobre o piso salarial 
Diane disse que é digno para 

enfermagem. Antes de tudo, 
ela ressalta que mesmo com o 
avanço tecnológico e inovador 
na área da saúde, o ser humano 
ainda é o mais importante insu-
mo. “É o olhar, o toque, a pre-
sença, o atendimento preciso, 
a técnica e a fidelidade do pro-
fissional de enfermagem que, 
mesmo tendo todas as dificul-
dades, está à frente dos princi-
pais procedimentos, estágios e 
processos de um atendimento. 
Esses profissionais são compro-
metidos com a vida, com o ou-
tro”, destacou. 

Diane frisa que debater a 
formação, as funções, as condi-
ções de trabalho e os rumos da 
enfermagem são, portanto, (re) 
pensar o Sistema de Saúde. É 
(re) ver o compromisso com a 
população e as condições, diu-
turnamente, esses profissionais 
que estão à frente da saúde para 
os brasileiros. São trabalhado-

res/profissionais que estudam, 
pesquisam, constantemente se 
aperfeiçoam e não medem es-
forços para prestarem um aten-
dimento de qualificado.

Diane destaca a importância do profissional na recuperação dos pacientes

Divulgação

fORmAÇãO
Diane se formou 
enfermagem em 2007, 
e no mesmo momento 
já começou a atuar na 
docência da enfermagem 
e como enfermeira 
assistencial hospitalar. 
Ela fez especialização 
em Enfermagem do 
Trabalho, mas em 
busca de maiores 
conhecimentos e 
desafios em 2011 foi 
convidada a atuar como 
enfermeira na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), 
e aí realizou mais uma 
especialização na área. 

dIA dAS mãeS
Comércio de maravilha 
atende hoje até às 16h 
Diana Heinz 

A expectativa de ven-
das do comércio de Maravi-
lha é positiva. Conforme a 
CDL e Associação Empresa-
rial, empresários tem busca-
do maneiras diferenciadas 
de exposição dos produ-
tos. “Com o objetivo de efe-
tuar a venda surgem novida-
des, a exemplo das lives ou 
então vendas por delivery. 
O Dia das Mães é sempre 
muito promissor e de acor-
do com uma pesquisa rea-
lizada pela FCDL, 53% dos 
lojistas catarinenses acre-
ditam que as vendas deste 
ano serão superiores às re-
gistradas no mesmo período 
do ano passado”, disseram. 

Hoje (8), o comércio ma-
ravilhense trabalha em ho-
rário estendido até às 16h, 
dando a oportunidade da 
compra do presente das 
mães com tranquilidade, 
tempo, sem aglomerações e 
com todos os cuidados que 
o período exige. Diversas lo-
jas lançaram promoções e 
eventos especiais para a data. 

exPeCTATIVA 
Um levantamento reali-

zado pela Federação das Câ-
maras de Dirigentes Lojis-
tas de Santa Catarina (FCDL/
SC) aponta que 53% dos en-
trevistados acreditam que 
as vendas para o Dia das 
Mães deste ano serão supe-
riores às registradas no mes-
mo período do ano passa-
do. Outros 36% avaliam que 
o resultado deve ser igual.

Mesmo com os impac-
tos da pandemia, a maior 
parte dos entrevistados, 
39,9%, avalia que o cresci-
mento nas vendas será de até 
4%. “O dia das mães é uma 
das principais datas do co-
mércio, atrás apenas do Na-
tal. O otimismo identifica-
do no varejo catarinense é 
um importante sinal de uma 
retomada do horizonte pós
-pandemia. Lembrando sem-
pre que todos os cuidados 
sanitários continuam sen-
do rigorosamente cumpri-
dos nas lojas, para segurança 
dos funcionários e dos clien-
tes”, avalia Ivan Roberto Tau-
ffer, presidente da FCDL/SC.

Pesquisa da FCDl diz que expectativa de aumento de vendas é de 53% 

Arquivo/O Líder
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por DR. GEOvANI DELEvATI

mEDICINA E sAÚDE

A endometriose é invisível, mas os sinais de sua presença no orga-
nismo são, na grande maioria das vezes, bem perceptíveis, manifestan-
do-se por meio dos seguintes sintomas:
- Cólica menstrual;
- Infertilidade;
-  Dor na relação sexual, descrita na profundidade da vagina 
(no fundo da vagina);
- alterações no intestino na época da menstruação, em 
casos de endometriose que envolve a região (apresentando 
sintomas como diarreia, intestino preso, sangramento anal);
- alterações na bexiga e vias urinárias na época da 
menstruação, em casos de endometriose que envolve o 
aparelho urinário (percebidas pelo aumento no volume 
das micções, dor ao urinar ou sangramento na urina, por 
exemplo);
- Dor contínua, independente da menstruação, 
principalmente em casos de endometriose mais avançada, 
com grande quantidade de aderências nos órgãos pélvicos;

É importante lembrar que a quantidade de sintomas não tem 
relação com o volume e a intensidade da doença. Isso significa que nem 
sempre mulheres com muitos sintomas apresentam o grau mais severo 
da endometriose.

Cólica menstrual
Considerada um dos mais frequentes sintomas da endome-

triose, pode ser classificada em diferentes graus:
- Leve: quando a paciente não precisa usar medicamentos 

para minimizar os sintomas.
- Moderada: quando a paciente precisa de medicamentos, su-

ficientes para melhorar a dor.
- Severa: quando a paciente não tem qualquer melhora dos 

sintomas, mesmo consumindo medicamentos.
- incapacitante: quando a paciente tem dores tão intensas que a 

incapacitam de exercer atividades diárias, necessitando de interna-
ções hospitalares para aliviar incômodos ou mesmo para tratar ou-
tros sintomas, tais como náuseas, vômito, diarreia, febre ou cefaleia.

É importante esclarecer mais uma vez que a intensidade da dor 
não tem relação com a quantidade ou o grau da endometriose.

Em relação aos fatores de risco que poderiam influenciar no 
grau das cólicas menstruais, alguns estudos demonstraram que a 
idade precoce da primeira menstruação, períodos menstruais pro-
longados, tabagismo, obesidade e consumo de álcool poderiam es-
tar associados a ocorrências mais severas.

dor Crônica ou acíclica
É uma dor que persiste por pelo menos seis meses, não 

associada ao ciclo menstrual. Acredita-se que os fatores que 
causam a dor sejam decorrentes dos focos da doença ou 
secundários a alterações dos tecidos, por conta dos processos ade-
renciais e fibrose.

A presença de aderências pélvicas e o número de intervenções 
cirúrgicas contribuem para piorar os incômodos deste sintoma.

dor nas Relações Sexuais
Vários estudiosos apontaram este tipo de dor como um dos 

mais frequentes em mulheres vítimas da endometriose, acometen-
do os ligamentos útero-sacros, região retrocervical, septo retovagi-
nal e regiões intestinais baixas, como reto e sigmoide. Outros expli-
caram a associação entre a severidade da dor à relação sexual e o 
grau de infiltração da endometriose. Fonte: www.endometriosesp.com.br

Dia 8 de maio – dIA NACIONAl dA luTA 
CONTRA A eNdOmeTRIOSe

Entenda os sintomas da endometriose

alterações Urinárias Cíclicas
São alterações urinárias relacionadas principalmente ao período 

menstrual. A endometriose que acomete a região urinária - atingindo 
a bexiga - costuma manifestar-se por dor abdominal baixa, aumento 
da frequência das micções, dor ao urinar, sangramento urinário ou in-
fecções urinárias de repetição. Os sintomas podem aparecer em qual-
quer fase do ciclo, mas torna-se mais intenso no período pré-menstrual 
e menstrual.

alterações intestinais Cíclicas
Relacionadas principalmente ao período menstrual. Geralmen-

te, os sintomas intestinais aumentam na menstruação, sendo mais 
intensos quando a endometriose envolve regiões como intestino 
(reto e sigmoide), ligamentos útero-sacros, região retrocervical e 
septo reto-vaginal.

Clinicamente, a mulher com doença profunda pode apresentar 
queixa de dor pélvica, dor nas relações sexuais, além de sintomas espe-
cíficos relacionados à região intestinal, como dor durante a evacuação, 
diarreia e sangramentos anais cíclicos. Tais variações dependerão da ex-
tensão e profundidade da doença.

infertilidade
Hipóteses de que a endometriose cause infertilidade ou diminua 

a fecundidade ainda são controversas. Apesar de existirem evidências 
que demonstram associação entre a doença e a infertilidade, uma rela-
ção de causa e efeito ainda não foi estabelecida. Questões como qual o 
melhor tratamento para infertilidade associada à endometriose ou se a 
doença realmente apresenta relevância quando o principal sintoma é a 
infertilidade, ainda são discutidas.

Em mulheres com menos de 35 anos, a taxa de fecundidade men-
sal é de cerca de 12-15%. No entanto, em pacientes com endometriose, 
este número tende a cair: de 2% a 10%. A prevalência da endometriose 
em mulheres em idade reprodutiva é estimada entre 6% e 44%. Estudos 
recentes sugerem que 25% a 50% das mulheres inférteis apresentam en-
dometriose e que 30% a 50% das mulheres com endometriose são infér-
teis, fato atribuído a alterações imunológicas, hormonais e sistêmicas.

Vários mecanismos tentam explicar como a endometriose diminui 
mensalmente as taxas de fecundidade. A justificativa mais provável é o 
dano anatômico pélvico, principalmente em casos de doença avança-
da, além de deficiências ovarianas, alterações do ambiente peritoneal, 
falhas de implantação e maiores taxas de abortos precoces.

Divulgação

http://www.endometriosesp.com.br
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

A PARÁbOlA dA ÁGuIA e dO CORVO 

Eu adoro ler parábolas. Uma delas é essa sobre a águia 
e o corvo. Ela mexeu muito comigo e auxiliou sobremanei-
ra em alguns resultados positivos na minha vida. E, por isso, 
divido essa bacana experiência com vocês e espero que seja 
útil em mudanças práticas e efetivas nas vossas vidas! 

Em síntese a representação refere-se ao único pássaro 
que se atreve a atacar uma águia. Trata-se do corvo que se 
senta sobre as asas da águia e morde seu pescoço. A águia, 
por sua vez, não responde e muito menos luta com o corvo. 
Não gasta tempo e nem energia com o corvo. Simplesmente 
abre suas asas e começa a subir muito alto. Quanto mais alto 
é o voo da águia, mais difícil é para o corvo respirar e acaba 
caindo por falta de oxigênio. 

Daí eu pergunto: Qual é o corvo (pessoa/situação) que 
impede ou atrapalha o seu voo (progresso)? O seu chefe? Um 
invejoso colega de trabalho? O seu marido? A sua mulher? O 
seu sócio? O seu pai? A sua mãe? O seu filho (a)? Um paren-
te sanguessuga? O presidente? A pandemia? A crise na bol-
sa de valores? A alta do dólar? A sua teimosia? O seu orgu-
lho? A sua arrogância? 

Indo além, onde seu tempo e sua energia estão sendo 
gastos e desperdiçados, impedindo você de alçar voos mais 
elevados? O álcool? Os pseudos amigos que não acrescen-
tam nada na sua trajetória? A péssima alimentação? A falta 
de atenção a sua saúde? O desequilíbrio financeiro? O des-
tempero emocional? O que de fato te impede de voar alto em 
direção aos teus sonhos?

Agora feita esta reflexão, pare e pense, será que não é 
chegado o momento de deixar de perder tempo “com quem” 
ou “com o que” fica “tentando” colocar você para baixo? E o 
que acontece mesmo com o corvo? Ele despenca com falta 
de ar e acaba não mais atrapalhando a triunfal subida (su-
cesso) da águia! 

Em suma, vá em direção aos seus sonhos, voe alto, faça 
acontecer, não perca tempo com pessoas que, por mais que 
você nutra algum respeito ou mesmo carinho, não sabem vi-
ver no sistema ganha-ganha e só tencionam prejudicar a sua 
rota, porque elas não têm capacidade de voar alto por lhe 
faltar amor próprio (oxigênio). Até porque, se preocupam 
mais em se fazer presentes na vida alheia ao invés de cuidar 
da própria vida (asas)!!! 

Os corvos (pessoas sem brilho, sem conteúdo) podem 
até nos ensinar com a negatividade das suas bicadas; porém, 
jamais devem ter o poder de “colocar o benefício da dúvida” 
ou nos impedir de cumprir nossa missão por aqui, alçando 
voos elevados, belos e cheios de conteúdo.

Sejamos águias!!!
Até o próximo texto!

ImuNIZAÇãO Grupo que segue até 8 de junho deve vacinar idosos com 
60 anos ou mais e professores de escolas públicas e privadas

Segunda etapa da vacinação 
contra gripe começa terça-feira 

VACINADOS 
Crianças - 979
Gestantes - 113
Puérperas - 11
Trabalhadores da 
saúde – 340

Diana Heinz

A campanha de vacinação 
contra gripe começou no dia 12 
de abril em Santa Catarina. Em 
quase um mês Maravilha vaci-
nou 1.443 pessoas que fazem 
parte da primeira etapa: crianças 
de 6 meses a menores de 6 anos, 
gestantes, puérperas, povos indí-
genas e trabalhadores da saúde. 
Conforme a equipe da Secretaria 
de Saúde o município recebeu 
1.920 doses para a imunização 

do primeiro grupo. No total a ci-
dade já recebeu 2.450 unidades. 
Pessoas que foram vacinadas 
contra a Covid-19 devem respei-
tar um intervalo mínimo de 14 
dias para receber a contra a gripe.

Na terça-feira (11), começa 
a vacinação em idosos com 60 
anos ou mais e professores de es-
colas públicas e privadas. A eta-
pa segue até o dia 8 de junho. A 
terceira etapa começa dia 9 de 

junho e segue por 30 dias imu-
nizando pessoas portadoras de 
doenças crônicas não transmis-
síveis e outras condições clíni-
cas especiais, pessoas com de-
ficiência permanente, forças de 
segurança e salvamento, forças 
armadas, caminhoneiros, traba-
lhadores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros urba-
no e de longo curso, trabalhado-
res portuários, funcionários do 

sistema prisional, adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos de idade 
sob medidas socioeducativas e 
população privada de liberdade.

Maravilha já recebeu 2.450 doses da vacina e 1.443 pessoas já foram imunizadas

Importante ressaltar que para 
quem faz parte dos grupos 
prioritários da Campanha 

de Vacinação contra a 
Covid-19 e contra a influenza, 

a prioridade da vacinação 
é para a vacina contra o 

coronavírus,

disse a equipe de saúde. 

Diana Heinz /O Líder

Neste mês de maio, o Sicoob 
Credial deu início ao “Coopera 
Solidário”. O projeto é uma ação 
solidária que tem como objeti-
vo contribuir para o desenvol-
vimento social dos municípios 
da área de atuação da coopera-
tiva, apoiando as entidades mu-
nicipais e sem fins lucrativos 
voltadas aos setores de: saúde, 
educação, esporte ou cultura.

A cada nova aplicação fi-
nanceira realizada para os pro-
dutos de RDC, RDC Pré Fixado 
ou LCA, o associado aplica-
dor poderá indicar um dos se-
tores participantes do projeto, 

APOIO
Sicoob Credial lança projeto Coopera Solidário

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

e as entidades cadastradas re-
ceberão um repasse financei-
ro sobre o valor dos novos re-
cursos financeiros aplicados.

Conforme explica o presi-
dente do Sicoob Credial, Hermes 
Barbieri, este projeto está alinha-

do à missão do Sicoob em con-
tribuir para o desenvolvimento 
econômico e financeiro de seus 
associados. “Já temos parcerias 
firmadas há anos em nossa área 
de abrangência e o Coopera So-
lidário proporcionará a possibi-

lidade de um maior reconheci-
mento às entidades atuantes nos 
municípios, que estão dia a dia 
trabalhando e fazendo a diferença 
na vida de muitas pessoas”, relata.

Para o Diretor Executivo, Már-
cio Luiz Schmitt, são ações como 
estas que demonstram o quan-
to o cooperativismo de crédito 
contribui para o desenvolvimen-
to econômico e social das comu-
nidades em que atua. O projeto se 
estenderá até o dia 20 de dezem-
bro deste ano e, para participar, a 
entidade deve realizar seu cadas-
tro em uma das agências do Si-
coob Credial até o dia 31 de maio.

Divulgação



,  MaraVIlha 8 DE MaIO DE 2021 13

Maravilha, 8 de maio de 2021

a vacina chegou, mas 
cuidados permanecem

Distanciamento, higiene e uso de 
máscaras são obrigatórios

NOVO 
CORONAVÍRUS
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NOVO 
CORONAVÍRUS

Diana Heinz

No dia 19 de janei-
ro Maravilha imu-
nizou a primeira 

pessoa contra a Covid-19. 
O médico Laércio Forna-
sari foi o primeiro a rece-
ber a dose da vacina que 
desde então vacinou pes-
soas com mais de 60 anos 
e profissionais da saúde. 
O município contabilizou 
nesta semana que 7.583 
doses foram aplicadas, 
sendo 4.725 como primei-
ra dose e 2.858 como se-
gunda. 

Para a secretária de 
saúde, Miriane Sartori, 
a vacinação é uma espe-
rança palpável na pande-
mia. “Sabemos que a va-
cina funciona, da eficácia 

maravilha aplicou mais de 7 mil doses da 
vacina contra a Covid-19 

imuniZaçãO

ATIVOS 
AumeNTAm

De segunda-feira (3) até o fechamen-
to desta edição, maravilha registrou 59 
novos casos de covid-19. na data eram 
36 casos ativos, ontem (7) eram 63. O 
número de mortes também aumentou. 
na quarta-feira (5) um homem de 72 
que estava internado no hospital São 
José faleceu em razão do vírus. com ele 
são 48 mortes, sendo  20 mulheres e 28 
homens.  
“em caso de sintomas é necessário bus-
car a sala de triagem. Peço encarecida-
mente que evitem aglomerações, utili-
zem máscara e álcool em gel para não 
retornarmos a situação de colapso do 
nosso sistema de saúde”, declara miriane. Município vacinou pessoas com mais de 60 anos e profissionais da saúde

dela e por isso nos mobi-
lizamos para imunizar a 
população, mas depende-
mos do recebimento das 
doses. Mesmo com a vaci-
na é importante destacar 
que aglomerações devem 
ser evitadas”, disse. 

Começou ontem 
(7) a imunização 

contra o coronavírus 
em pessoas com 
comorbidades. É 

necessário apresentar 
o atestado médico 

comprovando a 
comorbidade para 
que a pessoa seja 

imunizada.
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NOVO 
CORONAVÍRUS

Com aumento de casos, 
Bom Jesus do Oeste altera decreto 

cOviD-19 

Diana Heinz

Nas últimas semanas, 
Bom Jesus do Oeste regis-
trou um aumento significati-
vo de casos de Covid-19. Até 
o fechamento desta edição 
o município tinha 36 casos 
ativos e 207 casos confirma-
dos. Em função do aumen-
to, o prefeito Airton Antonio 
Reinehr assinou um novo de-
creto que restringe atividades 
sociais até o dia 16 de maio. 
Conforme o documento, au-
las presenciais da rede pú-
blica e privada foram can-
celadas, nenhum evento ou 
atividade de esporte coletivo 
pode ocorrer em âmbito mu-
nicipal, bares e conveniên-
cias só podem comercializar 
bebidas alcoólicas no balcão 
ou tele entrega, além de ou-
tras medidas sanitárias para 
conter o avanço do vírus. 

mORTeS 
Desde o primeiro caso 

registrado na cidade, em 
julho do ano passado, seis 
mortes foram registradas. 
Três homens e três mu-
lheres morreram em de-
corrência do coronavírus. 

Desde o início da pandemia o município contou com a 
divulgação de medidas preventivas através de informativos, 

carros de som e grupos de Whatsapp. 

VACINAÇãO

a primeira 
imunização contra 

a Covid-19 em 
Bom Jesus do 
Oeste ocorreu 

em 20 de janeiro. 
até esta semana 
a Secretaria de 
Saúde vacinou 
541 pessoas. 

até o momento 
foram imunizados 
idosos com mais 

de 60 anos e 
profissionais da 

saúde. Conforme a 
equipe, a intenção é 
a redução de casos. 

Fotos: Divulgação

Equipe de profissionais atuam contra o vírus

até esta semana 541 pessoas foram imunizadas 
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NOVO 
CORONAVÍRUS

Tigrinhos teve último paciente 
internado por Covid-19 em janeiro 

caSOS De cOrOnavÍruS 

Diana Heinz

Conforme a Se-
cretaria de Saú-
de de Tigri-

nhos o município 
teve 237 confirma-
ções de casos de Co-
vid-19. Até o fecha-
mento desta edição 
eram 12 casos ativos 
e 225 recuperados.

O primeiro caso 
de coronavírus na ci-
dade foi confirma-
do em 19 de maio de 
2020. De acordo com 
a secretária de saúde, 
Salete Badia Ioner, 
medidas de preven-
ção à doença são re-
alizadas desde mar-

Orientamos sempre que 
tiver o primeiro sintoma 

que se dirija a unidade de 
saúde para as medidas 

necessárias,

orienta a secretária. 

ço do ano passado. 
Uma estrutura física 
foi preparada para o 

VACINA
a primeira dose da vacina con-

tra a covid-19 foi aplicada no dia 20 
de janeiro. Desde então foram apli-
cadas 445 primeiras doses e 256 se-
gundas doses. nesta semana o públi-
co alvo foram idosos com mais de 60 
anos. Todos os profissionais da saú-
de de Tigrinhos receberam a vacina. 

atendimento de ca-
sos suspeitos. O lo-
cal segue protocolos 

Salete Badia Ioner é secretária de saúde

sanitários e a equipe 
de atendimento re-
cebe Equipamentos 
de Proteção Individu-
al (EPIs). “Acompa-
nhamos cada família 
que possui caso po-
sitivado ou sintomas. 

Fotos: Divulgação

Orientações são fei-
tas através de jornal, 
rádio e WhatsApp. 
Utilizamos tratamen-
to precoce, com isso 
obtivemos o resulta-
do de não ter nenhum 
óbito”, disse. 

Profissionais responsáveis pela imunização

Equipe da sala de triagem



,  MaraVIlha 8 DE MaIO DE 2021 17

NOVO 
CORONAVÍRUS

Sem mortes, Flor do Sertão 
registrou 84 casos de Covid-19

Sem aTivOS

Diana Heinz

Há quase um ano Flor do 
Sertão registrou o primeiro 
caso de coronavúrus. O exame 
foi confirmado no dia 17 de ju-
nho de 2020 e antes disso o mu-
nicípio já respeitava normas 
de distanciamento e a utiliza-
ção de equipamentos de pro-
teção. Foi elaborado um pla-
no de contingência para evitar 
o aumento de casos. Além dis-
so, uma sala foi disponibilizada 
para o atendimento de pessoas 
com sintomas de Covid-19. 

AlGumAS AÇÕeS 
ReAlIZAdAS

- Compra de 
Equipamentos de 
Proteção Individual 
(EPIs);
- Distribuição de 
máscaras a população;
- Compra de uniforme 
especial para a pandemia 
e higienização deles na 
própria Unidade;
- Criação do Comitê local 
e grupo de Whatsapp 
para desenvolver 
atividades em redes;
- Contratação de mais 
um médico para diminuir 
o transporte de pessoas 
aos hospitais.

CASOS
Desde o início da pande-

mia, Flor do Sertão teve 84 
casos confirmados de coro-

navírus. O município não re-
gistrou nenhuma morte e 
atualmente não tem ativos. 

Em caso de sintomas, o morador de Flor do 
Sertão deve se dirigir a Unidade de Saúde, onde 

há prioridade no atendimento para pessoas 
com sintomas de Covid-19.

VACINAÇãO 
A primeira pessoa a ser vacinada 

em Flor do Sertão foi Vanderlei Zanella, 
motorista da Secretaria da Saúde. A 
imunização começou no dia 20 de ja-
neiro deste ano. Desde então 374 pes-
soas receberam a primeira dose, sendo 
36 profissionais de saúde e os demais 
idosos com mais de 60 anos. A segun-
da dose foi aplicada em 235 pessoas. 
Dessas 30 são profissionais da saúde e 
os demais idosos com mais de 60 anos. 

“Acreditamos que, com a imu-
nização, venha a diminuir a circula-
ção do vírus e, consequentemente re-
duzem os casos, embora seja nosso 
propósito continuar orientando a po-
pulação quanto aos riscos”, relatou a 
Secretária de Saúde, Maristela Valler. 

Fotos: Divulgação

Município começou a imunização em janeiro deste ano

Primeiro vacinado foi Vanderlei Zanella, motorista da Secretaria da Saúde

Momento de oração pelos profissionais de saúde e pelas vítimas 

Equipe no interior, vacinando os idosos em casa
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mUNICípIOS

AmOR SAGRAdO e SublIme é AQuele 
Que NãO exIGe ReCOmPeNSAS
  
Quando uma pessoa atinge o mais ele-
vado estágio de amor, torna-se capaz de 
doar-se totalmente ao ente amado. Jesus 
Cristo ensinou: “Ninguém tem maior 
amor que o daquele que dá a sua vida 
por seus amigos”. O amor sublime não 
é aquele que leva a pessoa a querer ar-
rebatar o outro para si, mas aquele que 
o leva a doar-se para o bem do outro.

Na tarde de segunda-feira 
(3) a administração de Cunha 
Porã e os membros que inte-
gram a Coordenadoria Munici-
pal de Proteção e Defesa Civil 
(Compdec), representantes da 
Secretaria de Agricultura, Epa-
gri, Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais, Lions Clube, Câma-
ra de Vereadores, Secretaria de 
Saúde, Secretaria de Assistên-
cia Social, Secretaria de Infra-
estrutura, Polícia Militar e Ca-
san, estiveram em reunião 
com o objetivo de discutir a si-
tuação da estiagem que atinge 
o município.

ReCONHeCImeNTO Solenidade do Programa Jubilados Auriverde 
ocorreu em quatro etapas neste ano devido à pandemia 

Colaboradores são homenageados 
pelo tempo de serviço na cooperativa

Encontro reuniu lideranças de vários setores para discutir sobre o problema que vem sendo enfrentado

Divulgação

De acordo com o coorde-
nador da Defesa Civil, Edson 
Mayer, as áreas e regiões de es-
tiagem dentro do município 
são bem concentradas. Desde 
o mês de setembro de 2019 o 

município vem sofrendo com 
a falta de chuva, trazendo con-
sequências diretas para as lo-
calidades.

O município deve decre-
tar situação de emergência. 

Para isso se concretizar, a ad-
ministração precisa seguir as 
orientações e normas da De-
fesa Civil, para as quais os do-
cumentos estão sendo provi-
denciados.

IRACemINHA

bOm JeSuS dO OeSTe

flOR dO SeRTãO

IPTu vence na 
segunda-feira

Árvores foram podadas 
nesta semana

monitor cardíaco 
foi adquirido

O setor tributário de Iraceminha lembra que estão dis-
poníveis os carnês de IPTU referente ao ano de 2021, poden-
do ser retirados na prefeitura. O vencimento em cota úni-
ca é segunda-feira (10), o qual concede desconto de 20%. 
Pode também ser parcelado em três vezes, com vencimen-
tos em 10 de maio, 10 de junho e 12 de julho de 2021.

A Secretaria de Urbanis-
mo de Bom Jesus do Oes-
te realizou nesta semana a 
poda das árvores dos cantei-
ros das avenidas e passeios.  
Segundo o vice-prefeito, Iva-
nor Belolli, os trabalhos fo-
ram necessários porque as 
copas das árvores estavam 

comprometendo a ilumina-
ção e os fios de alta tensão. 

A poda preventiva é fei-
ta para garantir que a plan-
ta continue saudável, evitan-
do a eventual necessidade de 
corte, além de manter as vias 
limpas e seguras para o trá-
fego de pedestres e veículos.

Divulgação

Equipe realizou o trabalho nas principais ruas do município

O município de Flor do 
Sertão adquiriu novo mo-
nitor cardíaco para ser utili-
zado pelos profissionais da 
Secretaria de Saúde no aten-
dimento de pacientes que ne-
cessitem monitoramento dos 
sinais vitais. O aparelho pos-
sibilita melhores condições 
técnicas à medição e ao mo-
nitoramento da frequência 
cardíaca, da respiração, da 

temperatura corporal, da sa-
turação de oxigênio de pul-
so, da frequência de pulso, da 
pressão sanguínea invasiva e 
não invasiva, do débito cardí-
aco e do dióxido de carbono.

Foram investidos R$ 9.5 mil 
na aquisição do equipamento, 
viabilizados com recursos fe-
derais oriundos do Programa 
de Enfrentamento da Emer-
gência Nacional de Covid-19.

A direção da Cooperati-
va Regional Auriverde reali-
zou homenagem a um grupo 
de colaboradores nos dias 29 e 
30 de abril na região Oeste e no 
dia 4 de maio no Sul do Estado. 
O Programa Jubilados Auriver-
de foi criado em 2016 e tem 
por objetivo estreitar o relacio-
namento da cooperativa com 
os seus colaboradores, valori-
zar e reconhecer as pessoas e o 
seu trabalho e fazer da cerimô-
nia um momento memorável 
para os homenageados e seus 
familiares. 

Neste ano foram homena-
geados 74 colaboradores por 
tempo de trabalho dedicado à 
Auriverde, que atuam nas mais 
diversas unidades, durante o 
período de 05, 10, 15, 20, 25, 30 
e 35 anos. Em função da pan-
demia de covid-19, a solenida-
de foi realizada em quatro lo-

eSTIAGem
Cunha Porã deve decretar situação de emergência

Jubilados de cinco anos tiveram seu trabalho valorizado em Cunha Porã, assim como os demais funcionários

cais e horários diferentes, sem 
a realização do tradicional jan-
tar do Dia Internacional do 
Trabalho.

As solenidades foram re-
alizadas em Cunha Porã, São 
Carlos, Maravilha e em Orle-
ans, com a presença do presi-
dente Claudio Post, vice-pre-
sidente Daniel Ferrari, além de 
diretores, gerentes e os home-

nageados. “É uma forma de re-
conhecimento verdadeira aos 
colaboradores que fazem parte 
do crescimento da Auriverde. 
A direção mostra o caminho, 
mas é o quadro funcional que 
faz a cooperativa andar, evo-
luir e alcançar seus resultados”, 
afirmou o presidente. 

O diretor de produção e in-
fraestrutura, Jonei Carlos Ser-

velin, com 35 anos de Auriver-
de, sendo seu único emprego, 
falou em nome de todos os ju-
bilados. Agradeceu as oportu-
nidades, o crescimento pessoal 
e profissional que a Auriver-
de lhe proporcionou, destacou 
a grande evolução tecnológi-
ca ocorrida nestes 35 anos e o 
grande crescimento que a coo-
perativa teve.

Divulgação

Equipamento auxiliará nos atendimentos da Saúde

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

excelente final de semana a todas as mães!
Fonte: Copa&cia

CLÁSSICA, MODERNA E ROMÂNTICA: 
DICAS DE MESA POSTA PARA ESTILOS DE MÃES DIFERENTES

H
á quem diga que mãe é tudo igual. 
Na essência elas até podem ser bem 
parecidas, mas a verdade é que cada 
uma possui uma personalidade dife-

rente – e são esses gostos variados que fazem cada 
uma delas ser única!

As preferências de cada mãe refletem a ma-
neira de se vestir, a escolha da profissão, a seleção 
do cardápio, as peças de decoração e o estilo de 
bem-receber em casa. Por isso, selecionamos di-
cas de mesa posta para mães com personalidades 
diferentes, mas com algo em comum: gostam de 
cuidar de cada detalhe desse momento especial.

Mãe clássica: elegância e sofisticação à mesa
Uma mãe clássica é elegante na medida certa e sabe usar essa 

característica a seu favor. Ela é intensa, presente na vida dos filhos, 
presta atenção e cuida de cada detalhe sem cometer excessos. So-
fisticação é a sua palavra de ordem! Também pudera: o estilo clássi-
co remete à Grécia e a Roma antigas, lugares onde a arquitetura é até 
hoje sinônimo de beleza, luxo e elegância.

Suas linhas e formas são rebuscadas e bem detalhadas. As 
peças que seguem esse estilo relembram objetos antigos e de 
forte valor emocional. Como o clássico nunca sai de moda, essa 
mãe está sempre antenada e acrescentando elementos que pos-
sam ornar com o tradicional.

Se identificou com esse estilo? Então você provavelmente com-
bina com a coleção de louças Aquarelle Aster. Essa linha propõe 
uma mesa posta tradicional e elegante com traços geométricos e 
mescla de cores fortes e sóbrias. É a dica perfeita para quem escolhe 
imprimir a sua marca onde quer que vá.

Mãe moderna: praticidade para bem-receber
Conciliar casa, trabalho, filhos e vida pessoal não é tarefa fácil, mas a mãe 

moderna tira isso tudo de letra. Ela é dinâmica, objetiva, ousada, prática e es-
tratégica, embora também saiba deixar o cronograma um pouco de lado e 
deixar-se levar pela ocasião. É que ela se adapta facilmente, consegue ser resi-
liente e ter empatia com quem é diferente.

O estilo de decoração que combina com ela segue esse perfil. É um dos 
mais democráticos e mais fáceis de seguir, até porque suas influências estão à 
nossa volta (ele surgiu no século 20!). Ao contrário do clássico, tem menos or-
namentação e traços mais simples e práticos. É muito versátil e fácil de com-
binar com outros elementos à mesa.

Você se considera uma mãe moderna? Então dá uma espiadinha na co-
leção Aquarelle Boho Black. Ela é inspirada no estilo boho, de origem france-
sa, que está super em alta no universo da moda. É a dica perfeita para uma 
composição repleta de atitude e propositalmente despojada.

Mãe romântica: delicadeza em cada detalhe
As mães românticas são apaixonadas, vivem intensamente 

cada momento, são positivas e esperançosas. Feminilidade, de-
licadeza e leveza são características muito fortes dessa personali-
dade. Mas não se engane: elas são muito mais fortes do que você 
imagina! Conseguem dar a volta por cima e ver o lado bom das 
coisas. Arte, música e poesia estão entre os seus hobbies favoritos.

O estilo romântico é igual a essas mães: discreto e encan-
tador. É composto por tons leves, formas suaves, ambientes 
íntimos e serenos, que parecem nos transportar para outras 
épocas. Possui elegância e aquela sensação gostosa de acon-
chego e conforto.

Para as mães que seguem esse estilo, temos duas sugestões 
de coleções: Aquarelle Giardino e Aquarelle Grace. A primeira 
traz cores fortes, enquanto a segunda aposta em tons mais deli-
cados, porém ambas trazem a beleza singular das estampas flo-
rais – um símbolo muito presente na decoração romântica.
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mODA & EsTILO
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 65

Deimos e
Fobos, pa-
ra Marte

(Astr.)

Base orga-
nizacional
da vida no

quartel

Brado do
público na

tourada

Reconstitui
por meio
da realida-
de virtual

A terceira
consoan-

te do
alfabeto

Unidade
monetá-
ria da 

Romênia
Pesquisa

de progra-
mas inte-

rativos

Letra que,
invertida,

forma
um "W"

Compar-
timento
blindado

de bancos

Sucessor
do LP

Instrumen-
to de afi-
nação da
orquestra

Inexistiam
no antigo
telefone
de disco

Profissão
de Renato

Sorriso

Lacuna,
em inglês

Serviço
básico de

hotéis

(?) secun-
dário: a
Indústria
(Econ.)

Cinza, em
inglês

Região tu-
rística do
Rio Gran-
de do Sul

Letra sím-
bolo do

anarquis-
mo (Polít.)

Transferiu
a data

Canhão,
em inglês

Em (?): a
entrevista
realizada

com o
gravador desligado

(?) do Fico:
8 de janei-
ro de 1822
Feiticeira

Silício
(símbolo)
100, em
romanos

Debaixo 
de

Líquido
gorduroso

Dedicado;
diligente

A tosse 
incontro-
lável, em
relação à
coquelu-
che (Med.)

Recursos
Físico inglês que no
século XVII formulou
as leis do movimento

Peça teatral de
Nelson Rodrigues
proibida em 1946, 

só estreou em 1965

Produto, em inglês
Estado onde se

localiza a Barreira 
do Inferno (sigla)

Grupo
tribal

Inaugurar 
temporada

"O (?)", filme de
Spielberg (2004)
Barco salva-vidas 

de um navio

Fim, em
inglês

Antigo a-
nestésico

MPL
HIERARQUIA

SINTOMAL
AODSOB
ASSIDUOLEU
CMCLÃM

ENQUETECD
TECLASOBOE

WTAOFF
TGARIRA

HOSPEDAGEM
DNEADUI

TERMINAL
BOTEAOSI

SERRAGAUCHA

3/ash — end — gap — gun — leu — off. 7/product. 11/isaac newton.

eSPAÇO GOuRmeT

O Que POde Ou deVe mudAR NO eSTIlO de umA 
mulHeR QuANdO elA Se TORNA mãe?

Quando eu era mais nova, já sabia e já contava 
para o mundo que seguiria carreira na moda, uma 
pessoa que trabalhava comigo havia se tornado mãe 
há pouco tempo e sempre me perguntava se tal ou 
tal roupa era adequada para uma mãe usar. Confes-
so que eu não entendia o motivo de ela achar que 
não poderia usar certas roupas por ser mãe. Hoje, 
mesmo não tendo filhos, eu entendo um pouco 
mais, por acompanhar minhas amigas que são mães 
ou até por me imaginar nesse papel.

A vida de uma mulher muda completamente 
com a chegada de um filho. E o corpo, aquele que 
abrigava apenas a roupa, passa a ser casa de outro 
ser por um tempo e, com isso, muda completamen-
te. Até permanentemente.

Nos primeiros meses as roupas praticamente 
servem só para a questão funcional: proteger e co-
brir o corpo. O sutiã normal é substituído pelo su-
tiã de amamentação, as blusas também precisam 
cumprir essa função, as calças precisam ser confor-
táveis, até porque pode haver cicatrizes abaixo delas 
e os saltos são substituídos por calçados confortáveis 
que não tragam mais exaustão àquele corpo que ain-
da serve outro ser. Depois, quando ela precisa cor-
rer atrás do filho pela casa inteira, abaixar e levantar 
constantemente, é óbvio que certas roupas não se-
rão confortáveis para isso. Nessas fases, a roupa pre-
cisa ajudar e não atrapalhar.

Hoje eu entendo e acho lindo que a roupa tam-
bém acompanha a mulher nesses momentos. E 
aquela colega era tão feliz e orgulhosa de ser mãe, 
esse era um papel tão importante na vida dela, que 
ela queria transparecer isso até nas roupas que usa-
va! Eu diria até mesmo que seu inconsciente queria 
que as pessoas olhassem ela e, pela sua imagem, já 
pudessem perceber que ela era uma mãe.

Mas quero te lembrar que, apesar de a socieda-
de julgar mães que usam roupas mais ousadas (mas 
isso tem diminuído, ainda bem), não existe uma re-
gra. Então, quando passar essa fase da roupa ser so-
mente funcional e você quiser mudar um pouco o 
seu estilo, está tudo bem, assim como está tudo bem 
se você quiser seguir o mesmo estilo que tinha antes. 

A minha resposta para aquela cole-
ga hoje seria: essa roupa é adequada se te 
faz sentir mais mãe, se transmite a mãe que 
você é e a nova mulher que você se tornou. 
A única regra é que você pode e deve con-
tinuar se sentindo bonita, afinal, seu filho 
merece a sua melhor versão (por dentro e 
por fora).

Feliz e estiloso Dia das Mães!

INGRedIeNTeS
1 copo de leite
1 e meio copos de farinha de trigo
2 ovos
1 colher de sopa de queijo ralado
1 colher de sobremesa de fermento em pó
1 colher de chá de sal
1 tomate cortado
Meia cebola cortada
margarina pra untar

PASTelãO
frango desfiado, carne moída, camarão ou outra 
opção de sua preferência para o recheio

mOdO de PRePARO 
Bata no liquidificador todos os ingredientes. Em um 
refratário transparente e retangular, untado com mar-
garina, coloque metade da massa. Em seguida, colo-
que o frango desfiado ou outro recheio de sua prefe-
rência e depois cobre com a outra metade da massa. 
Leve ao forno quente por vinte a trinta minutos.
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por ESTELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

COm maiS de 30 mil 
pROdUTOS, 

lOJa NéRi iNaUgURa em 
maRaVilha

Na quinta-feira (6) inaugurou na avenida 
araucária, número 217, em Maravilha a loja Néri. 

a empresa trabalha com diversas marcas em 
roupas e calçados nas linhas infantil, masculino 
e feminino. além de confecção, a loja também 
oferece produtos de cama, mesa e banho. a 

rede Néri é conhecida há mais de 50 anos na 
região, com qualidade no atendimento e nas 

condições de pagamento a prazo. 

a loja Sorelle promoveu na última quinta-
feira(06) a primeira live shop Sorelle. Foi 

uma live toda especial em comemoração 
aos 6 anos de loja, e foi um sucesso!  

Duetto Concept realizou no último dia 5, uma live pelo 
Instagram e Facebook com muitas sugestões de presentes 

para o dia das mães. as proprietárias e funcionárias 
apresentaram uma live espetacular. Parabéns! 
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CaMiLLa COnSTanTin

Neste ano, com a pan-
demia de coronavírus, a ce-
lebração do Dia das Mães 
será diferenciada. Para evitar 
aglomerações, a Prefeitura de 
Maravilha irá promover show 
itinerante com o violinista Si-
mão Wolf. A iniciativa ocorre 
com patrocínio da Piracanju-
ba, Grupo Tucano e Sicoob.

Como forma de home-
nagear as mães, a carreta irá 
percorrer as principais ruas 
e avenidas da cidade. “A or-
ganização do evento optou 

pelo modelo de apresenta-
ção itinerante para não ge-
rar aglomerações e para que 
as pessoas possam assis-
tir de casa, dentro dos veí-
culos e em pontos diferen-
ciados do município”, afirma 
o prefeito, Sandro Donati.

Simão Wolf promo-
ve show instrumental, onde 
une o som do violino com 
um repertório eclético e po-
pular, encantando pesso-
as de diferentes idades. A 
ação está prevista para co-
meçar às 18h30, com previ-
são de três horas de duração.

HOmeNAGem
mães irão contar com show 
itinerante em maravilha

Divulgação/ Simão Wolf

apresentação terá duração de três horas e irá percorrer ruas e avenidas

Nesta semana a bomba 
do poço profundo em Maravi-
lha voltou apresentar proble-
mas e está inativa no momen-
to. De acordo com o chefe da 
agência de Maravilha, André 
Tonello, o equipamento apre-
sentou a mesma falha das últi-
mas vezes, quando o conserto 
havia sido reforçado. Ele frisa 
que a bomba virou sucata de-
pois de vários consertos. 

Tonello falou durante en-
trevista nesta semana a Rá-
dio Líder que a única forma é 
a compra de uma nova bom-
ba, o que precisa de proces-
so licitatório ou dispensa de 
licitação. Porém, nas últimas 
chamadas de licitação, ne-
nhuma empresa se interes-
sou em apresentar propos-
tas para vender bomba para 
a Casan. 

O chefe da agência disse 
que a empresa vai tentar com-
prar uma nova bomba nos 

POÇO PROfuNdO Casan vai tentar adquirir novo equipamento, mas o 
processo é lento e pode demorar até cinco meses

bomba apresenta problemas e poço 
está inativo sem previsão de volta

Mesmo com problema no poço o abastecimento continua normalmente no município

próximos meses, mas o pro-
cesso é demorado. Após todos 
os trâmites e confirmação de 
qualquer empresa interessada 
em fornecer a bomba, o prazo 
para entrega da bomba seria 
de até cinco meses. 

Ao ser questionado so-
bre como será a captação de 
água no próximo verão ele 
destacou que estão aguar-
dando a liberação para o re-
torno das obras da nova cap-
tação do Rio Jundiá que foi 

embargada. A expectativa é 
que até final do mês seja libe-
rada a licença ambiental. As-
sim, as duas estações de cap-
tação estariam empenhadas 
para poder suprir a demanda 
em Maravilha. 

Arquivo/O Líder

Valorizar o relacionamento, 
agregar renda e contribuir 
para uma sociedade mais 
próspera sempre foi o 
nosso compromisso. 

Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG

Participam dessa imagem os 
colaboradores Alessandro Livinalli 

e Martinho Narciso Sehn e os 
associados Nair Maria Rauber Sehn 

de Saudades/SC, Rita Jacobsen e 
Ivan Carlos Faé de Maravilha/SC.
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RAY REYES
O ex-integrante do grupo porto-
riquenho Menudo, ray reyes, morreu 
no dia 30 de abril, aos 51 anos. Entrou 

para o grupo em 1983, substituindo 
Xavier Serbiá, e fez parte da fase de maior 

sucesso, em meados dos anos 1980.

GEORGE JUNG
O narcotraficante e contrabandista 
norte-americano George Jung 
morreu no dia 5 de maio, aos 78 

anos. Um dos nomes que mais se 
destacou no tráfico de drogas nos 

anos 1960, 1970 e 1980, Jung ganhou fama e foi até 
interpretado por Johnny Depp no filme Profissão de 
risco, lançado em 2001. Ele fez parte do Cartel de 
Medellín e chegou a ficar preso por 20 anos.

PAULO GUSTAVO
O ator Paulo Gustavo morreu no dia 
4 de maio, aos 42 anos, vítima de 
covid-19. Criador da personagem 

Dona hermínia e um dos humoristas 
mais populares e admirados do Brasil, ele 

estava internado desde o dia 13 de março. Com um 
estilo de humor acessível, baseado em cenas familiares 
e cotidianas, conquistou o Brasil e teve uma trajetória de 
sucesso em produções como o campeão de bilheteria 
“Minha mãe é uma peça: O filme”, que rendeu duas 
continuações. lançado em 2019, o longa mais recente 
da trilogia se tornou a comédia com maior arrecadação 
da história do cinema nacional. O ator também se 
destacou pelos filmes “Minha vida em Marte” e “Os 
homens são de Marte... e é para lá que eu vou”. Na TV, 
Paulo apresentou o programa “220 Volts”, do Multishow, 
participou do “Vai que cola” e também da série “a vila”. 

OSWALDO CORREIA DOS REIS
Faleceu no dia 29 de abril, no hospital de Palma Sola, 
aos 80 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
de Palma Sola e sepultado no Cemitério de Palma Sola.

IRES STANGERLIN
Faleceu no dia 30 de abril, em sua residência, aos 64 

anos. Seu corpo foi velado no salão comunitário da 
Igreja Santa Terezinha, no Bairro União em Maravilha, 
e sepultado no cemitério da linha Mundo, em Santa 
Terezinha do Progresso. 

VELEDA EGGERS
Faleceu no dia 30 de abril, no hospital regional 
de Chapecó, aos 79 anos. Seu corpo foi velado na 
Igreja Evangélica da linha Central, em Cunha Porã, e 
sepultado no cemitério da linha Central.

EUCLIDES DARCISIO KLEIN
Faleceu no dia 1° de maio, aos 54 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja do bairro São Gotardo, em São Miguel 
do Oeste, e sepultado no cemitério do bairro São 
Gotardo.

MARIA DORALINA LEÃO SILVA
Faleceu no dia 2 de maio, no hospital regional de São 
Miguel do Oeste, aos 83 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica de Paraíso e sepultado no cemitério 
católico de Paraíso. 

ANITO JOSÉ SARTURI
Faleceu no dia 2 de maio, no hospital regional de 
Chapecó, aos 59 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
do Cemitério Jardim dos Ipês e sepultado no cemitério 
do Bairro São Gotardo. 

ROSINA TEDESCO BUFFON
Faleceu no dia 2 de maio, no hospital de Descanso, 
aos 96 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica da 
linha Peperi, em Belmonte, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

EDEMAR NAGHEL
Faleceu no dia 2 de maio, no hospital regional de São 
Miguel do Oeste, aos 72 anos. Seu corpo foi sepultado 
no Cemitério Municipal de Guaraciaba.

MARIA DORALINA LEÃO SILVA
Faleceu no dia 2 de maio, no hospital regional de São 
Miguel do Oeste, aos 83 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica de Paraíso e sepultado no Cemitério 
Católico de Paraíso.

OBITUÁrIO

No próximo dia 22 ocor-
re a primeira etapa da cam-
panha de Coleta Lixo Eletrô-
nico e Móveis Velhos deste 
ano. A iniciativa é da Prefei-
tura de Maravilha, através do 
Departamento de Meio Am-
biente e do Setor de Infor-
mática, em parceria com o 
projeto “Cultivando a Vida”, 
da JCI. A coleta será na Pra-
ça Padre José Bunse das 8h às 
11h30, e em caso de chuva no 
Espaço Criança Sorriso.

Segundo o diretor de 
meio ambiente, Eder Mora-
es, o objetivo da campanha é 
auxiliar a população no des-
carte correto de materiais 
em desuso que a coleta sele-
tiva não recolhe. “A campa-
nha proporciona a destina-
ção adequada desse material, 

CAmPANHA Ação será na Praça Padre José Bunse das 8h às 11h30, 
e em caso de chuva na Rua Coberta

Coleta de lixo eletrônico e móveis 
velhos será realizada neste mês 

que se descartado de manei-
ra inadequada ocasiona gra-

ves danos ao meio ambiente. 
Além de possibilitar que a co-

munidade tire de suas casas 
algo que só está ocupando 
espaço e não tem utilidade”.

De acordo com o dire-
tor Rodrigo Motter, responsá-
vel pelo setor de TI, serão re-
cebidos como lixo eletrônico 
monitores (completos e fe-
chados), CPUS, nobreaks, ce-
lulares, cabos, toda linha de 
eletrodomésticos e televiso-
res. Durante a coleta, lâmpa-
das também poderão ser des-
cartadas com o custo de R$1, 
destinados à empresa REC.

Após o recolhimento do 
material, será realizado o 
descarte correto dos resídu-
os para que o meio ambiente 
não seja prejudicado. Quem 
realizar o descarte na data 
receberá uma muda de árvo-
re frutífera, flor ou chá.

lâmpadas também poderão ser descartadas com o custo de r$1, destinados à 
empresa rEC

Divulgação

Com o objetivo de conhe-
cer todo o processo das cerve-
jas artesanais os integrantes 
do Núcleo de Jovens Empre-
endedores visitaram na última 
semana, a cervejaria Enigma 
que foi premiada com a tercei-
ra melhor IPA do Brasil nes-
te ano. A coordenadora do nú-
cleo, Stela Debastiani, disse 

que a visita agregou no conhe-
cimento de todos e demostrou 
a força e a vontade empreen-
dedora da equipe e proprietá-
rios da cervejaria. “Uma em-
presa de Maravilha agora é 
conhecida nacionalmente, 
isso nos orgulha e motiva a se-
guir em frente nos nossos em-
preendimentos”, finalizou ela.

VISITA
Jovens empreendedores 
conheceram a 
cervejaria enigma

Todo o processo de produção da cerveja foi mostrado aos integrantes do Núcleo

Divulgação

AMÉLIA MARTINS TEIXEIRA
Faleceu no dia 3 de maio, em sua residência, aos 79 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no Cemitério Municipal de Guaraciaba.

MARIA ANGÉLICA DA ROSA
Faleceu no dia 3 de maio, no hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 65 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária de Guaraciaba e sepultado no Cemitério 
Católico de Guaraciaba.

RAQUEL GOTARDO GAZOLA
Faleceu no dia 3 de maio, no hospital regional de São 
Miguel do Oeste, aos 43 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

ODILA RODRIGUES ZANETTI
Faleceu no dia 3 de maio, no hospital regional de São 
Miguel do Oeste, aos 79 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica de Paraíso e sepultado no Cemitério 
Católico de Paraíso.

IRIO LISEU LAMB
Faleceu no dia 3 de maio, no hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 74 anos. Seu corpo foi velado no salão 

da linha Santa Terezinha e sepultado no cemitério 
municipal de Guaraciaba.

LUCAS MATHEUS DE ARRUDA LISOT
Faleceu no dia 4 de maio, aos 23 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica do bairro Santa rita, em São 
Miguel do Oeste, e sepultado no Cemitério Católico do 
bairro Santa rita.

DIOGENE STRAPAZZON
Faleceu no dia 5 de maio, no hospital regional de São 
Miguel do Oeste, aos 72 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

ANIBALDO JOSÉ ESCHER
Faleceu no dia 5 de maio, no hospital regional de São 
Miguel do Oeste, aos 70 anos. Seu corpo foi velado na 
Igreja assembleia de Deus e sepultado no cemitério da 
linha Padre réus, em São José do Cedro. 

EDO ELOI HEINZ
Faleceu no dia 6 de maio, no hospital São José de 
Maravilha, aos 73 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária Municipal de Maravilha e cremado em 
Francisco Beltrão.
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Chacina em creche de 
Saudades choca país 

TraGÉDia

CLeiTOn FeRRaSSO
Diana Heinz

Por volta das 10h35 de terça-feira (4) o 2º Batalhão da 
PM de Chapecó recebeu diversas ligações de Sauda-
des pedindo ajuda. O relato era de que haviam pesso-

as gritando em frente a Escola Pró-Infância Aquarela. Alguns 
funcionários da escola chegaram a relatar aos policiais que 
um homem havia entrado e ferido crianças e professoras. 

Fabiano Kipper Mai, 18 anos, chegou a creche de bicicleta 
com duas facas, compradas há pouco tempo. De acordo com 
o delegado responsável pelo caso, Jerônimo Ferreira Marçal, 
apenas uma delas foi utilizada para o crime. A primeira pes-
soa que o assassino atacou foi a professora Keli Adriane Anie-
cevski. Mesmo ferida, ela correu para uma sala, onde estavam 
quatro crianças e a agente educativa Mirla Renner, de 20 anos.

Armado com a faca, ele chegou até a sala e continuou os 
ataques, matando Keli e três crianças. Mirla chegou a ser so-
corrida, mas não resistiu. Todas as vítimas foram atingidas 
com, pelo menos, cinco golpes de facão. O assassino tentou 
entrar em todas as salas da creche, mas professoras consegui-
ram se trancar e proteger as crianças.

Para a Polícia, a ajuda dos vizinhos foi fundamental para 
conter o autor e prestar primeiros socorros. Após ferir as víti-
mas, o criminoso golpeou o próprio corpo. Ele foi internado e 
na terça-feira (4) a noite passou por uma cirurgia. 

Velório 
as ruas de Saudades estavam 
praticamente vazias na quarta-
feira (5). O silêncio tomou conta da 
cidade devido ao velório coletivo 
das cinco vítimas do atentado 
ocorrido na creche aquarela. O 
pequeno município, com cerca de 
10 mil habitantes, se comoveu com 
o fato e ficou de luto por três dias. 
Os corpos foram velados no Parque 
de Exposições Theobaldo roos 
com o culto ecumêmico celebrado 
pelo bispo Dom Odelir José Magri. 
Familiares, vizinhos das vítimas 
e pessoas com relacionamento 
próximo foram ao local para 
se despedir. O semblante dos 
moradores era de tristeza. 
Por volta das 10h50, os corpos 
começaram a ser levados 
por um cortejo ao Cemitério 
Municipal, que fica à 300 metros 
de onde ocorreu o velório. No 
sepultamento, alguns familiares 
das vítimas passaram mal e 
precisaram de atendimento de 
enfermeiras que estavam no local.

O autor da chacina foi identificado como Fabiano Kipper 
Mai, 18 anos. Na casa do suspeito, a polícia encontrou o com-
putador que deverá ser analisado pela polícia, as embalagens 
das duas facas utilizadas no crime e cerca de R$ 11 mil em es-
pécie. Conforme o relato dos pais à polícia, ele trabalhava e o 
valor estava sendo guardado. Os motivos, no entanto, não fo-
ram informados. Ainda sobre o perfil do homicida, o delegado 
informou que ele era um rapaz problemático, deixou a escola 
por sofrer bullying. “Ele trabalhava, não saía muito. Era um ra-
paz mais quietão. Quase não tinha amigos. Comprou a espada 
Samurai há pouco tempo. Falou para a família que seria para 
maltratar um bichinho que ele tinha em casa”, disse o delegado.

O CRIMINOSO

autor do crime será ouvido pelas autoridades 

Cortejo fúnebre foi realizado até o cemitério municipal 

Pessoas precisaram de atendimento no 
cemitério por causa das fortes emoções

Divulgação

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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Homenagens 
No portão da escola, homenagens às crianças 
e professoras que morreram no ataque. Flores, 
cartazes com mensagens e fotos foram 
deixadas no local. além disso, na parede do 
ginásio onde ocorreu o velório também foi 
criado um mural com diversas mensagens às 
vítimas. Frases ainda foram escritas nas janelas 
dos ônibus escolares, que ficaram estacionados 
em frente ao cemitério. 

homenagens deixadas em frente à escola

Ônibus levaram mensagens às vítimas

ApOIO pSICOLógICO 

O prefeito de Saudades, Ma-
ciel Scheneider, lamentou profun-
damente as mortes e jamais espe-
rava uma situação como aquela 
devido à tranquilidade do muni-
cípio. Ele disse o Estado colocou à 
disposição 25 psicólogos a fim de 
ajudar os familiares das vítimas 
no enfrentamento da tragédia. 

Estado quer prevenir casos 
como o de Saudades 

Em entrevista ao jornalista do Grupo WH Comunicações, a en-
tão governadora Daniela Reinehr disse que o Estado quer preven-
ção. “A partir desse caso, a gente vai passar a ter um estudo mais 
aprofundado das consequências de uma possível mudança de 
comportamento das pessoas e desenvolver políticas pública a fim 
de prevenir esse tipo de ação”, comentou. 

ministério Público 
de Santa Catarina 

A fala de Daniela foi ao encontro 
do que o procurador geral do Ministé-
rio Público de Santa Catarina, Fernan-
do da Silva Comin disse. O procura-
dor afirmou que além de apurar todo 
o ocorrido, é preciso estabelecer uma 
reflexão sobre os jovens e os adoles-
centes. “Precisamos de programas de 
conscientização, programas de com-
bate contra o bullying, segurança nas 
escolas, processo educacional. Essa é 
uma missão de todos nós”, reforçou. 

O juiz da comarca de Pi-
nhalzinho, Caio Lemgru-
ber Taborda, converteu a 
prisão em flagrante de ra-
paz que matou cinco pes-
soas em prisão preventi-
va. Taborda também deferiu 

o pedido da Polícia Civil 
para quebra de sigilo de da-
dos, necessária para análise 
de computadores, videoga-
me e pen drive apreendidos 
na residência do suspeito.

A intenção é que o jovem 

permaneça preso durante 
todo o processo de investi-
gação. O acusado está inter-
nado no hospital em Cha-
pecó após tentar se matar. 
Caso ele se recupere, será 
ouvido pelos investigadores. 

Prisão em flagrante

autor usou uma espada para matar as pessoas em Saudades 

Menino saiu da UTI e está em leito clínico se recuperando 

Sobrevivente 
O menino de 1 ano e 9 meses, sobrevivente do 
ataque em Saudades, deixou a UTI para um leito 
clínico no hospital da Criança de Chapecó. a 
recuperação do menino ocorreu na quarta-feira (5). 

Q
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Keli adriane aniecevski, de 30 anos, era 
professora e dava aulas na escola há 
cerca de 10 anos

Mirla renner, de 20 
anos, era agente 
educacional na escola

Sarah luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses

Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses

Fotos: Divulgação/A Sua Voz

Divulgação
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COTIDIANO

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

dISPOSITIVO de ReTeNÇãO PARA O 
TRANSPORTe de CRIANÇAS

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 toxicoló-
gico. Assim, hoje vamos falar sobre o uso da cadeirinha para as crianças.

Importante é ressaltar que para regular o tema, o CONTRAN 
emitiu a Resolução 819/2021, a qual aplica-se especificamente aos 
casos relacionados ao transporte de crianças que cumpram obriga-
toriamente dois requisitos, que são, a idade inferior a dez anos e que 
tenha altura inferior a 1,45m. Esta imposição legal decorre do artigo 
64 do CTB com a nova redação dada pela Lei n. 14.071/2020.

Cabe asseverar também que continuam previstos os mesmos 
tipos de dispositivos de retenção, ou seja, o cinto de segurança, ber-
ço portátil porta-bebê (bebê conforto), cadeirinha e assento de ele-
vação. Sobre as exigências previstas na Resolução 819/2021, no que 
diz respeito ao transporte de crianças até sete anos e meio de idade, 
é extremamente importante mencionar que houve alterações, sendo 
que agora, elas não se aplicam aos seguintes veículos: a) Transpor-
te coletivo de passageiros; b) Categoria aluguel (todos desta catego-
ria, sem exceção); c) Transporte remunerado individual de passagei-
ros (somente durante a efetiva prestação do serviço); d) Escolares; e) 
PBT superior a 3,5t.

Observa-se que houve inovação especialmente no que se relacio-
na aos veículos de transporte remunerado individual de passageiros. 

Importante é mencionar que a regra geral estabelece que o trans-
porte de crianças com menos de dez anos de idade deve ocorrer 
sempre no banco traseiro. Temos como exceções, desde que utilizan-
do o dispositivo de retenção adequado: a) Quando o veículo for dota-
do apenas de bancos dianteiros, no caso de bebê conforto, é vedado 
no banco dianteiro caso o veículo possua airbag ativo naquele ban-
co e o dispositivo estiver posicionado em sentido contrário a marcha 
do veículo. Bebê conforto posicionado no sentido da marcha do veí-
culo é permitido, desde que respeite a recomendação do fabrican-
te; b) Quando houver mais crianças com idade inferior a 10 anos do 
que a quantidade de bancos traseiros (Resolução n. 819/2021 não 
determina qual criança deve ir no banco da frente); c) Quando o 
veículo possuir apenas cintos de dois pontos nos bancos traseiros 
(neste caso, se a criança possuir idade entre 4 anos e 7 anos e meio, 
poderá ser transportada no banco traseiro (cinto de dois pontos), 
ficando dispensado o assento de elevação); e c) Quando a criança 
possuir mais de 1,45m de altura.

Em complemento as regras do artigo 3º da Resolução 819/2021, fi-
cou condicionado que o transporte de crianças de até sete anos e meio, 
no banco da frente dos veículos que possuem airbag, pode ocorrer, 
desde que: a) O dispositivo de retenção esteja posicionado no mes-
mo sentido da marcha do veículo (proibido bebê conforto instalado na 
marcha contrária do veículo, salvo se o airbag estiver desativado); b) O 
dispositivo de retenção não possua bandeja ou acessório equivalente 
incorporado ao dispositivo; e c) O banco dianteiro esteja ajustado na 
última posição (salvo orientação contrária do fabricante).

Desse modo, e considerando os anexos da Resolução n. 
819/2021, cumpre apresentar os seguintes apontamentos sobre a 
aplicação de cada um dos dispositivos de retenção para transporte de 
crianças: a) Bebê conforto: crianças até um ano ou crianças até 13kg 
(observado limite definido pelo fabricante); b) Cadeirinha: idade de 1 
a 4 anos ou peso entre 9 e 18kg (observado limite definido pelo fabri-
cante); c) Assento de elevação: idade de quatro até sete anos e meio 
ou crianças com até 1,45m de altura, com peso entre 15 e 36kg (obser-
vado limite definido pelo fabricante); d) Cinto de segurança no banco 
traseiro: idade superior a sete anos e meio e inferior/igual a dez anos, 
com menos de 1,45m de altura.

Tenham todos uma boa semana.

Um acidente entre um car-
ro e uma motocicleta deixou 
uma pessoa gravemente feri-
da no final da tarde de quinta-
feira (06), na Rua José de An-
chieta, no Bairro Progresso, 
em Maravilha.

O Corpo de Bombeiros e o 

Samu foram acionados por vol-
ta das 17h50 e prestaram aten-
dimento ao homem, condutor 
da moto emplacada em Cunha 
Porã. Ele foi socorrido com sus-
peita de traumatismo craniano 
e outros ferimentos pelo corpo. 

Após os primeiros aten-

dimentos no local a vítima foi 
imobilizada e conduzida ao 
Pronto Socorro do Hospital São 
José. Em razão o estado grave, 
foi transferido para o Hospital 
Regional de Chapecó.

O acidente envolveu um 
Renault Clio, emplacado em 

Maravilha, conduzido por uma 
mulher, que não teve ferimentos. 

A Polícia Militar foi aciona-
da, esteve no local e realizou os 
levantamentos técnicos do aci-
dente. A dinâmica do fato será 
apurada pela autoridade com-
petente.

TRÂNSITO Em razão dos ferimentos, homem foi encaminhado 
para Chapecó após ser arremessado e bater a cabeça no asfalto

motociclista fica gravemente ferido 
em colisão com veículo em maravilha

Diana Heinz /O Líder

acidente foi na esquina, próximo da empresa Calhas Klein Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados para o local

 Corpo de Bombeiros

Um veículo Fies-
ta, de Maravilha, saiu da 
pista e capotou na ma-
nhã de ontem (7), na 
BR-282 em Maravilha. A 
condutora, de 23 anos, 
transitava sentido pos-
to da PRF ao trevo de Ma-
ravilha, para ir trabalhar. 

Ela não sofreu feri-
mentos, mas foi conduzida 
ao Hospital São José para 
avaliação médica. Mora-
dores relataram que uma 
peça de caminhão se des-
prendeu da carga e bateu 
na roda do carro. A peça 
ficou presa no rodado.

bR-282
Corpo de bombeiros atende mulher após capotamento

Veículo ficou com as rodas para cima após capotamento

Cleiton Ferrasso/O Líder

Policiais rodoviários fede-
rais e policiais militares apre-
enderam no início da tarde de 
quarta-feira (12), em Pinhalzi-
nho, cerca de 167 quilos de ma-
conha. Um homem foi preso. 

As duas forças de segurança 
trocaram informações e localiza-
ram o veículo suspeito, um Ka-
dett placas de Foz do Iguaçu-PR, 
transitando na rodovia estadu-
al SC-160. O motorista não obe-

deceu a ordem de parada e ten-
tou fugir em alta velocidade, mas 
foi abordado menos de um qui-
lômetro adiante. A droga esta-
va no porta-malas e banco tra-
seiro, dentro de bolsas pretas. 

O motorista, de 31 anos, dis-
se que levaria a maconha até o 
Rio Grande do Sul. Ele foi enca-
minhado à Delegacia de Polí-
cia de Pinhalzinho, onde vai res-
ponder por tráfico de drogas.

Policiais rodoviários federais 
apreenderam na tarde de ontem 
(3), na BR-282 em Maravilha, pro-
dutos eletrônicos e cosméticos im-
portados sem comprovação de 
passagem pela alfândega brasileira.  

O ônibus, placas de Frede-
rico Westphalen-RS, foi aborda-
do e durante a vistoria os agentes 
encontraram diversos eletrô-
nicos, entre aparelhos celula-
res, roteadores, decodificadores 
de TV, computadores e cosméti-
cos oriundos do Paraguai sem ne-
nhuma comprovação fiscal. 

Os passageiros que esta-
vam de posse das mercadorias 
foram liberados, mas vão res-
ponder pelo crime de desca-
minho. Os produtos foram le-
vados ao depósito da Receita 
Federal de Dionísio Cerqueira.

De acordo com a PRF, este cri-
me fiscal gera prejuízos econô-
micos ao país, que deixa de reco-
lher impostos e representa uma 
concorrência desleal aos co-
merciantes devidamente ins-
talados, prejudicando a gera-
ção de empregos formais.

flAGRANTe CONTRAbANdO
Ação conjunta da PRf 
e Pm apreende 167 
quilos de maconha 

mercadorias são apreendidas 
em ônibus na bR-282 

PRF

Droga foi apreendida e encaminhada para destruição Produtos foram encaminhados para receita Federal de Dionísio Cerqueira
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ESpOrTE

 ONEIDE BEhLING

Nesta semana a equi-
pe de Maravilha que joga a 
Liga Catarinense de Futsal 
MH Futsal/SEJL/Acema vol-
tou aos treinos com bola, no 
ginásio municipal, de Mara-
vilha. Os comandados pelo 
técnico Beni de Lima trei-
nam em três dias por sema-
na. “Neste mês vamos trei-
nar pelo menos três vezes por 
semana”, disse Lima. O téc-
nico afirmou que dependen-
do do mapa epidemiológi-
co em relação a Covid-19 os 
treinos poderão ser amplia-
dos. “A previsão de início da 
Liga Catarinense de Futsal é 

fuTSAl Equipes adulto sub-14, sub-15 e adulto se preparam para 
Liga Catarinense de Futsal

equipe do mH futsal/SeJl/Acema 
volta aos treinos com bola 

em julho, mas isso depende 
da situação em relação a Co-
vid-19, esperamos que aja um 
entendimento e possamos jo-
gar”, disse o treinador. A equi-
pe de Maravilha disputa a sé-
rie Ouro da Liga. 

Sub-14 e Sub-15
As equipes do sub-14 e sub-

15 do MH Futsal/SEJL/Acema 
têm a parceria com a Secretaria 
de Esportes Juventude e Lazer e 
Administração Publica de Mara-
vilha. Elas também voltaram aos 

treinos nesta semana. As duas 
equipes são comandadas pelo 
professor Gian Mauro Silva. De 
acordo com Silva os treinamen-
tos são feitos para participar da 
Liga Catarinense de Futsal, nas 
duas modalidades.

Fotos: Nelcir DallAgnol/Divulgação

Novo uniforme de treinamento foi apresentado nesta semana pelos jogadores

Equipe técnica do Mh Futsal/SEJl/acema Equipes sub-14, sub-15 também se preparam

TÊNIS de meSA eSPORTeS
Secretaria de esportes, 
Juventude e lazer de 
maravilha retoma treinos 

Atividades esportivas das 
escolinhas retornam seguindo 
protocolo de segurança

Os treinos gratuitos ofereci-
dos pela Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer, ligada a Admi-
nistração pública de Maravilha 
retornam nesta semana. O retor-
no é seguindo uma série de pro-
tocolos, entre eles a aferição de 
temperatura no início e final das 
seções, uso de álcool gel, másca-
ra e desinfecção dos materiais e 
mesas após cada seção de treino.

De acordo com os responsá-
veis pela modalidade outra no-
vidade é a limitação do número 
de participantes em cada tur-

ma. São disponibilizados diver-
sos horários, em dois locais de 
treinamento, no Ginásio Nelci-
dio Imhoff (ao lado do quartel da 
Polícia Militar) e na Aspumma.

Para os atletas do gru-
po da melhor idade será exi-
gido comprovação da va-
cinação para covid-19.

Informações de horá-
rios disponíveis podem ser fei-
tos pelo whatsapp no número 
9826-1217, ou pessoalmen-
te na SEJL em anexo ao Giná-
sio Municipal de Esportes.

São disponibilizados diversos horários, em dois locais de treinamento

Divulgação

Após o governo do es-
tado publicar uma porta-
ria liberando as ativida-
des esportivas, o município 
de Maravilha está voltan-
do com as escolinhas gratui-
tas. O esporte ficou parado 
por mais de um ano devi-
do ao novo coronavírus. 

A fim de prevenir os par-
ticipantes, o município ado-
tou um protocolo de segu-
rança. Quem tiver interesse 
deve comparecer na secre-
taria de Esporte, Juven-

mOdAlIdAdeS dAS eSCOlINHAS COm ReSPeCTIVAS IdAdeS 
Atletismo                     8 anos                           Fem/Masc
Badminton 8 anos                           Fem/Masc
Futsal                     5 anos (completos)       Fem/Masc
Futebol                     6 anos                           Fem/Masc
GR                     5 anos (completos)       FEM
Handebol 12 anos                           Fem/Masc
Paradesporto 8 anos                           Fem/Masc
Tênis de mesa  7 anos                           Fem/Masc
Taekwndo 6 anos                           Fem/Masc
Voleibol                     8 anos                           Fem/Masc
Xadrez                     7 anos                           Fem/Masc

tude e Lazer para preen-
cher a ficha de inscrição. 

Esporte ficou parado mais de um ano 
devido ao novo coronavírus

Cleiton Ferrasso/O Líder

INTER SHOW
Internacional apresentou um repertório de jogadas. Ata-

cava pela direita, pela esquerda, cruzamentos por cima, ras-
teiro, troca de passes, 
lançamentos lon-
gos e gol de bola pa-
rada também. Isso é 
evolução. Verdadeiro 
show de bola, com di-
reito a gols de cavadi-
nha e até de bicicle-
ta. Ganhou com folga 
por 6 a 1, na reestreia 
de Taison. Foi o me-
lhor em campo. To-
das as jogadas passa-
ram por ele. Taison 
jogou atrás do atacan-
te, na frente dos vo-
lantes. Assim, correu 
menos, jogou e armou muito bem. Tem que seguir do mes-
mo jeito. Infelizmente, Taison não pode jogar o Gauchão.

elOGIAdOS
Galhardo marcou dois gols, fiquei impressionado com a 

atuação dele em campo. Bem posicionado, qualidade no pas-
se, quando precisou deixou a bola passar. Encontrou seu es-
paço no jogo. Cuesta no lado defensivo não foi muito exigido 
porque o Olimpia é fraco. Agora, o entendimento do sistema 
de jogo por parte do zagueiro é perfeito. Preciso falar do gola-
ço do Caio Vidal, gol de bicicleta, coisa linda! Não entendi por-
que não foi titular. E o Edenilson cobrando pênalti com calma, 
que categoria. Yuri Alberto teve uma bola e guardou na rede.

AJUSTAR 
Colorado precisa ajeitar os lances de saída de bola pelo 

chão com o goleiro. Lomba quase entregou. Tem situações que 
não dá pra sair jogando por baixo com o goleiro. Quando todos 
estão marcados, é melhor dar um chutão na bola lá na frente. 
Até os melhores times do mundo fazem isso. É melhorar estou-
rar, jogar feio mesmo.

gRÊmiO eSpeTaCUlaR 
Grêmio aplicou a maior goleada da história da Arena, 

vencendo o Aragua da Venezuela pelo placar de 8 a 0. A par-
tida serviu para ver o esquema, as organizações táticas, joga-
das ensaiadas. Luiz Fernando foi o grande nome do time. 
Assim que vi a escalação com ele de titular, não gostei! Não 
aguento ver Luiz Fernando em campo enquanto promes-
sas da base ficam no banco. Mas para queimar minha lín-
gua o cara fez dois 
gols, levou pênal-
ti e deu duas as-
sistências, uma 
para o gol do Fer-
reira e outra no 
gol que o zaguei-
rão meteu contra. 
Depois do jogo 
cheguei a con-
clusão que Luiz 
Fernando pode 
ser titular sem-
pre. Mas somen-
te contra times 
venezuelanos.



AUrIVErDE CAmpANHA ANIVErSÁrIO

CASAN

Colaboradores da 
Auriverde foram 
homenageados

Coleta de lixo 
eletrônico e móveis 
usados será dia 22

Copema completa 45 
anos em maravilha

Programa de Jubilados tem como objetivo 
reconhecer o trabalho dos funcionários 
pelo tempo de serviço

Ação será na Praça Padre José Bunse das 08h às 11h30, 
em caso de chuva no Espaço Criança Sorriso. Quem fizer 
o descarte ganhará uma muda de árvore, flor ou chá

Empresa tem estoque de mais de 45 
mil itens que se dividem em vários 
segmentos no ramo automotivo e atende 
o Oeste de Santa Catarina e parte dos 
estados do Rio Grande do Sul e Paraná

Bomba do 
poço profundo 
apresenta 
problemas 

PÁGINA 18 PÁGINA 23 PÁGINA 8

PÁGINA 22

O equipamento teve a mesma 
falha das últimas vezes e a Casan 
vai tentar a compra de uma nova 
bomba nos próximos meses 
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