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CORONAVÍRUS 

PÁGINA 19

Após governador passar responsabilidade para prefeitos, 
municípios da Amerios decidem que não vão flexibilizar quarentena
Maravilha registrava até a sexta-feira (29) 21 casos confirmados de covid-19, com 10 pacientes considerados curados

Delegado Joel Specht considerou números 
de 2018 e 2019 exorbitantes para a região. 
Casos começam a diminuir em 2020
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O que digO e 
O que faÇO

Admiro as pequenas empresas que investem em divul-
gação. Mas também admiro as empresas que dão amostras 
grátis como divulgação. Um exemplo bem comum acontece 
quando se promove uma degustação.

Mas essa prática não precisa ser apenas para quem ven-
de alimentos: uma empresa de serviços que faz algo de graça 
mostra quem é, o quê faz, e principalmente como faz.

Seria interessante que as pequenas empresas colocas-
sem a distribuição gratuita na conta do marketing. Não en-
tendo o espanto entre distribuir mil reais em produtos ou in-
vestir mil reais em um outdoor, digamos. O investimento é o 
mesmo. E o impacto? Não sei, depende de cada caso, de cada 
intenção. Mas é preciso, no mínimo, refletir.

Às vezes, quem sabe, é melhor dar de graça o que você 
faz, do que apenas falar sobre o que você faz. Cuidado com 
a miopia da propaganda: cair na ilusão de que se gabar 
basta. 

*
Mas não são apenas as empresas que podem refletir so-

bre isso. É preciso perceber que existe e é frequente esse 
comportamento anômalo, quando passamos mais tempo 
falando sobre o que fazemos do que efetivamente fazendo, 
em ação.

Existem dois extremos: o “só fazer”, e o “só falar”. Claro 
que, se fosse preciso optar por um, em geral, o melhor é o 
primeiro. No entanto, para algumas empresas, essa opção 
de “só fazer” tornou-se a rotina: passam o dia resolvendo 
problemas, reativos, e esquecem de buscar, digamos, clien-
tes melhores. A divulgação é necessária. É preciso achar um 
meio-termo.

Sabendo ainda mais um detalhe: existe uma distância 
considerável entre aquilo que pregamos e aquilo que faze-
mos. Em geral, quando falamos, não falamos de uma forma 
coerente sobre as nossas ações. Exageramos. Superestima-
mos. Prometemos e criamos expectativas que nem sempre 
conseguimos cumprir.

*
Creio que posso resumir a ideia assim: nossas priorida-

des estão no nosso discurso. Mas na prática, não dedicamos 
muito tempo ao que priorizamos. Duvida? Quais são as suas 
prioridades? Família? Fé? Saúde? Certo. Agora contabilize 
quantos minutos do seu dia você dedica àquilo que é mais 
importante para você e para a sua empresa. O resultado 
dessa conta simples é uma boa medida para o dia a dia – e, 
no fim das contas, para a vida.

ROdOVias fedeRais 
dnit começa instalação de radares para 
controle de velocidade
CARINE ARENHARDT 

A fiscalização de velocida-
de com radares fixos nas rodo-
vias federais de Santa Catarina 
será retomada. Conforme o su-
pervisor regional do Dnit, Die-
go Fernando da Silva, a insta-
lação dos novos equipamentos 
começou neste mês, em tre-
chos da BR-282, na região de 
Xaxim e Xanxerê. 

Estes primeiros radares 
instalados ainda estão em ca-
ráter educativo. A aplicação 
de multas começa após aferi-
ção dos equipamentos reali-
zada pelo Inmetro, o que deve 

Foco será instalação de radares em áreas urbanas

ocorrer em breve. Conforme o 
supervisor regional, a instala-
ção dos demais equipamentos 
na região deve ocorrer ao lon-

go do segundo semestre.
Na região de Chapecó a 

Dionísio Cerqueira está pre-
vista a instalação de radares 

em 22 pontos, das rodovias 
BR-282, BR-163 e BR-158. A de-
finição dos locais onde serão 
instalados os equipamentos 
foi feita por meio de estudos 
técnicos. O foco será principal-
mente em áreas urbanas. 

A fiscalização de velocida-
de com radares fixos em San-
ta Catarina está suspensa des-
de janeiro de 2019, devido ao 
fim do contrato com empre-
sas responsáveis pela manu-
tenção dos equipamentos. 
Uma nova licitação foi reali-
zada pelo Dnit para firmar no-
vos contratos e retomar a fis-
calização. 

Carine Arenhardt/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
você não pode iniciar um 
trabalho pensando nas 
críticas; o que você faz e diz 
pode não agradar a todos - 
Penélope Cruz (atriz espanhola)

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

caixa abRiRá  sua agência em maRaVilHa HOJe

A Caixa Econômica Federal informou que abrirá hoje (30), das 8h às 12h, 
80 agências em Santa Catarina para atendimento aos beneficiários do Au-
xílio Emergencial que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nasci-
dos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do benefício, in-
cluindo as agências de Maravilha e de São Miguel do Oeste. A partir desta 
data também será  possível a transferência do benefício para contas da 
Caixa ou de outros bancos. Em todo o país serão 2.213 unidades aber-
tas. Nos três estados do Sul, segundo o banco, serão 350 agências abertas.

Lideranças municipalistas vão defender eleições 
para prefeitos e vereadores somente em 2022

Há forte movimento por parte de lideranças municipais em sen-
sibilizar o Congresso Nacional para que as eleições municipais se-
jam adiadas para 2022, havendo eleição conjunta com os cargos de 
presidente da República, governadores, sena-
dores e deputados. Certíssimo o movimento, 
pois nada justifica eleição este ano com o trá-
gico momento por que passa o povo bra-
sileiro. Além do coronavírus, há um 
caos no setor financeiro. Os can-
didatos não teriam nem moti-
vação para disputar uma elei-
ção e muito menos o eleitor, 
nessas alturas, não quer sa-
ber de políticos. Mas esbarra a ideia nos congressistas que que-
rem disputar as prefeituras, principalmente das grandes cidades...

IMPRENSA MAQUIAVÉLICA

De tanto investir o jornalis-
mo contra o presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, está havendo 
uma forte repulsa do povo brasilei-
ro contra as grandes redes de tele-
visão e jornais. Nesta semana, por 
questão de muita hostilidade no 
Palácio da Alvorada, a Rede Glo-
bo e o jornal O Estado de São Pau-
lo decidiram que não vão mais dar 
cobertura ao presidente quando 
habitualmente dá entrevistas e ma-
nifesta o carinho com seus  elei-
tores. Melhor. Simplesmente não 
há condições de assistir seus ca-
nais, pois são muito tendenciosos...

APENAS POLÊMICA 

Terminou a polêmica do presidente da Câmara de Verea-
dores de Maravilha, Natalino Prante. Os vereadores, em ses-
são ordinária, decidiram por arquivar o processo contra Prante 
e restituíram o seu cargo como presidente. No final, apenas po-
liticagem que não resultou em nada, somente perda de tempo.

22% das empresas 
conseguem manter as 
atividades por mais um mês

Um levantamento realiza-
do pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) mostra que os 
efeitos da pandemia de coronaví-
rus sobre o setor industrial brasi-
leiro têm sido perversos: três de 
cada quatro executivos diminu-
íram ou paralisaram sua produ-
ção. Além disso, 22% das empre-
sas só têm condições financeiras 
de manter suas atividades por 
mais um mês e 45% dizem que o 
prazo em que continuarão fun-
cionando é de até três meses.

DOENÇAS
Nada amedronta mais a popu-

lação do que manchetes com notí-
cias tristes e pessimistas sobre do-
enças e enfermidades em geral. Da 
maneira que são noticiadas as man-
chetes referentes a mortes e tragé-
dias, o povo fica amedrontado e em 
pânico. Precisamos trabalhar em 
paz e com tranquilidade para que 
consigamos lograr êxito nas nos-
sas atividades e ajudar a tirar o Bra-
sil do atoleiro em que se encontra.

DISNEY VAI REABRIR

A Disney deve reabrir seus parques temáticos nos EUA a par-
tir de 11 de julho, início do verão no hemisfério norte, após as atra-
ções ficarem quase três meses fechadas devido à pandemia de 
coronavírus. A empresa afirma que funcionários e visitantes de-
verão seguir regras, como o uso obrigatório de máscara e verifica-
ções de temperatura. O complexo em Orlando, na Flórida, plane-
ja abrir os parques Animal Kingdom e Magic Kingdom em 11 de 
julho, seguidos pelo Epcot e Hollywood Studios em 15 de julho.

Flexibilizar a quarentena para transporte 
público, aulas e eventos

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), permitirá aos municípios 
flexibilizar a quarentena contra o coronavírus a partir de segunda-feira (1º). A circu-
lação de ônibus, as aulas e eventos, por exemplo, que estão proibidos, também es-
tarão incluídos no pacote. O anúncio sobre as mudanças ocorreu durante a manhã 
de quarta-feira (27), em Joinville, no Norte catarinense, após reunião com prefei-
tos e empresários da região. No Estado são 7.016 casos confirmados, sendo 805 em 
Chapecó e 622 em Florianópolis, e 121 mortes, segundo o boletim divulgado pelo 
governo na terça-feira (26). A partir de segunda-feira cada região do Estado pode-
rá ter uma gestão inclusive dissociada com o todo estadual, ou seja, não é mais um 
decreto dizendo que está proibido o transporte coletivo. Cada região poderá avaliar 
e dizer se naquela situação, com os números do aumento de casos e de óbitos, é se-
guro voltar o transporte coletivo ou até outras atividades que ainda estão suspensas.

A MUDANÇA DOS NEGÓCIOS

Certamente vamos ter uma profunda e definitiva mudança na economia. A 
fase de quarentena deve ser extinta e os comportamentos que desenvolvemos de-
verão ser mudados. Algumas atividades econômicas vão se alterar. No nosso pon-
to de vista, os imóveis comerciais vão sofrer enorme desvalorização pelo sim-
ples fato de que muitas pessoas vão trabalhar de casa, em estruturas menores, 
sem pagar a exorbitância de aluguel e investimentos em imobilizado fixo. O co-
mércio de carros também sofrerá alteração, assim como o entretenimento, tu-
rismo e mesmo o varejo. Outro ponto é que muitos negócios feitos com a China 
deixarão de ser feitos. Mais importante do que especular sobre números, subno-
tificação, mentiras via internet e outras, vale a pena reflexão para o momento.

Ederson Abi /O Líder
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

RespOnsabilidade na HORa 
de diVulgaR Os faTOs

O grupo WH sempre pautou suas notícias por uma profun-
da apuração da veracidade dos fatos. O fato ocorrido em Guarujá 
do Sul, envolvendo a morte de uma pessoa, gerou muita polêmica 
pela forma como outros veículos divulgaram a matéria, de forma 
equivocada, perigosa, na tentativa de conseguir o que outrora cha-
mavam de “furo” de reportagem. A grande celeuma, independen-
te do resultado, era se a pessoa havia falecido por conta do coro-
navírus. É preciso que o cidadão saiba diferenciar o que é morte 
pelo vírus e morte de uma pessoa que seja portadora do vírus. Não 
necessariamente a morte se dá por isso, podendo inclusive o por-
tador da covid-19 falecer por outras causas. Geralmente, quem é 
portador, acaba sendo capitulado na causa mortis “coronavirus”. É 
mais fácil, mais prático. Contudo, se pode morrer por causas alia-
das à pandemia, e não especificamente por conta de se estar com 
a enfermidade. Esta é a grande diferença que não está sendo ana-
lisada muitas vezes pela área da saúde, e nem por nós, da impren-
sa. Diante de tal relato, e mais uma vez sequer entrando no mérito 
da questão do adolescente a que me referi, é preciso cuidado e res-
ponsabilidade. Já temos campanhas e campanhas combatendo as 
notícias falsas – fakes – que andam por aí. Só me falta, daqui para 
frente, termos que combater também as divulgações irresponsá-
veis, aquelas que colocam o carro na frente dos bois, sem respei-
tar a ética e nem mesmo a dor da perda de muitos familiares. Vive-
mos um período diferente, e não me lembro de outra época onde 
tenha havido situação de pandemia. Portanto, vamos cuidar mais 
ainda. Uma coisa é ser portador de um vírus, outra coisa é vir a óbi-
to por consequências ligadas ao vírus, por conta de baixa imunida-
de, etc. (exemplo, o HIV em épocas passadas). Outra situação ain-
da é ser portador e falecer de qualquer outra coisa, sem que seja 
por conta da enfermidade em si. É difícil? É. E exatamente por ser 
difícil se fazer tais constatações que a palavra de ordem, ao menos 
para nós, da imprensa e veículos de comunicação em geral, é uma 
só: responsabilidade. 

apReensÕes e pRisÕes
Não me lembro de havermos tido época com tantas prisões de 

traficantes aqui em nossa região. Fica aqui, além do registro, uma 
menção honrosa às nossas polícias, pelas brilhantes ações que re-
sultaram nestas apreensões. Em resumo, não quer dizer que tudo o 
que poderia passar aqui na região foi apreendido, e nem todos os 
responsáveis foram ver o sol nascer quadrado. O que está ficando 
certo é que passar com entorpecentes aqui na região tem grande 
possibilidade de dar errado – ou de dar “ruim”, na linguagem da ma-
landragem do crime. Mesmo dentro de cidades tivemos ações que 
resultaram em estouros de pontos de tráfico, bem como prisão de 
envolvidos. No fim das contas, o traficante sabe que um dia a sua 
casa vai cair. Mesmo assim, ele tenta. E como a tentada é livre, está 
sujeito à imensa possibilidade de ser capturado. 

ClEIToN FERRAsso

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha realizou 
a última sessão do mês de 
maio na segunda-feira (25), 
de forma virtual. Na opor-
tunidade, dois projetos e 
uma moção foram aprova-
dos, além de várias indica-
ções. O próximo encontro 
está marcado para segun-
da-feira (1º), às 19h, on-li-
ne, via página da Câmara no 
Facebook. 

O Projeto de Lei nº 
12/2020 autoriza a abertu-
ra de crédito adicional espe-
cial na ordem de R$ 100 mil 
para a Secretaria de Saúde. 
Os recursos são provenien-
tes da Câmara de Vereado-
res e irão para o Hospital 
São José de Maravilha.

Já o Projeto de Lei Com-
plementar nº 04/2020 auto-
riza o Poder Executivo a efe-
tuar permuta de bem imóvel 
– loteamento Nosso Sonho – 

pOlíTica O próximo encontro on-line está marcado para segunda-feira (1º), 
às 19h, via página da Câmara no Facebook

Vereadores aprovam moção que 
sugere preço mínimo no litro 
do leite pago ao produtor rural

Reprodução Facebook 

vereadores realizaram a sessão on-line devido à pandemia do novo coronavírus

e revoga a Lei Complemen-
tar nº 147/2020.

Em turno único, foi apro-
vada a Moção nº 3/20, de au-
toria dos vereadores Natali-
no Prante e Ademir Unser. O 
texto sugere que seja criado 
um preço mínimo no litro de 
leite pago ao agricultor. Foi 

enviada uma cópia da Mo-
ção para o governador de 
Santa Catarina, deputados 
estaduais e federais, senado-
res, Ministério da Agricultu-
ra e presidente da República. 

O documento objetiva sen-
sibilizar as autoridades polí-
ticas, estaduais e federais, a 

tomarem medidas quanto à 
política da bacia leiteira ca-
tarinense na valorização do 
produto e garantia de preço, 
bem como garantir o escoa-
mento da produção dos pro-
dutos desenvolvidos com 
qualidade e com garantia de 
um preço mínimo. 

pOlêmica enceRRada 
Requerimento com pedido de esclarecimentos 
a natalino prante é arquivado 
CARINE ARENHARDT

A Mesa Diretora da Câma-
ra de Vereadores de Maravilha 
arquivou nesta semana o Re-
querimento 15/2020, apresenta-
do pelos vereadores Cleber Per-
tussati (MDB) e Jandir Primon 
(PL), que pedia esclarecimen-
tos ao presidente Natalino Pran-
te (PP). Conforme o requerimen-
to, Prante teria feito acusações 
aos membros da Comissão de Fi-
nanças e servidores, dizendo que 
estavam acontecendo tramoias 
dentro da Casa de Leis. O docu-
mento foi apresentado no últi-
mo dia 18 de maio e acabou re-
sultando no afastamento de 
Prante do cargo de presidente. 

A defesa e esclarecimen-
tos solicitados pelo requerimen-

Em sua defesa, Natalino afirmou que não fez acusações a servidores ou vereadores 

to foram apresentados pelo pre-
sidente afastado no último dia 
21, e analisado em duas reuni-
ões dos membros desimpedi-
dos da Mesa Diretora, presi-
dente interino Ademir Unser 
e vereador Itamar Adler. Tam-
bém no dia 21, Cleber Pertus-

satti e Jandir Primon apresen-
taram um novo requerimento 
pedido que a Mesa Diretora ou-
visse testemunhas, o que aca-
bou não sendo acatado, já que os 
membros consideram os docu-
mentos apresentados suficien-
tes para análise do processo. 

Na última reunião da Mesa 
Diretora, realizada na quarta-
feira (27), Ademir Unser e Ita-
mar Adler decidiram pelo arqui-
vamento do requerimento que 
pedia esclarecimentos a Nata-
lino Prante. Conforme a defe-
sa apresentada, no dia das re-
feridas acusações, Prante se 
referia apenas a uma indica-
ção de sua autoria que foi rejei-
tada pela Comissão de Finanças, 
sem ter feito qualquer acusação 
em relação aos servidores da Câ-
mara ou colegas vereadores.

Além de arquivar o requeri-
mento, a Mesa Diretora também 
determinou que fossem dados 
os encaminhamentos legais para 
que Natalino Prante voltasse para 
função de presidente, o que deve 
ocorrer na próxima semana. 

Arquivo/O Líder
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COMO ESTÁ FÁCIL
Tudo está muito fácil na nossa atualidade, em que se acusa, jul-

ga e agride sem muitas consequências. Antes de exemplificar, re-
forço que não estou julgando se essa mudança é certa, errada, boa 
ou ruim. Apenas quero observar que as coisas mudaram e está tudo 
muito fácil. Atentar, acusar e denigrir presidente, governador, pre-
feitos..... Pedidos de impeachment após longas eleições, um pedi-
do atrás do outro. Querer tirar presidente, acusar governador de for-
ma ofensiva na internet, acusar a Justiça de ter um lado, pedir a 
saída de quem foi eleito recentemente. Tudo está muito fragiliza-
do. Há um teto de vidro. Tudo, às vezes, acaba tendo foco egoísta e in-
dividual, deixando as prioridades do coletivo em terceiro plano. 

ederson abi, jornalista

VALORIZAÇÃO 

Já é difícil o jornalismo ser valorizado. 
Principalmente depois que as maiores 
empresas jornalísticas abandonaram 
o próprio jornalismo, depois que o 
sensacionalismo e a espetacularização 
assumiram o valor central desta atividade. 
a profissão que ajudou no crescimento e 
desenvolvimento da sociedade hoje sofre 
ataques. Quanto à imprensa local, foco desta 
opinião, a mediação do jornalista oferece 
segurança em relação à informação que 
se está consumindo. mesmo assim, um 
fato que acontece na nossa cidade, região, 
é que os leitores, por vezes, destacam 
uma informação que foi feita por nós, em 
portais nacionais. a valorização desenvolve, 
estimula. lembre-se de priorizar quem faz o 
jornalismo local. 

diana Heinz, jornalista

O ladO bOm 
do lado ruim 
Já comentei aqui sobre as 
mudanças que a pandemia 
do novo coronavírus causaria. 
vou te apresentar uma delas: 
bolsa de estudos para cursos 
de ensino a distância (EaD). 
a nova modalidade de oferta 
foi publicada em portaria 
no Diário Oficial da União 
de segunda-feira (25). O 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) ofertará, a partir do 
segundo semestre, vagas 
em instituições públicas de 
ensino superior com base 
nas notas do Exame Nacional 
do Ensino médio (Enem). 
até então as bolsas eram 
ofertadas somente para o 
ensino presencial. Essa é 
uma das mudanças que a 
pandemia causou e atualizou 
o sistema. É o lado bom do 
lado ruim do momento atual. 
Um abraço e bom fim de 
semana. 

cleiton ferrasso, jornalista

TAMPINHAS RECICLÁVEIS
Aquelas tampinhas que você joga no lixo, como as de garrafas pet 

e de caixas de leite, podem movimentar uma economia solidária e sus-
tentável. É o que prevê a Campanha Ecotampa, uma iniciativa da Ong 
Ame Bicho, em parceria com o Leo Clube. Além da preocupação com a 
conscientização de reutilizar o material, a ação promove a solidarieda-
de, já que o valor arrecadado é destinado para castração de cães e ga-
tos. Ao invés de jogar no lixo, guarde as tampinhas e quando for possível 
deposite nas caixas coletoras, distribuídas em diversos estabelecimen-
tos de Maravilha. Muitas vezes esquecemos que nem toda ajuda envol-
ve dinheiro e que com simples atitudes também podemos contribuir.

camilla constantin, jornalista

UM INIMIGO FAMILIAR 

Uma das nossas reportagens desta edição trata sobre 
a violência e exploração sexual infantil, um crime que ain-
da acumula muitas vítimas. Há uma característica tris-
te e comum neste tipo de crime: o agressor é muitas ve-
zes um familiar ou alguém muito próximo da vítima. Este 
é um fator que pode dificultar ainda mais uma denúncia 
por parte da criança ou adolescente, mas os sinais sem-
pre estão ali. Preste atenção em mudanças de comporta-
mento, ansiedade, isolamento ou agressividade, tristeza, 
pesadelos, inchaços na região genital e abdominal, en-
tre vários outros sinais que podem indicar algum proble-
ma. Cuide com quem você tem deixado seu filho, às ve-
zes o inimigo está dentro de casa ou muito próximo dele.

carine arenhardt, jornalista

denuncie!
O aplicativo Magalu, do Magazine Luiza, tem 

uma funcionalidade muito útil, e que eu confesso 
que não conhecia: um botão para denúncias de vio-
lência contra a mulher. O serviço permite que qual-
quer pessoa ligue diretamente para o 180, núme-
ro da Central de Atendimento à Mulher, criada em 
2005 pelo governo federal. Em tempos de pande-
mia, principalmente, quando muitas mulheres so-
frem com a violência doméstica, é um recurso uti-
líssimo, pois assim a mulher encontra uma maneira 
mais fácil de denunciar sem que o agressor perceba.

Rosiane poletto, redatora
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

TOdas as pessOas pOssuem 
TalenTO; basTa desenVOlVê-
lO cOm peRseVeRanÇa
  
Em tudo nesta vida é necessário treinamento 
constante. O ser humano é filho de Deus e, 
desde o princípio, é dono de uma capacidade 
imensa. Porém essa capacidade está “latente”, 
ainda não está claramente “manifestada”. 
Qualquer pessoa pode se tornar grandiosa, 
contanto que trace um rumo em sua vida e vá 
acumulando práticas, visando atingir a meta.

DIANA HEINz

Em 25 de maio de 2007 
Santa Catarina recebeu o 
certificado da Organização 
Mundial de Saúde Animal 
(OIE) que reconhece inter-
nacionalmente todo o terri-
tório catarinense como área 
livre de febre aftosa sem va-
cinação. Desde então o Esta-
do se mantém como referên-
cia em saúde animal e defesa 
agropecuária.

Giovani Gerhring é pro-
dutor leiteiro na Linha Sanga 
Silva em Maravilha. Para ele, 
o avanço trouxe novas pos-
sibilidades e permite ao pe-
cuarista uma renda maior. 
“Ser produtor em Santa Ca-
tarina é ter a garantia de con-
tar com rebanhos saudá-
veis, livres de doenças e com 
as portas abertas para o co-
mércio em qualquer canto 
do mundo. Isso confere mais 
renda ao produtor rural e ga-
rante maior poder aquisitivo, 
já que atualmente somos um 
dos maiores exportadores de 
produtos de origem animal. 
Essa conquista é fruto desses 
13 anos da certificação como 
o estado livre da febre aftosa 
sem vacinação”, disse. 

A certificação da OIE é o 
maior status sanitário que um 
Estado ou país pode alcançar 
e demonstra ao mundo, prin-
cipalmente aos mercados in-
ternacionais, que cumpre to-
dos os requisitos técnicos e 
que consegue comprovar a 
saúde de seu rebanho. A febre 

saÚde animal Santa Catarina recebeu o certificado da Organização 
Mundial de Saúde Animal em 2007 

pecuaristas comemoram 13 anos 
de área livre de febre aftosa 
sem vacinação

Para Giovani Gerhring, conquista garante rebanhos saudáveis e permite maior renda ao pecuarista

aftosa é uma das doenças com 
maior risco sanitário e econô-
mico, por isso alguns países só 

compram carnes de áreas li-
vres da doença sem vacinação, 
onde comprovadamente não 

existe a circulação do vírus e, 
consequentemente, o contro-
le sanitário é maior.

gRandes esfORÇOs 
De acordo com o presidente da Federação da agricultura e Pecuária do Estado de 
Santa Catarina (Faesc), José Zeferino Pedrozo, ser livre de febre aftosa sem vacinação 
exigiu grandes esforços do setor produtivo e do governo do Estado. a Companhia 
integrada de Desenvolvimento agrícola de Santa Catarina (Cidasc) mantém 63 barreiras 
sanitárias fixas nas divisas com Paraná, rio Grande do Sul e argentina, que controlam 
a entrada e a saída de animais e produtos agropecuários. além do controle do trânsito 
de animais e produtos de origem animal nas fronteiras, em Santa Catarina todos os 
bovinos e bubalinos são identificados e rastreados.
Em Santa Catarina não é permitida a entrada de bovinos provenientes de outros 
estados. Para que os produtores tragam ovinos, caprinos e suínos criados fora é 
necessário que os animais passem por quarentena, tanto na origem, quanto no destino, 
e que façam testes para a febre aftosa, exceto quando destinados a abatedouros sob 
inspeção para abate imediato.

Arquivo/O Líder

enTenda O fanáTicO
Fanáticos são pessoas que defendem suas causas com mais fer-

vor que a própria vida. Aquele que fica impossibilitado de ouvir ar-
gumentos diferentes do seu, que, aliás, não são vistos como diferen-
tes, e sim como errados.

Em suma, se torna concebido como fanatismo um estado psí-
quico de adoração cega, seja a uma figura, causa ou movimento. Mas 
vocês sabem como funciona a mente de um fanático?

Segundo a teoria psicanalista de Sigmund Freud, o inconsciente 
do ser humano é dividido em três partes: o id, o superego e o ego. O id 
representa o desejo e posteriormente a satisfação de necessidades pri-
márias, como alimento e sexo. O superego é o aspecto moral da per-
sonalidade do ser, além de “armazenar” todos os valores sociais de fa-
mília, cultura, etc. E o ego mantém a harmonia entre o id e o superego.

Portanto, na perspectiva Freudiana, um sujeito fanático é quem 
entrega o seu superego à pessoa, objeto ou causa idealizada.

Bom, a partir desse conceito podemos entender o fanatismo 
como um processo e uma situação compensatória, enquanto o id, 
ou seja, os nossos instintos, também estão em jogo. Explico melhor. 
No fanático não existe reflexão ou total consciência. O superego, re-
sumidamente, age como uma censura, considerando tudo o que é 
diferente como não adequado. O ego, em todo esse contexto, que te-
ria que fazer a intermediação e a conciliação com uma visão unila-
teral e de equilíbrio, fica silenciado, substituído e compensado pela 
idealização do ego do objeto do fanatismo. 

Explicando melhor ainda: o lado compensatório está presente 
no fanático, relacionando a necessidade da projeção e transferência, 
pois existe um potencial avassalador com o id. Onde se não houver 
alguém que me contenha, eu irei me perder.

]
Mas nada de novo embaixo da ponte. 
No século XIX, o psicólogo e sociólogo Gustave Le Bon chamou 

a atenção para as diferenças de comportamentos populares, sobre-
tudo a determinados grupos políticos, principalmente os “extre-
mos”: Fascistas e Comunistas.

Da mesma forma, em seu livro “Psicologia das multidões“, Le Bon 
escreveu: “Nas grandes multidões, acumula-se a estupidez, em vez da 
inteligência. Na mentalidade coletiva, as aptidões intelectuais dos in-
divíduos e, consequentemente, suas personalidades se enfraquecem”.

A partir das ideias de Le Bon, é possível associar a falta de inte-
ligência a uma doutrinação por quem protagoniza discursos que in-
fluenciam pessoas. Os fanáticos não o seriam se não fossem abaste-
cidos ideologicamente, sobretudo por discursos de ódio que afetam 
a minorias, que ao invés de sensibilizar todos, inflamam outros con-
tra aqueles que são afetados.

Bom, o que eu posso acrescentar a essa reflexão é destacar como 
é necessário reconhecer alguns aspectos negativos, e não tão acei-
táveis, de uma determinada personalidade, para que assim não seja 
preciso que algo ou alguém controle os impulsos do fanático. Em ge-
ral, quando as pessoas são extremamente fanáticas, elas responsa-
bilizam o outro na maioria de seus discursos e, inconscientemente, 
não ocorre esse reconhecimento. É criado o desejo de que o ideali-
zado nos tire dessa condição, mostrando de fato como o fanático seja 
um frustrado que compra uma simplória moral radical para assim 
iludir-se de ter um valor pessoal e uma ética numa relação perversa 
com o objeto idolatrado. 

Ou seja: visto que a razão é colocada em esquecimento e a emo-
ção começa a se destacar na cabeça de um fanático, “cegando-se”, 
como exemplifica Le Bon, o sujeito se torna facilmente submetido a 
manipulações. E sem saber, ou não, quem sai beneficiado por mais 
um fanático em determinada causa, é quem a sustenta: o partido po-
lítico; a religião; uma pessoa.

Em conclusão, Freud e Le Bon estão próximos e se ligam, nas 
quais Sigmund Freud está ligado ao indivíduo e Gustave Le Bon nas 
massas sociais. De fato quando as pessoas não se reconhecem dentro 
das fragilidades humanas, há uma identificação com as vossas maze-
las. É assim que a emoção ultrapassa a razão e se torna fanatismo.
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LUIZ CARLOS
PRATES

inimigO pRÓximO Delegado Joel Specht considerou números de 2018 
e 2019 exorbitantes para a região. Casos começam a diminuir em 2020 

estupro de vulnerável se destaca 
entre crimes envolvendo violência 
sexual na comarca de maravilha
CARINE ARENHARDT
DIANA HEINz 

Os números trazem à tona 
uma realidade cruel, vivencia-
da por vítimas de abuso e explo-
ração sexual infantil. Muitas vezes 
o agressor está na própria família, 
ou tem muita proximidade com 
a vítima. O mês de maio lembra 
a luta contra este crime, que aca-
ba se destacando em nossa região 
quando envolve ocorrências de 
violência sexual. 

Entre os municípios atendi-
dos pela Polícia Civil da comarca 
de Maravilha, o estupro de vulne-
rável (menores de 14 anos ou por-
tadores de alguma deficiência) 
acaba ficando com o maior índice 
entre os crimes de violência sexu-
al registrados em 2018 e 2019. Fa-
zem parte da comarca os municí-
pios de Maravilha, Tigrinhos, São 
Miguel da Boa Vista, Iraceminha e 
Flor do Sertão. 

Somando os números destes 

municípios, em 2018 aproximada-
mente 65% dos crimes de violên-
cia sexual envolveram vulneráveis. 
Foram 27 ocorrências com vítimas 
menores de 14 anos ou portado-
res de deficiência, sendo 25 estu-
pros e duas tentativas. Outras 15 
ocorrências de crimes sexuais es-
tão na lista de tentativa ou estupro 
de adolescentes e mulheres, viola-
ção sexual mediante fraude e assé-
dio sexual. 

Em 2019 os números baixa-
ram, mas ainda foram alarmantes. 
A comarca registrou 27 ocorrên-
cias envolvendo crimes sexuais, 
dos quais 10 foram estupro de vul-
nerável. Neste total, somam-se 
ainda sete estupros de adolescen-
tes e mulheres, três ocorrências 
de assédio sexual, seis de impor-
tunação sexual e uma por favore-
cimento de prostituição ou outra 
forma de exploração. Neste ano os 
números reduziram, até o mês de 
março foram apenas dois registros 
de importunação sexual. 

nÚmeROs exORbiTanTes 
Conforme o delegado Joel Specht, os números de 2018 
e 2019 podem ser considerados exorbitantes para os 
municípios da comarca. “São números que fogem da 
realidade de maravilha e da região, de cidades tranquilas, de 
região pacata. Não é algo comum, é algo fora da curva que 
aconteceu, e que percebemos que neste ano já reduziram 
bastante esses números, felizmente”, destaca. 
O delegado destaca o trabalho eficiente da Polícia Civil nos 
últimos anos, com a prisão de diversos abusadores e ações 
de conscientização. Ele cita que após palestras realizadas 
nas escolas houve resultado muito positivo, com aumento no 
número de denúncias, possibilitando a identificação e punição 
dos agressores. 
Uma orientação importante para pais e responsáveis é que 
fiquem atentos para sinais que vítimas podem apresentar, 
como agressividade, isolamento, choros sem motivo, 
repulsa infundada por determinadas pessoas, ou até mesmo 
comportamento sexual precoce. “Esses são sinais que podem 
indicar eventual abuso sexual”, afirma o delegado. 

Delegado Joel Specht comenta números 

secReTaRia de assisTência sOcial
a Secretaria de assistência Social de maravilha realizou 
uma ação para lembrar o maio laranja. Diferente de outros 
anos, devido à pandemia da covid-19 não foram realizadas 
ações presenciais. a ideia foi a criação de um vídeo sobre 
a conscientização do problema. a proposta publicou um 
vídeo com a interpretação da música “Carinho de verdade”, 
de leandro Sperling e vanessa alves. Nas imagens, os 
colaboradores da secretaria citam frases da música. 
Conforme a secretária de assistência Social de maravilha, 
Kathiucya lara immig, o objetivo é alertar a sociedade e 
ampliar o debate sobre a problemática da violência sexual 
contra crianças e adolescentes.

vídeo de conscientização foi publicado pela Secretaria de assistência Social 

Reprodução vídeoDivulgação

sORRisOs falsOs
Tenho um motivo para dizer o que vou dizer. Mas es-

pere um pouco. Antes, preciso relembrar que leio jornal, 
assino três e compro outros dois, todos os dias. Faz tempo 
isso. Aliás, já disse aqui que quem lê sabe, e quem lê jornal 
sabe mais. E se eu dissesse isso só por estar aqui, no jor-
nal, eu seria mais que um biltre. Digo uma verdade que a 
adotei logo ao início da carreira, quando jornalistas liam 
jornal furiosamente... Dito isso, que tal iniciarmos a nossa 
conversa de hoje? O assunto é banal: ser rico. A meu juí-
zo, há dois tipos de rico, o rico por dentro e o rico por fora. 
A população mundial prefere ser rica por fora, muito di-
nheiro no banco e exposições públicas, quase sempre ri-
dículas, haja vista as fotos sociais dessas pessoas. O outro 
tipo de rico é o rico por dentro, o que não faz alardes por 
fora, mas vive no conforto interior, alma e espírito em paz. 
Um rico especial, e raro, na vida é o que tem por fora e tem 
muito mais por dentro. 

Como disse, leio jornais, vários ao dia, os que assino e 
os outros dois que costumo comprar. Um espaço que não 
deixo passar em branco é o das colunas sociais, onde to-
dos, não lembro de exceção, aparecem sorrindo. E você 
acha que aqueles sorrisos são espontâneos, naturais, re-
sultantes de uma satisfação interior gerada pelo convívio 
com amigos? Nem é preciso responder. Agora, não sei se 
você já notou, os de fato ricos, os multimilionários, não 
costumam aparecer nos jornais, não em festas. Não recor-
do de um deles. Tenho, por exemplo, agora, aqui, na pon-
ta da língua o nome de um dos mais ricos do Brasil, se não 
for o mais rico. Aliás, um dos mais ricos do mundo. Mas 
nem com grito de “incêndio” você vai encontrá-lo em co-
lunas sociais. São os ricos que além da riqueza material 
são ricos por dentro. E com esses saiamos da frente, esses 
são de fato ricos, por dentro e por fora. Sim, e nós aqui do 
outro lado da cerca, o que fazemos? Mentimos, mentimos 
nas redes sociais e em todas as oportunidades possíveis. E 
nesse caso, somos pobres, os piores pobres, os que não ad-
mitem suas pobrezas “interiores”... Hi, lá vem um fotógra-
fo, bah, deixe-me sorrir... 

sabedORia
Os povos milenares intuíram que uma árvore quan-

do atinge o seu topo de crescimento começa a morrer. 
Nós também. Dar-se por realizado, acomodar-se no cres-
cer, que deve ser contínuo, é o começo do fim, é o fim. E o 
“quero mais” não é dinheiro no banco, é o quero mais da 
vida, dar e receber dela. Poucos vivem por essa postura. A 
maioria quer “pijama e pantufas” na vida. Condenam-se 
ao “fogo” e não desconfiam...

VeRdade
Ele é ator, produtor, diretor, simpático e famoso... De 

uma grande tevê. Dia destes, ele disse uma sacrossanta 
verdade: - “A Internet deu voz aos idiotas”. Ele falava das 
“lives”. Certíssimo. Os rebotalhos humanos assumiram as 
lives, sem talentos nem “semancol”. Coitados. O látego da 
verdade os vai ensinar. Espelho faz bem...

falTa diZeR
Cresci ouvindo adultos se referir à Europa como “Pri-

meiro-Mundo”, acreditei nisso. Hoje cuspo quando ouço 
essa mentira. A Europa não tem nada de primeiro-mundo. 
Veja o que estão fazendo com os “velhos” na Suécia. Mor-
rem como moscas, sem amparo especial nos asilos. No 
máximo ganham o maldito, próprio de médicos incompe-
tentes, “cuidados paliativos”. E aqui é diferente? Uma figa!
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inVesTimenTO Edital prevê investimento de até R$ 1.157.839,20 para as pavimentações

município licita obra de asfalto para trechos 
da avenida ayrton senna e Rua independência

As obras fazem parte do 
programa de pavimenta-
ções asfálticas da prefeitu-
ra de Maravilha, e confor-
me edital publicado no site 
do município, serão mais 
5,8 mil metros quadrados de 
obra. A pavimentação asfál-
tica será na Avenida Ayrton 
Senna, no Loteamento Estre-
la, no trecho sem calçamen-
to, até a Rua Severina Giaretta 
Beduschi, próximo do barra-
cão da Concreoeste, e na Rua 
Independência, começando 
na Rua Alemanha, próximo 
ao Loteamento Nosso Sonho, 
até o fim do trecho na esqui-
na das empresas Erva Dani-
nha e Reafrio.

O valor máximo do in-
vestimento nos dois trechos 
é de R$ 1.157.839,20. O va-
lor final será definido pela 
licitação que está marcada 
para o dia 5 de junho. A em-
presa que vencer a licita-
ção terá o prazo de quatro 
meses para a execução das 
duas obras.

A prefeita, Rosimar Mal-

daner, confirma que há ou-
tros trechos já projetados 
e orçados para dar conti-
nuidade na pavimentação 
das ligações da Rua Ayr-
ton Senna até as proximi-
dades da BR-282. O muni-
cípio busca recursos para 
os novos investimentos. Os 
trechos que estão sendo li-
citados serão feitos com re-
cursos próprios, inclusi-

ve com valores devolvidos 
pela Câmara de Vereadores 
em 2019. 

O vice-prefeito, San-
dro Donati, destaca que 
com mais essas duas obras 
o município ultrapassa a 
marca de mais de 300 mil 
metros quadrados de novas 
pavimentações na cidade e 
também na área rural, des-
de que o programa iniciou. 

OUTROS PROJETOS 
Donati disse também que o município 
já tem os projetos e está aguardando a 
liberação de uma emenda parlamentar 
confirmada pelo deputado federal Celso 
maldaner (mBD) para pavimentar os 
seguintes trechos:
rua independência – Entre a avenida 
anita Garibaldi e avenida 27 de Julho
rua Carlos Thomas marcolin

rua atílio João Zanotto
rua Carlos Cembranel
rua monteiro lobato – Desde a rua abyr 
Diehl até a conclusão
rua João regner – Entre a rua irmã Dulce 
até a rua Tenente Silveira
rua Nidolfo Carlos matje – Entre a rua 
Santa Catarina até a rua Palmitos
rua Santa Catarina – Entre a rua Prefeito 
Baldissera até a rua irmã maria Borja

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Trecho da avenida ayrton Senna que será pavimentado Trecho na rua independência também terá asfalto

ObRas
saiba como está o andamento dos 
trabalhos na ponte
CAMIllA CoNsTANTIN

Na última semana a 
equipe responsável pela obra 
na ponte localizada na Ave-
nida Orlando Zavadzski, em 
Maravilha, iniciou os traba-
lhos de concretagem. O ser-
viço teve continuidade nesta 
semana, com a colocação de 
ferragem em mais duas lajes 
de transição, que ficam en-
tre a ponte e a pavimentação. 

O engenheiro da pre-
feitura, Jorge Dummer, ex-
plica que é preciso ter in-
tervalo de tempo entre um 
trabalho e outro, para ga-
rantir a qualidade dos re-
sultados. “Após esse serviço 
terá um prazo de cura des-
se concreto, para ter a re-
sistência suficiente. Assim 
que der a resistência neces-
sária vamos analisar e fazer 

ainda não há previsão para a liberação do trânsito no local 

a liberação do tráfego. Ain-
da não temos previsão”, diz. 

Outros serviços ainda es-
tão previstos, como a colo-
cação de corrimão. Quando 

o trânsito for liberado, ini-
ciam os trabalhos em outra 
ponte, localizada na Aveni-
da Sul Brasil. Enquanto isso, 
continuam as ações que fa-

zem parte da obra do Rio Ira-
cema, como por exemplo, 
as detonações e limpezas. 
“O cronograma segue o pre-
visto em contrato”, destaca. 

Camilla Constantin/O Líder

O setor de manutenção e 
conservação das estradas rurais 
de Maravilha divulgou o relatório 
de serviços realizados no mês de 
maio com o retorno das ativida-
des da equipe após a paralisação 
devido ao coronavírus. No total, 
foram cerca de 30 quilômetros 
de estradas rurais que receberam 
serviços de manutenção no mês.

Foi concluído o trabalho na 
estrada geral da Linha Chinelo 
Queimado e a equipe fez a aber-
tura de um novo traçado no lo-
cal para desvio. Na Linha Barro 
Preto foram realizados servi-
ços de detonação de pedras e 
executado um desvio de estra-
da com adequação e melho-
rias nas proximidades da cai-
xa de água da comunidade.

Outra linha que recebeu 
os serviços foi a Arabutã, com 
serviços de manutenção fei-

tos na estrada geral até a di-
visa com o município de Ti-
grinhos com patrolamento, 
colocação de brita e compac-
tação com rolo. Serviços tam-
bém foram realizados na Linha 
Água Parada, melhorando aces-
so à propriedade para constru-
ção de empreendimento rural. 

Na Linha Consoladora, no 
trecho compreendido entre o ca-
pitel até o salão da comunidade, 
foi executado o serviço de patro-
lamento, colocação de mate-
rial em pontos necessários com 
posterior compactação do solo. 
Conforme a programação di-
vulgada, os trabalhos da equi-
pe seguem na região nas pro-
ximidades do laticínio Regina, 
na Linha Consoladora, e tam-
bém nas linhas Arabutã senti-
do Cabeceira do Iraceminha e 
em seguida na Linha São Paulo.

inTeRiOR 
setor de Obras trabalhou 
na recuperação de mais 
30 quilômetros de estrada 
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“você não pode simplesmente perguntar ao usuário o que ele quer 
e então tentar dar-lhe isso. Quando você conseguir terminar o 
produto, o usuário estará querendo outra coisa” 

Steve Jobs
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Crise gerada pela pandemia faz com que 
famílias cortem gastos domésticos

A pandemia do coronavírus afetou a vida de muitas famílias brasileiras, em 
especial com a redução de renda de muitas delas. Pesquisa feita pela Mobi-
lis apontou que 35% dos brasileiros se endividaram — a solução foi mudar al-
guns hábitos para economizar na mesma proporção. Mudar a periodicidade 
da faxineira, assumir o banho dos pets e cortar os frequentes pedidos de comi-
da pelos aplicativos são algumas das medidas tomadas para tentar contornar 
os efeitos da crise. Essa reavaliação de gastos familiares, ao eliminar supérflu-
os, cancelar serviços, buscar opções mais baratas e mudar hábitos de consu-
mo podem trazer uma economia que auxiliará a melhor passar por essa crise.

TAxA DE DESEmPREgO SObE nO bRASIL
Conforme dados divulgados pelo 

IBGE, a taxa de desemprego no Brasil fi-
cou em 12,6% no trimestre encerrado em 
abril, o que representa elevação de 1,3 p.p. 
em relação ao trimestre encerrado em ja-
neiro. Já na comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, quando registrou 
taxa de 12,5%, o indicador ficou pratica-
mente estável. Em termos práticos, essa 
taxa de desemprego corresponde a um to-
tal de 12,8 milhões de pessoas desocupa-
das, tendo crescido 7,5% frente aos 11,9 mi-
lhões verificados no trimestre de novembro 
de 2019 a janeiro deste ano. Ainda, na mes-
ma base de comparação, a população ocu-
pada (82,9 milhões de pessoas) recuou 
5,2%, sendo essa uma queda histórica.

Proposta de programa de 
auxílio financeiro para estados 
e municípios é sancionada 

Foi sancionado na quarta-feira (27) o projeto de 
lei que institui o Programa Federal de Enfrentamen-
to ao Coronavírus (PLP 39/2020), que tem como obje-
tivo destinar R$ 125 bilhões aos estados e municípios 
para combater à pandemia da covid-19. A proposta 
teve alguns pontos vetados, como o que criava a pos-
sibilidade de suspensão de dívidas com organismos 
internacionais e que, caso aprovada, poderia preju-
dicar o acesso dos entes federados a créditos no exte-
rior. Outro veto relevante ocorreu no trecho que blin-
dava certas categorias profissionais - como médicos e 
policias - do congelamento de salários, que será im-
posto ao funcionalismo público de estados e municí-
pios como contrapartida para acesso ao benefício. Des-
ta forma, a lei determina que o funcionalismo público 
dos entes federados que aderirem ao programa não de-
verão ter reajustes pelo menos até dezembro de 2021. 

Empresas de alimentos e 
bebidas investem R$ 370 mi 
para ajudar pequeno varejo 

Oito grandes empresas do setor de alimen-
tos e bebidas firmaram uma coalizão para apoiar 
o pequeno varejo na reabertura do comércio. O 
movimento denominado “Nós” envolve Ambev, 
Aurora Alimentos, BRF, Coca-Cola Brasil, Gru-
po Heineken, Mondelez International, Nestlé e 
PepsiCo. O investimento será de mais de R$ 370 
milhões e promete beneficiar cerca de 300 mil 
pequenos comércios no país. A proposta foi ho-
mologada na manhã de quinta-feira (28), pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade). Serão ao todo quatro frentes: reabertura 
segura com foco na saúde; reabastecimento faci-
litado do estoque; fortalecimento da relação en-
tre comércios locais e consumidores; e a divul-
gação de informações relevantes do mercado.

Demanda por grãos do Brasil aumenta com 
seca, dificultando escoamento na Argentina 

a demanda por grãos do Brasil cresceu recentemente, uma vez 
que uma seca histórica que reduz o nível do rio Paraná afeta o 
escoamento de safras da argentina e do Paraguai, levando alguns 
compradores a trocar as origens das aquisições. O movimento se 
explica em função dos maiores custos e riscos para carregar grãos na 
argentina - uma vez que as embarcações não têm sido completadas 
em toda a capacidade devido à possibilidade de encalharem no rio, 
segundo relatos de operações no mercado argentino. Compradores no 
exterior poderão buscar cargas adicionais no Brasil para carregar todo 
o navio, que antes previam carregar na argentina, ou mesmo para 
realizar uma operação conhecida como “top-off”, quando o comprador 
pode completar uma carga de um navio que veio de outro porto com 
capacidade em seus porões. Segundo autoridades e especialistas 
locais, o baixo nível do rio Paraná na argentina continuará afetando 
as exportações agrícolas do país pelo menos até setembro.

Senado aprova MP do aumento do 
salário mínimo para R$ 1.045

O Senado aprovou a medida Provisória (mP) 919/2020, que institui 
o salário mínimo de r$ 1.045. a mP 916/19, editada no fim do 
ano passado, acrescentou ao salário mínimo um reajuste de 4,1%, 
que correspondeu à estimativa do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (iNPC) para 2019. Com isso, o salário mínimo passou 
de r$ 998 para r$ 1.039. Como a inflação de dezembro de 2019 foi 
divulgada em janeiro deste ano, o índice anual do iNPC do ano passado 
foi de 4,48%. Com isso, o salário mínimo teve uma alta nominal de 4,7%, 
chegando ao valor final de r$ 1.045. O texto vai à sanção presidencial.

Fotos: Divulgação
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Nos primórdios do século 

19, durante a Era Vito-

riana, um praticamente 

desconhecido cirurgião londrino 

iniciou seus trabalhos de obser-

vação e investigação de um con-

junto de sinais e sintomas que há 

tempos chamava sua atenção em 

um pequeno grupo de pacientes. 

Baseado em suas observações 

feitas durante a prática médica, 

ele publicou em meados de 1817 

um artigo denominado: An Essay 
on the Shaking Palsy.

O dono do folheto de tão pa-

radoxal título era o médico inglês 

James Parkinson e seu “Ensaio 

sobre a paralisia agitante” - como 

ele mesmo denominou - passou 

despercebido pelas rodas de dis-

cussões da cena médica na Lon-

dres de sua época. O conteúdo do 

ensaio passou por anos em total 

desconhecimento, até que qua-

se meio século após sua publi-

cação original, o destino capri-

chosamente fez com que ele 

encontrasse as mãos e mente do 

neurologista francês Jean-Mar-

tin Charcot.

Após ter tomado conheci-

mento da obra, Charcot instin-

tivamente começou a notar que 

a “paralisia agitante”, confor-

me sintomas descritos pelo Dr. 

Parkinson, era real e até preva-

lente em muitos dos pacientes 

aos seus cuidados. Desta for-

ma metodicamente descreveu e 

preencheu lacunas dos achados 

(agora com uma amostragem 

maior e sabendo o que procu-

rar) e rebatizou a patologia em 

homenagem ao seu esquecido 

descritor: Dr. James Parkinson.

Hoje, mais de 200 anos do 

folheto original, a Doença de 

Parkinson - tal como batizada 

por Charcot - é uma das princi-

pais patologias dentro dos dis-

túrbios do movimento estuda-

dos pela neurologia, além de 

ser responsável por prevalen-

te parcela das consultas neuro-

a “paralisia agitante”

lógicas. O temor que apresen-

tamos ao nos deparar com um 

mínimo “tremor”, nos causa an-

gústia e a ideia quase que de cer-

teza, muitas vezes, que estamos 

em frente à temida doença. Essa 

associação que se tem entre tre-

mor e o Mal de Parkinson le-

vou a uma espécie de banaliza-

ção geral, onde “tudo que treme 

é Doença de Parkinson”, fazen-

do com que inúmeros diagnós-

ticos sejam interpretados de for-

ma equivocada.

Certamente a presença do 

tremor (principalmente dos 

membros superiores) é sim um 

dos sintomas cardinais e se tor-

nou quase como uma marca re-

gistrada da patologia. Porém 

vale salientar que existem ou-

tros sintomas, de equivalente 

importância e que podem estar 

presentes até mesmo antes do 

temido “tremor em contar moe-

das”, como muitos autores des-

crevem o movimento das mãos 

quando em repouso. 

Tremor: geralmente inicia 
em um lado do corpo 
predominantemente. Nota-se 
durante o repouso, diminuindo 
ou até desaparecendo quando o 
indivíduo executa uma ação. 
Rigidez muscular: o paciente 
parece estar “travado”. Seus 
movimentos são duros, 
em etapas, algumas vezes 
lembrando uma roda dentada.
Bradicinesia: o indivíduo fica 
globalmente com os movimentos 
e ações lentas, o que o dificulta 
para executar simples tarefas 
diárias.
Instabilidade postural: de suma 
importância no diagnóstico, 
pois pode apresentar-se como 
primeira queixa do paciente no 
consultório e aparecer bem antes 
do tremor. O centro de gravidade 

do indivíduo muda, passando 
a inclinar-se para frente, com 
passos curtos, arrastados, 
estando assim mais propenso a 
quedas recorrentes e traumas. 
Sintoma que piora drasticamente 
o prognóstico da doença.
ainda há outros sintomas 
associados, como depressão, 
perda cognitiva, alteração do 
ciclo de sono. hoje se sabe que a 
causa destes sintomas é a falta 
do combustível regulador dessas 
vias neurológicas: a dopamina. 
Com a degeneração dos 
neurônios de um local do nosso 
cérebro chamado substância 
nigra, há diminuição dos níveis 
deste neurotransmissor, levando 
a uma perda da qualidade dos 
movimentos, digamos assim.
O tratamento, de forma muito 

resumida, consiste basicamente 
na reposição e reaproveitamento 
da dopamina, com fins de repor 
os seus níveis fisiológicos. mas 
deixaremos isso para tema de 
outro artigo. O mais importante 
de tudo é ter em mente que a 
Doença de Parkinson possui 
outros sintomas, não se 
resume somente ao tremor tão 
associado a ela. 
O diagnóstico precoce é 
de extrema importância e 
existem tratamentos seguros 
e eficazes. Na dúvida, procure 
seu neurologista. a demora 
para fazer diagnóstico só adia o 
tratamento e piora a qualidade 
de vida. De atraso já bastam os 
50 anos que Dr. James Parkinson 
esperou por Dr. Charcot para ter 
seu mérito reconhecido.

O conhecimento deste con-

junto de sinais e sintomas é de 

grande relevância para que se 

faça um diagnóstico cada vez 

mais precoce da doença, o que 

já se sabe está diretamente rela-

cionado a um prognóstico mais 

favorável e melhor qualidade de 

vida para o paciente. 

classicamenTe a dOenÇa de paRkinsOn apResenTa: 
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

O que é a dengue?
Dengue é uma doença febril gra-

ve causada por um arbovírus. Arbovírus 
são vírus transmitidos por picadas de in-
setos, especialmente os mosquitos. Exis-
tem quatro tipos de vírus de dengue (so-
rotipos 1, 2, 3 e 4). Cada pessoa pode ter 
os 4 sorotipos da doença, mas a infecção 
por um sorotipo gera imunidade perma-
nente para ele.

O transmissor (vetor) da dengue é o 
mosquito Aedes aegypti, que precisa de 
água parada para se proliferar. O período 
do ano com maior transmissão são os me-
ses mais chuvosos de cada região, mas é 
importante manter a higiene e evitar água 
parada todos os dias, porque os ovos do 
mosquito podem sobreviver por um ano 
até encontrar as melhores condições para 
se desenvolver.

Todas as faixas etárias são igualmente 
suscetíveis, porém as pessoas mais velhas 
têm maior risco de desenvolver dengue 
grave e outras complicações que podem 
levar à morte. O risco de gravidade e mor-
te aumenta quando a pessoa tem alguma 
doença crônica, como diabetes e hiper-
tensão, mesmo tratada.

quais são os sintomas da dengue?
Os principais sintomas da dengue são: 

febre alta > 38.5ºC, dores musculares in-
tensas, dor ao movimentar os olhos, mal
-estar, falta de apetite, dor de cabeça e 
manchas vermelhas no corpo.

No entanto, a infecção por dengue 
pode ser assintomática (sem sintomas), 
leve ou grave. Neste último caso pode le-
var até à morte. Normalmente a primei-
ra manifestação da dengue é a febre alta 
(39° a 40°C), de início abrupto, que geral-
mente dura de 2 a 7 dias, acompanhada 
de dor de cabeça, dores no corpo e articu-
lações, além de prostração, fraqueza, dor 
atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. 
Perda de peso, náuseas e vômitos são co-
muns. Em alguns casos também apresen-
ta manchas vermelhas na pele.

Na fase febril inicial da dengue pode 
ser difícil diferenciá-la. A forma grave da 
doença inclui dor abdominal intensa e 
contínua, vômitos persistentes e sangra-
mento de mucosas. Ao apresentar os sin-
tomas é importante procurar um serviço 
de saúde para diagnóstico e tratamento 
adequados, todos oferecidos de forma in-
tegral e gratuita por meio do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

São sinais de alarme da dengue os se-
guintes sintomas: dor abdominal inten-
sa e contínua, ou dor à palpação do abdo-
me, vômitos persistentes, acumulação de 

líquidos (ascites, derrame pleural, derra-
me pericárdico), sangramento de muco-
sa ou outra hemorragia, aumento progres-
sivo do hematócrito e queda abrupta das 
plaquetas. 

dengue tem cura?
A dengue, na maioria dos casos, tem 

cura espontânea depois de 10 dias. A prin-
cipal complicação é o choque hemorrági-
co, que é quando se perde cerca de 1 litro 
de sangue, o que faz com que o coração 
perca capacidade de bombear o sangue 
necessário para todo o corpo, levando a 
problemas graves em vários órgãos e colo-
cando a vida da pessoa em risco. 

Transmissão da dengue
A dengue é transmitida pela pica-

da do mosquito Aedes aegypti. Após pi-
car uma pessoa infectada com um dos 
quatro sorotipos do vírus, a fêmea pode 
transmitir o vírus para outras pessoas. Há 
registro de transmissão por transfusão 
sanguínea.

Não há transmissão da mulher grávi-
da para o feto, mas a infecção por dengue 
pode levar a mãe a abortar ou ter um par-
to prematuro, além da gestante estar mais 
exposta para desenvolver o quadro grave 
da doença, que pode levar à morte. Por 
isso, é importante combater o mosquito 
da dengue, fazendo limpeza adequada e 
não deixando água parada em pneus, va-
sos de plantas, garrafas, pneus ou outros 
recipientes que possam servir de repro-
dução do mosquito Aedes aegypti.

Em populações vulneráveis, como 
crianças e idosos com mais de 65 anos, o 
vírus da dengue pode interagir com do-
enças pré-existentes e levar ao quadro 
grave ou gerar maiores complicações nas 
condições clínicas de saúde da pessoa.

ATENÇÃo: A dengue não é trans-
missível de pessoa a pessoa e não pro-
voca sequelas se tratada corretamente.

como é feito o 
diagnóstico da dengue?

O diagnóstico da dengue é clínico e 
feito por um médico. É confirmado com 
exames laboratoriais de sorologia, de 
biologia molecular e de isolamento viral, 
ou confirmado com teste rápido (usado 
para triagem).

A sorologia é feita pela técnica MAC 
ELISA, por PCR, isolamento viral e tes-
te rápido. Todos os exames estão dispo-
níveis no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em caso de confirmação da doença, a no-
tificação deve ser feita ao Ministério da 
Saúde em até 24 horas.

como é feito o tratamento da dengue?
Não existe tratamento específico para 

a dengue. Em caso de suspeita é funda-
mental procurar um profissional de saú-
de para o correto diagnóstico.

A assistência em saúde é feita para 
aliviar os sintomas. Estão entre as for-
mas de tratamento: fazer repouso; ingerir 
bastante líquido (água); não tomar me-
dicamentos por conta própria; a hidrata-
ção pode ser por via oral (ingestão de lí-
quidos pela boca) ou por via intravenosa 
(com uso de soro, por exemplo); o trata-
mento é feito de forma sintomática, sem-
pre de acordo com avaliação do profissio-
nal de saúde, conforme cada caso.

como prevenir a dengue?
A melhor forma de prevenção da 

dengue é evitar a proliferação do mosqui-
to Aedes aegypti, eliminando água arma-
zenada, que pode se tornar possível cria-
douro, como em vasos de plantas, lagões 
de água, pneus, garrafas plásticas, pis-
cinas sem uso e sem manutenção e até 
mesmo em recipientes pequenos, como 
tampas de garrafas.

Roupas que minimizem a exposição 
da pele durante o dia - quando os mos-
quitos são mais ativos - proporcionam al-
guma proteção às picadas e podem ser 
uma das medidas adotadas, principal-
mente durante surtos. Repelentes e in-
seticidas também podem ser usados, 
seguindo as instruções do rótulo. Mos-
quiteiros proporcionam boa proteção 
para aqueles que dormem durante o dia, 
como bebês, pessoas acamadas e traba-
lhadores noturnos.

No momento, só existe uma vacina 
contra a dengue registrada na Anvisa, que 
está disponível na rede privada. Ela é usada 
em 3 doses no intervalo de 1 ano e só deve 
ser aplicada, segundo o fabricante, a OMS 
e a Anvisa, em pessoas que já tiveram pelo 
menos uma infecção por dengue.

Esta vacina não está disponível no 
SUS, mas o Ministério da Saúde acompa-
nha os estudos de outras vacinas.

IMPoRTANTE: Manter a higiene dos 
locais e evitar água parada é a melhor for-
ma, por isso é fundamental e essencial a 
participação consciente e diária de toda 
a população.

cuidadOs paRa pReVeniR a dengue
dicas para os viajantes

A dengue é uma doença cujo perío-
do de maior transmissão coincide com o 
verão, devido aos fatores climáticos favo-
ráveis à proliferação do mosquito Aedes 
aegypti em ambientes quentes e úmidos. 

dengue
Para quem vai viajar e deixar 
a casa fechada, a orientação é 
não deixar oportunidade para 
o vetor se proliferar.

Medidas simples podem 
ser adotadas, como substi-
tuir a água dos pratos dos va-
sos de planta por areia; dei-

xar a caixa d´água tampada; 
cobrir os grandes reservató-
rios de água, como as pisci-
nas, e remover do ambiente 
todo material que possa acu-
mular água (garrafas pet, la-
tas e pneus).

Fonte: saúde.gov.br



,  maravilha 30 DE maiO DE 202012

nOVO Visual
Reforma do caic está concluída

A prefeitura de Maravi-
lha concluiu a reforma do 
Centro de Educação Mun-
do Infantil (Caic). O inves-
timento é de R$ 190,5 mil, 
com recursos do orçamento 
da Secretaria de Educação.

Além da escola, as me-
lhorias foram feitas no giná-
sio de esportes, que agora 
conta com vestiários e ba-
nheiros acessíveis, além de 
uma nova quadra. Na estru-
tura da escola foram substi-
tuídas todas as janelas, feita 
a pintura interna e exter-
na, além da troca de portas 
e lousas para os professores. 
O hall de acesso para a es-
cola também foi reformado.

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, visitou a escola, que 
também segue com as au-
las suspensas devido à pan-
demia do coronavírus, mas 
destacou que o trabalho 
continuou para que no re-
torno os alunos tenham 
uma estrutura mais adequa-
da para os estudos e práti-
ca de esportes. “Esperamos 
que no menor tempo pos-

sível e com toda segurança 
as aulas possam ser retoma-
das e vamos receber mui-
to bem cada estudante ma-
ravilhense quando o retorno 
for autorizado pelo governo 
do Estado. Nosso trabalho 
nas melhorias da estrutura 
foi finalizado pensando nes-
se momento pelo qual esta-
mos todos ansiosos”, disse.

Fotos: Ascom prefeitura 

Ginásio recebeu nova quadra para a atividade física

Escola também recebeu pintura 

saÚde São mais de 340 pacientes em acompanhamento, com aproximadamente 20 novos diagnósticos por ano no município

no mês de prevenção às hepatites, balanço 
aponta novos diagnósticos em maravilha 
CARINE ARENHARDT 

O mês de maio reforça 
a importância dos cuidados 
para o combate às hepati-
tes virais, doenças que ainda 
atingem milhões de brasilei-
ros. Conforme Boletim Epi-
demiológico do Ministério da 
Saúde, em 2019 somente em 
Santa Catarina foram con-
firmados mais de 12 mil no-
vos diagnósticos de hepatite 
C, mais de 3,5 mil do tipo A e 
mais de 28,8 mil do tipo B. 

O boletim do Ministé-
rio da Saúde também aponta 
que o número de mortes vem 
aumentando ao longo dos 
anos em todas as regiões do 
país, o que reforça a impor-
tância da prevenção. O tipo C 
é o maior causador de mortes 
entre as hepatites virais.

Em Maravilha são 348 pa-

hepatites causam inflamações no fígado 

cientes com diagnóstico po-
sitivo para algum tipo de he-
patite acompanhados pela 
Secretaria de Saúde. Nos úl-
timos três anos, foram 22 no-
vos casos em 2018, mais 20 
em 2019 e oito nos primeiros 
meses de 2020. Conforme a 
secretária de Saúde, Miriane 

Sartori, o tipo mais comum 
diagnosticado entre os muní-
cipes é a hepatite B. 

“É uma doença que nos 
preocupa muito, que pode 
causar muitos danos para a 
população. O melhor cami-
nho é a prevenção. As pesso-
as que têm interesse, que não 

sabem se são portadoras do 
vírus ou não, podem passar 
na epidemiologia no Centro 
de Saúde, ou na sua unidade 

de saúde, para fazer o teste. A 
gente está só com duas uni-
dades de saúde em atendi-
mento neste período de pan-

demia, mas a população pode 
procurar atendimento para 
fazer o teste rápido”, reforça a 
secretária.  

pReVenÇãO 
as hepatites causam inflamação no fígado e 
podem ter origem infecciosa, medicamentosa 
ou tóxica. Nas formas não-infecciosas, 
o diagnóstico pode estar relacionado ao 
consumo de drogas, álcool ou medicamento, e 
as infecciosas são causadas pela presença de 
algum vírus. 
a prevenção para hepatite a está relacionada 
à correta higienização das mãos após utilizar 
o banheiro e antes de se alimentar, além de 
consumir água e alimentos bem limpos, livres 
de contaminação. Também se deve evitar 
banhos em rios ou praias contaminados por 
esgoto ou material orgânico. Já as hepatites 
B e C podem ser evitadas com uso de 
preservativo nas relações sexuais e com o 
não compartilhamento de seringas e outros 
materiais perfurocortantes. 

sinTOmas 

Os sintomas mais comuns 
são cansaço, perda do 
apetite, náuseas, dor e 
desconforto abdominal, 
urina escura, fezes claras, 
além de olhos e pele 
amarelados. Dependendo 
do vírus que causa a 
doença, a hepatite viral 
pode evoluir para a cura 
espontânea ou pode se 
tornar crônica. Quando 
é crônica, pode causar 
doenças como cirrose e 
câncer de fígado.

Ilustração 

A Cooperativa de Agricul-
tores de Maravilha (Copamar) 
realizou doação no valor de 
R$ 2 mil para o Hospital São 
José de Maravilha. A coope-
rativa foi representada na en-
trega por Armindo Losch. 

De acordo com a unidade, 
o recurso será revertido em 
alimentos que serão destina-
dos para o setor de nutrição e 

dietética do hospital. Os ali-
mentos vão contribuir ainda 
mais para a melhoria na qua-
lidade das refeições servidas 
aos pacientes e funcionários. 

A diretora-executi-
va, Neiva Schaefer, e dire-
toria, expressaram gratidão 
pela doação. “Contribui-
rá com a instituição nes-
te momento tão delicado”.

em alimenTO
cooperativa de agricultores 
faz doação para o 
Hospital são José

Divulgação

Entrega foi realizada nesta semana ao hospital São José
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mudanÇa Desafio da equipe é enfrentar a epidemia de dengue no município, que já soma 115 casos da doença 

nova coordenadora assume sala de 
situação de combate à dengue 
CARINE ARENHARDT 

O trabalho de comba-
te ao mosquito Aedes aegyp-
ti não para em Maravilha e 
tem uma nova coordena-
dora. A Sala de Situação de 
Combate à Dengue passa a 
ser coordenada pela enfer-
meira Richelly Soraes, que 
já atuava na área de saúde 
no município, como coor-
denadora da Atenção Bási-
ca. Ela passa a acumular as 
duas funções. 

Richelly destaca que as-
sume um novo desafio e vai 
desenvolver o trabalho com 
excelência. “Primeiramen-
te nós vamos trabalhar em 
conjunto com as agentes co-
munitárias de saúde, pro-
fissionais que eu já coorde-

no há vários anos, então vou 
associar o trabalho delas 
junto com a Sala de Situação 
de Combate à Dengue”, diz. 

Já nesta semana, as 
agentes começaram as vi-
sitas em residências, fazen-
do vistoria e orientando os 
moradores, além do acom-
panhamento de pacientes 
que foram diagnosticados 
com dengue. Richelly des-
taca que o objetivo é dar 
uma resposta mais rápida 
para denúncias, reforçando 
ações de combate ao mos-
quito. 

Sobre a epidemia de 
dengue no município, a co-
ordenadora destaca que o 
cenário é bem preocupante 
e precisa do apoio da comu-
nidade, com ações de limpe-

za nas casas e terrenos, para 
eliminar focos. Ela ressalta 
que um dos grandes proble-

mas é o descarte irregular 
de lixo, que acaba gerando 
criadouros do mosquito. 

Sala de Situação é coordenada pela enfermeira richelly Soares

nOVOs casOs de dengue 

Nesta semana os casos de dengue 
em maravilha chegaram ao total 
de 115 pacientes infectados, com 
sete novas confirmações. Os novos 
casos confirmados são de quatro 
homens e três mulheres, moradores 
dos bairros Centro, Jardim américa 
ii e Universitário, e também da linha 
Sanga Natal. Outros casos suspeitos 
aguardam exame. O município segue 
também com mais de 180 focos do 
mosquito Aedes aegypti. 

Divulgação
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pROfissiOnal ORienTa É necessário que uma pessoa se exercite três vezes por semana, por pelo menos 
30 minutos, para não ser considerada sedentária

mesmo com o frio e a quarentena, 
exercícios físicos devem ser mantidos 
DIANA HEINz 

Para quem resolveu apro-
veitar o frio e o distanciamen-
to social para hibernar de-
baixo do cobertor, é melhor 
voltar a se mexer: exercício fí-
sico melhora o rendimento e 
reforça o sistema imunológi-
co. Conforme o profissional 
de educação física Ronaldo 
Piton Orth, é necessário que 
uma pessoa se exercite três 
vezes por semana por pelo 
menos 30 minutos para não 
ser considerada sedentária. 
É nesse caso, de maior fre-
quência e tempo, que a práti-
ca contribui para a manuten-
ção da saúde. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) re-
comenda que se deve prati-
car no mínimo 150 minutos 
semanais de atividades físi-
cas de baixa a moderada in-
tensidade.

Caso contrário, o seden-
tário que relacionar a falta de 
exercícios à má alimentação 
terá fatores de risco para a 
obesidade e doenças relacio-
nadas ao sistema cardiovas-
cular, como a hipertensão. “O 
sedentarismo é considerado 
a doença do século. São esses 
casos que podem desenca-
dear diversas outras doenças 

crônico-degenerativas, como 
a diabetes”, explica Orth. 

No cenário atual, quem 
quiser praticar exercícios físi-
cos na rua deve ir sozinho e, 
além de respeitar o distancia-
mento social, deve ficar aten-
to, pois a distância entre pes-
soas que se exercitam têm de 
ser maior que 1,5 metro. O 
uso da máscara é indispensá-
vel. Em academias, o cuidado 
deve ser com a limpeza das 
mãos e equipamentos. 

De acordo com o educa-
dor físico, para a prática de 
exercícios em casa os cui-

dados devem ser relaciona-
dos ao espaço, materiais e 
atividades escolhidos. “Pelo 

fato de não ter a supervisão 
e orientação de um profissio-
nal, é de extrema importância 

fRiO 
Um estudo feito pela Universidade de Essex (reino 
Unido) afirma que os benefícios da atividade física bem 
feita, isto é, de forma correta, são diversos: queima 
maior de calorias, reforço do sistema imunológico, 
melhora do rendimento físico, auxílio na hidratação 
corporal e estado de bem-estar. Orth explica que no frio, 
para manter a prática, é boa a preferência por horários 
do dia em que as temperaturas estejam mais altas e o 
uso de mais peças de roupas, desde que sejam finas, ao 
invés de uma ou duas peças mais grossas.  
Para atividades aeróbicas, como a caminhada, corrida 
e ciclismo, são necessários cuidados especiais. 
Elas utilizam principalmente do oxigênio para gerar 
a energia necessária para o nosso organismo, por 
isso é preciso iniciar a prática de forma lenta e 
progressiva. “aquecer bem todo o corpo antes de elevar 
a intensidade do exercício é extremamente fundamental, 
pois assim previne a ocorrência de muitas lesões e 
até mesmo de desencadear possíveis complicações 
respiratórias”, orienta. 

que o praticante, num espa-
ço adequado, não precisando 
ser muito grande, saiba como 
adaptar os materiais e de pre-
ferência já tenha conheci-
mento sobre a atividade que 
irá executar, para assim evitar 
ocorrer lesões e outras com-
plicações que a prática incor-
reta possa trazer”, afirma. 

Antes de iniciar a movi-
mentação em casa, é neces-
sário saber qual a preferência 
quanto às diferentes práti-

cas de exercícios possíveis 
de se realizar em casa e tam-
bém quais os objetivos com 
a prática, para assim esco-
lher aquela que vá ao encon-
tro dos objetivos. “Se possí-
vel, é positivo ter a orientação 
de um profissional de educa-
ção física, pois assim a pessoa 
terá ganhos mais significati-
vos com a prática, melhoran-
do a aptidão física, seja ela 
voltada à saúde ou ao rendi-
mento esportivo”, destaca. 

No inverno atividades aeróbicas necessitam de cuidados especiais

Profissional de educação física ronaldo Piton Orth

Divulgação

ObRas
departamento de Trânsito instala lombadas 
físicas na cidade 

Na quinta-feira (28) o De-
partamento de Trânsito de Ma-
ravilha trabalhou na constru-
ção de mais três lombadas 
físicas no perímetro urbano. 
Os redutores de velocidade fo-
ram instalados em pontos es-
tratégicos, segundo o diretor 
de Trânsito, Valdemir Andret-
ta. O objetivo é alertar os moto-
ristas para a necessidade de re-
duzir a velocidade nos locais. 

As novas lombadas estão em 
trechos das ruas XV de Novem-
bro, Palmitos e São José. As si-
nalizações vertical e horizontal 
já foram finalizadas pela equipe 
do Departamento de Trânsito.  instalação da nova lombada na rua Xv de Novembro 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Diana Heinz /O Líder

lOcais de cOleTa
Bilhamar, Cabana Bis, Contamar, Contabilidade 
Gledson, CvC viagens, De marco advogados, 
Despachante Silva, Erva Daninha, loja Evidência, 
Esquadrias heydt, Jornal Novoeste, loja Jumaniy, 
laços de Seda, macrolar, Oliveira imóveis, Paula 
Cervinski makeup e Farmácia Prima Essenza.

dOe O que pudeR
núcleo da mulher 
empresária promove 
ação social 

O Núcleo da Mulher Em-
presária, ligado à Associação 
Empresarial de Maravilha, 
está promovendo uma ação 
social. A iniciativa foi batizada 

como Doe o Que Puder e tem 
a intenção de arrecadar ma-
teriais escolares e alimentos 
não-perecíveis que serão doa-
dos para as famílias carentes. 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

cOnfiRa dicas de eTiqueTa paRa 
aplicaR nO ambienTe de TRabalHO

- Pontualidade: sempre que marcar um compromisso, organize-
se para chegar na hora. Se for atrasar, ligue ou peça para alguém 
avisar o que houve. Cumprir prazos também é extremamente 
importante para ser um bom profissional.
- apresentação: use roupas discretas e mantenha a higiene pessoal. 
Ser cordial e prestativo é outra questão importante. Saiba ouvir 
os colegas de trabalho e sempre tenha cartões profissionais 
disponíveis.
- Comunicação: cumprimente todas as pessoas que estiverem no 
local. Busque olhar nos olhos enquanto fala com elas, demonstre 
atenção e não se distraia durante a conversa. É preciso tratar as 
pessoas com igualdade, desde o diretor até quem serve o café.
- Organização: planeje o seu tempo e mantenha a sua mesa 
organizada. lembre-se que arquivos e documentos importantes 
devem estar dispostos de forma que sejam localizados facilmente.
- respeite os colegas: procure falar baixo e evite assuntos que 
exponham a sua vida pessoal ou de outra pessoa. E lembre-
se: fofocas definitivamente não combinam com o ambiente 
profissional.
- Celular: evite ligações pessoais no horário do expediente. Se for 
necessário, procure um local privado, fale baixo e o mínimo possível. 
Use um toque de celular discreto ou prefira o modo silencioso.
- redes sociais: muito cuidado com o que você publica na internet. 
Só divulgue fotos pessoais se elas ficarem restritas a amigos e 
familiares e não faça comentários sobre a empresa em que você 
trabalha. “as pessoas utilizam as redes sociais como um desabafo, 
acabam expondo problemas e esquecem que são uma extensão da 
própria empresa. É uma questão de bom senso”, lembra Barbosa. 
- amizade: é importante diferenciar amigos de colegas de trabalho. 
Por mais que você seja próximo de alguém, na empresa os 
sentimentos não podem se misturar.
- Bom humor: um ambiente de trabalho alegre é importante 
em qualquer empresa. apesar disso, tome cuidado com as 
brincadeiras, entenda e respeite o limite e o espaço de cada um dos 
seus colegas.
- Flexibilidade: é preciso aprender a lidar com imprevistos e saber 
ouvir opiniões divergentes. O profissional que argumenta e busca 
soluções deve saber também qual é a hora de ceder. O ambiente de 
trabalho deve ser de cooperação, e não de competição.

excelente fim de semana a todos!

ETIQUETA SOCIAL EM 
AMBIENTE dE TRABALHO

Não basta saber se ves-
tir, etiqueta empresarial 
envolve evitar atrasos, 

ser organizado, não mistu-
rar a vida pessoal com a pro-

fissional e saber ouvir os cole-
gas. Um bom profissional não 

é só aquele tecnicamente inte-
ligente, é preciso saber se rela-
cionar com as outras pessoas, 

criar um bom ambiente cor-
porativo. “Ninguém trabalha 
sozinho”, afirma Ricardo Bar-
bosa, diretor-executivo da In-
novia Training & Consulting. 



,  maravilha 30 DE maiO DE 202016

por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO
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BANCO 37

FAV
ESTROGONOFE

EURUASR
NOTRETAM
TRANSPORTE

AIASSSEL
DDRÃOC

ASH
BOLAAOCESTO

FLAPISTOE
IMAETOA

EGUACEUAM
UZULDATA
RIOITAMAR
ANPDCE

ADMISSIONAL
ORATESM

AO

Açaí,
cupuaçu e

bacuri

Presente-
mente

Via que
delimita o
quarteirão

(pl.)
Língua do
(?), brin-
cadeira
infantil

Faixa de 
frequência
de rádios

Letra no
uniforme
do Super-
Homem

Aquele que
segue o

6º manda-
mento

Antiga
designa-
ção do

basquete

Sucesso 
de Gil-

berto Gil

Museu de 
Arqueolo-
gia e Etno-

logia

A classe
da elite

socioeco-
nômica

Seu
porteiro é
São Pedro

(Folcl.)

O deserto
mais seco
do mundo

(Chile)

Formato
do palito
de dentes 

(?) Bean,
criação de

Rowan
Atkinson

Igor Stra-
vinski,

composi-
tor russo

O Estado
da praia

do Mucuri-
pe (sigla)

Loucos;
insanos

Picadinho
de carne

ou frango,
com creme

de leite 
(?)-Dame
de Paris,
catedral
gótica

Desloca-
mento de

carga

(?) Franco,
presidente

em cujo
mandato
foi imple-
mentado o
Plano Real

Examinado

Johnny (?),
músico
dos EUA

Interjeição
explicativa
Planta da
caatinga

Oculta-
mento do
Sol pela

Lua

Claridade
Informa-

ção do ca-
lendário

(?) Tsé-tung, ditador
chinês que liderou a
Revolução Cultural 

Veste
feminina
Sobra na
panela

(?) à mulher: crime
reprimido pela Lei
Maria da Penha

Congênitos

Fêmea do
cavalo

Dispositivo
de contro-
le de sus-
tentação
na asa 

do avião

Cores que indicam,
respectivamente,
perigo e atenção, 

no semáforo

Flúor
(símbolo)
Declaro

por escrito

Tipo de
exame 

que visa
o ingresso
em uma
empresa

Cenário 
de quase

toda a
obra de

Machado
de Assis

Conjunto de associações
semânticas indiretas, é predo-
minante na linguagem poética

4/cash — drão — flap. 5/notre. 6/orates. 7/atacama.

espaÇO gOuRmeT

caldO VeRde
ingRedienTes
4 batatas médias
1 tablete de caldo de galinha
1 colher (sopa) de óleo
1 colher (sopa) rasa de sal ou a gosto
5 xícaras (chá) de água
1 xícara (chá) de couve-manteiga cortada em tiras
1 linguiça calabresa defumada cortada em rodelas

mOdO de pRepaRO
Na panela de pressão, coloque a batata, o caldo de galinha, o 
óleo, a água e o sal. Cozinhe por cerca de 10 minutos (come-
çar a contar o tempo depois que a panela começar a chiar) até 
a batata desmanchar. Em seguida, bata tudo no liquidificador. 
Acrescente as rodelas de calabresa e ferva. Desligue o fogo e 
adicione a couve-manteiga. Na hora de servir, coloque um fio 
de azeite ou croutons.

dica: para incrementar e deixar o seu caldo verde mais gostoso, 
você pode adicionar temperos como louro e noz-moscada 

Existem algumas tendências que eu já co-
meço a ficar de olho nas primeiras aparições, 
mas espero um pouco antes de vir falar aqui so-
bre elas, porque na maioria das vezes todos nós 
temos um pouco de resistência no começo. Já fa-
lei em outra ocasião que as tendências nascem, 
crescem e morrem, para depois renascerem, 
mas sempre repaginadas. É esse o caso das man-
gas bufantes e chegou a hora de falar sobre elas!

O tipo de modelagem com sobra de tecido 
na parte dos ombros ou na manga em geral já era 
presente no vestuário feminino e masculino des-
de o início da moda como conhecemos, ou seja, 
desde o século XV, e acompanhou o vestuário fe-
minino até o fim do século XIX.

Depois disso, elas voltaram a aparecer só 
nos anos 1980 e aposto que se eu mostrasse 
qualquer imagem de manga bufante para você 
até esse momento, você automaticamente asso-
ciaria a peça a essa década, pois foi um dos maio-
res símbolos, sendo presente até em um dos ves-
tidos de casamento mais famosos da história.

Eu disse que você associaria a manga bufan-
te com os anos 1980 até esse momento, porque 
a partir de agora ela também será associada ao 
ano 2020. É uma das peças que já se consolidou 
e não é nem mais tendência, pois é fato! Desde 
marcas mais famosas e internacionais, até mar-
cas menores e locais, a manga bufante já está 
presente para a felicidade das fashionistas que 
amam uma novidade bem diferenciada! 

E o que muitos profissionais de comunica-
ção e comportamento de moda têm previsto é 
um crescimento exponencial para a peça, prin-
cipalmente devido à pandemia que levou mui-
tas pessoas a trabalharem em casa e, com isso, 
fazerem videoconferências onde somente a par-
te superior do corpo fica à mostra, exigindo blu-
sas sofisticadas, como – pasmem – a blusa de 
manga bufante!

Entretanto, ela não veio sozinha, mas acom-
panhada de muitas outras modelagens com 
destaques para os ombros, mas isso eu só vou te 
contar na próxima semana...

pRecisamOs falaR sObRe 
mangas bufanTes
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momento muito 
especial da família do 
rosemar e Cristianete 
e das filhas raissa e 
Dienifer, registrados 
pela Free Color. 

O grupo Wh Comunicações deseja muitas 
felicidades à colaboradora Neiva runtzel por 
completar mais um ano de vida neste dia 1º. 
Felicidades! 

Dieizy, parabéns! Que Deus te ilumine, te guie 
e te proteja em todos os dias da tua vida. 
Feliz aniversário!
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

a fábula dO 
VendedOR de sapaTOs

Eu adoro uma fábula, sempre nos traz ensinamentos 
incríveis de uma forma simples e lúdica. Quando ouvi a 
fábula do vendedor de sapatos, pensei: preciso compar-
tilhar com meus leitores.

Estamos vivendo momentos muito difíceis, princi-
palmente na área econômica, observo empresários num 
esforço diário para manterem seus negócios em pé. 

E o que será determinante neste momento? Será a 
atitude de cada um. Querem ver? 

Era uma vez uma indústria de calçados que desen-
volveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. 
Em seguida, a diretoria de vendas enviou dois de seus 
melhores consultores a pontos diferentes do país para 
fazer as primeiras observações e estudos do potencial 
daquele futuro mercado. 

Depois de alguns dias de pesquisa, um dos consulto-
res enviou o seguinte e-mail para a direção da empresa: 

“Chefe, cancele a produção, pois aqui ninguém usa 
sapatos.” 

Sem saber desse e-mail, o segundo consultor man-
dou à direção da empresa a seguinte observação: 

“Chefe, triplique a produção, pois aqui ninguém usa 
sapatos!!!”

Viram! A principal característica de uma pessoa com 
a mente preparada para o sucesso é que ela foca na reso-
lução do problema, e não no problema em si, e enfren-
ta os desafios apresentados sempre com ânimo e entu-
siasmo!  

Outra lição que podemos aprender com essa história 
clássica do vendedor de sapatos é entender que ver as 
coisas sempre pela melhor ótica e estarmos antenados e 
atentos às oportunidades que nos são apresentadas, são 
bênçãos de Deus para que possamos desenvolver nossas 
habilidades através dos desafios apresentados. 

E então agora é a hora de se perguntar se seu copo 
é daqueles que está sempre meio cheio ou dos que está 
meio vazio? 

Se a sua visão é a de construir a realidade que dese-
ja, então mãos à obra porque você é dono do seu destino, 
mesmo existindo um vírus que bagunçou tudo. 

Aproveite este fim de semana para refletir, segunda-
feira pense bem, qual vendedor de sapatos você irá es-
colher? 

desenVOlVimenTO O desenvolvimento ocorre 
quando um indivíduo aprende sobre si

Os benefícios da autoaceitação 
no crescimento pessoal 
DIANA HEINz

Quantas vezes você se 
olhou no espelho e não gos-
tou do que viu? Quis ser dife-
rente. Personalidade, cabelos, 
corpo. Existem vários motivos 
que fazem alguém querer ser 
diferente do que é. Isso é his-
tórico. Faz parte do que é con-
sumido com conteúdo, cultu-
ra e sociedade. Mas uma boa 
notícia é que isso pode mudar. 
Já pensou em poder se amar, 
aceitar como é de verdade? 
Realçar seus pontos favoritos, 
ser seu melhor amigo?

A autoaceitação é um pas-
so fundamental no cresci-
mento pessoal. O desenvolvi-
mento ocorre porque quando 
um indivíduo aprende sobre 
si, depende menos de relacio-
namentos externos, não cria 
expectativas sobre algo ou al-
guém e ainda sente-se preen-
chido, não existe uma lacuna 
entre sua imagem e o que é 
considerado como bom. 

No podcast Papo de Quin-
ta aceitação foi o tema do epi-
sódio desta semana. A ma-
quiadora Monike Alves e a 
design de moda Stépanhie 
Preuss participaram da con-
versa. Para elas, o processo de 
aceitação ajuda em diferentes 
áreas da vida e começa a partir 
do autoconhecimento. “Com-
parar seu potencial consigo 
mesmo pode ser mais produti-
vo do que a comparação com 
outras pessoas. Mas é neces-
sário exigir-se na medida cer-
ta, nem menos, nem mais que o 
possível pode evitar ansiedades 
improdutivas”, explicam. 

As opiniões alheias, mes-
mo as das pessoas respeitadas, 
podem ser subjetivas, pois são 
apenas opiniões. Considerar 
apenas defeitos é irreal, pois 
cada indivíduo possui dife-
rentes virtudes. “A situação de 
adversidade ocorre porque o 
indivíduo não consegue to-
lerar a frustação, ou seja, não 
sabe lidar com situações em 
que suas atitudes não deram 
certo, ou foram aceitas. A pes-
soa com a autoestima em or-
dem consegue pensar em 
tentativas de resoluções de 
problema mesmo pensando 
que essas tentativas podem 
não dar certo. Elas conse-
guem agir diante de uma situ-
ação que não saiu como o es-
perado”, finalizam. 

O cOnceiTO
O termo autoestima 
muitas vezes é encontra-
do na literatura como si-
nônimo de autoconceito. 
No entanto, o autocon-
ceito seria uma cons-
trução mais ampla, que 
inclui os aspectos cog-
nitivos, físicos, afetivos e 
comportamentais. O au-
toconceito pode ser de-
finido como comporta-
mentos que o indivíduo 
tem em relação a si mes-
mo, decorrente da ma-
neira como se percebe. 
Ele mostra além de cren-
ças percebidas sobre 
nossas competências in-
dividuais em situações 
específicas, crenças de 
valor sobre si mesmo.

cOmO melHORaR 
- reconhecer possíveis defeitos e saber que poderá 
ser criticado por eles, e assim agir para melhor 
desenvolver aquela habilidade. 

- identificar qualidades facilita o engajamento em 
tarefas com as quais características positivas 
possam ser realçadas.

- realizar atividades prazerosas fortalece a autoestima. 

- valorizar-se em qualquer situação, optar pelo 
autocuidado.

- Permita-se. Sempre haverá dias ruins, permitir 
sentir facilita o processo da autoaceitação. 

Fotos: Divulgação

monike alves é maquiadora

Designer de moda Stépanhie Preuss
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educaÇãO Equipe estuda e tenta formas de manter os vínculos com crianças e adolescentes

scfV produz jogos e atividades para 
entregar a estudantes 
DIANA HEINz

No mês de abril a equipe do 
Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos (SCFV) 
de Maravilha estava em férias 
coletivas. Em razão do distan-
ciamento social, os 130 alunos 
deixaram de frequentar as ativi-
dades promovidas no contratur-
no pela instituição.

Conforme a coordenado-
ra do SCFV, Liane Silveira, des-
de o início de maio o trabalho 
é de adaptação. A equipe estu-
da e tenta formas de manter os 
vínculos com as crianças. Pelo 
telefone, os profissionais con-
versaram com as famílias e re-
passaram informações. “Houve 
uma preocupação em manter 
o contato. Algumas oficinas fo-
ram adaptadas. Nosso objetivo 
é ficar à disposição das crianças, 
adolescentes e famílias e dar su-
porte a eles nesse momento difí-
cil que vivemos”, declara. 

A solução encontrada foi a 
criação de grupos pela internet, 

Fotos: Divulgação

Equipe do SCFv fez a entrega de jogos, atividades e materiais 

Produção do conteúdo é feita pelos profissionais

além do constante contato por te-
lefone. A oficina de artes, minis-
trada pelo professor Alexssandro 
Schappo, entregou no último dia 
22 atividades e jogos. O conteú-
do foi confeccionado pela equi-
pe da instituição, que também 
fez a entrega de materiais, como 
lápis, tinta e pincel, para a execu-

ção do trabalho. 
A equipe do SCFV organi-

zou um cronograma que respeita 
as restrições de prevenção ao co-
ronavírus para atender as neces-
sidades dos alunos. “Para os que 
queiram conversar, tirar dúvidas, 
utilizar o laboratório de informá-
tica ou imprimir materiais, cria-

mos uma agenda. Assim conse-
guimos atender a todos de forma 
segura”, afirma. 

aTiVidades
Conforme Shappo, a preocu-

pação foi elaborar atividades para 
diferentes idades. As crianças re-
ceberam jogos para descobrir as 

misturas de cor, jogo da memória 
com obras de arte, exercícios de 
desenho criativo, de reflexão so-
bre a autoimagem e família. Aos 
adolescentes foi proporcionado 
um kit de materiais que inclui fo-
lhas de ofício, papel canson, pa-
pel pauta branca, giz de cera, tin-
ta guache, pincéis, papel dupla 
face colorido e lápis 6B. Uma das 
atividades dos adolescentes que 
merece destaque é o Diário de 
Quarentena. “Montamos um mi-
nicaderno para cada um deles e, 
além das atividades de arte, in-
centivamos que alimentem seus 

diários com acontecimentos co-
tidianos, alegrias, frustrações, po-
esias, desenhos, letras de música, 
com o que sentirem necessidade 
de expor. É necessário que de-
senvolvamos atividades que ob-
jetivem o autoconhecimento e o 
estar consigo mesmo; confron-
tados pela solidão desse mo-
mento, percebemos nossos me-
dos e vulnerabilidades como em 
nenhum outro momento. Acre-
ditamos que o diário pode ser 
um canal eficaz para se compre-
ender o que se passa com nossas 
crianças”, explica.

maTandO a saudade
lar de idosos de maravilha libera visitas entre familiares com restrições
ClEIToN FERRAsso

O Lar de Idosos Santa Bárba-
ra, de Maravilha, liberou as visitas 
aos familiares com pessoas inter-
nadas no local. Desde o dia 21 de 
março o Lar proibiu as visitas como 
forma de prevenção do novo co-
ronavírus. No local, 50 pessoas es-
tão abrigadas e todas passaram 
por testes, que deram negativo. 

Na quarta-feira (27) comple-
taram-se 66 dias sem visitas, po-
rém os idosos começaram a sen-
tir falta das visitas dos familiares. 
Conforme o administrador do Lar, 

Ricardo Jommertz, os idosos co-
meçaram a ficar ansiosos e isso afe-
tava a saúde deles também. “Per-
cebemos que os avós [internados] 
estavam ficando muito ansio-
sos, inclusive um deles precisou 
consultar por causa da ansieda-
de. Além disso, os familiares sen-
tiam muita falta. Então, nós conver-
samos com a Vigilância Sanitária 
de Maravilha e, após a autoriza-
ção, criamos este espaço para pos-
sibilitar a visita presencial”, explica.

Na entrada do Lar, a equipe ar-
mou uma barraca com lona ao re-
dor, cadeira, álcool em gel para hi-

gienizar as mãos, luvas, microfone 
e caixa de som para possibilitar a 
comunicação. O visitante fala ao 
microfone e a outra pessoa ouve no 
outro lado da parede de vidro. Não 
há contato físico, somente o visu-
al. Além disso, foi criada uma agen-
da com horários de visitação de 30 
em 30 minutos para evitar aglome-
ração de pessoas. Um profissional 
controla os horários no lado de fora. 

Na quarta-feira teve cin-
co visitas agendadas. Confor-
me Jommertz, atitudes como 
essa ajudam a diminuir a ansie-
dade dos familiares internados. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Familiares conversam através de microfone e não é permitido o contato físico

Um ambiente foi criado para proporcionar a conversa pessoal Cadeira, equipamentos de comunicação e álcool em gel são disponibilizados Equipe montou uma barraca na entrada do lar
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Alunos matriculados nas 
escolas da rede municipal de 
ensino de Bom Jesus do Oes-
te receberam na segunda-fei-
ra (25) os kits da alimenta-
ção escolar. A distribuição é 
uma iniciativa da adminis-
tração, por meio da Secreta-
ria de Educação, para reduzir 
os impactos da pandemia do 
coronavírus. O kit é em ca-
ráter emergencial e somen-
te fornecido durante o perí-
odo de suspensão das aulas.

Os pais ou responsáveis 
pelos alunos que perceberam 

a necessidade de receber o 
kit realizaram o cadastro. Ao 
todo, foram cadastrados 179 
dos 246 alunos matriculados. 

Os alimentos foram ad-
quiridos através de repasse 
do governo federal e contra-
partida da administração, fi-
cando em aproximadamente 
R$ 18,43 cada kit, conten-
do dois alimentos não-pe-
recíveis, um litro de leite, 
um pacote de biscoito e ali-
mentos da agricultura fami-
liar, como bergamota, aba-
cate, alface e pão caseiro. 

bOm Jesus dO OesTe
secretaria de educação 
entrega kits de alimentação 

Profissionais organizaram os kits para distribuição

Divulgação

Persistência, conquistas 
e grandes amizades marcam 
a história do Esporte Clube 
Cruzeiro, da Linha Cabeceira 
do Poço Rico, município de 
Flor do Sertão. Prestes a com-
pletar 43 anos, o clube, fun-
dado em 24 de julho de 1977, 
teve como primeiro presi-
dente Joelci Zonatto. Hoje 
quem comanda o Cruzeiro é 
Nivaldo Martins da Silva.

Em 1998 e 1999 o clube 
quase conquistou o maior 
título municipal, mas bateu 
na trave as duas vezes. O tí-
tulo do Campeonato Muni-
cipal de Futebol de Flor do 
Sertão chegou no ano 2016, 
após o Cruzeiro perder em 
seus domínios por 2 x 1 para 
o Esporte Clube Penharol e 
impor-se no jogo de volta, 
buscando o mesmo placar 
e conquistando o título nos 
pênaltis por 4 x 3. 

Na história do Cruzeiro 
há outros feitos importan-
tes, como a semifinal do 3º 

HisTÓRia 24 de julho de 1977 foi a data de fundação do Esporte Clube Cruzeiro 

equipe flor-sertanense completa 
mais de 40 anos de atividade 

Time de 2016 foi campeão municipal 
nos pênaltis  

3º lugar no Campeonato 
municipal de Futebol de 
Campo em 2010
3º lugar em 2005, 2012, 
2016 e 2017 - Campeonato 
municipal de Futsal 
masculino livre
3º lugar em 2011 e 2013 - 
Campeonato municipal de 
Futsal masculino veterano
3º lugar em 2017 - 
Campeonato municipal de 
Futsal Feminino livre
3º lugar em 2015 - 

Campeonato municipal de 
Futebol Suíço masculino livre
3º lugar em 2012 e 2015 - 
Campeonato municipal de 
Futebol Suíço masculino 
veterano
Campeão no ano 2000 - 
Campeonato municipal de 
Bocha rolada
2º lugar em 2015 e 3º 
colocado em 2017, 2018 
e 2019 - Campeonato 
municipal de Bocha rafa 
vollo masculino

Campeonato Integração Re-
gional de Futebol de Campo 
- Taça Sulcredi em 2014 e o 
título de campeão da 22ª edi-
ção das Olímpiadas São José 
Operário, em Maravilha, na 
categoria de futsal do inte-
rior, em 2015. Além disso, 
foi Campeão Municipal de 
Futsal (categoria masculino 
livre) em 2015, de forma in-
victa, e também chegou à fi-
nal do mesmo campeonato 
em 2018.

mOmenTOs maRcanTes

Divulgação

maRaVilHa
programa aceleração de meis está com 
inscrições abertas
CARINE ARENHARDT

As inscrições para o pro-
grama Salto: Aceleradora de 
MEIs seguem abertas em Ma-
ravilha até o dia 8 de junho. 
Os interessados devem fazer a 
inscrição pelo site (www.sal-
toaceleradora.com/sou-mei
-e-quero-ser-capacitado-pe-
lo-salto/) e para garantir a vaga 

para participar do lançamen-
to on-line no dia 4 de junho, às 
19h, por meio do link disponí-
vel na página das inscrições. 

O secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo de Mara-
vilha, Gelson Rossetto, explica 
que a iniciativa faz parte do Pro-
grama Cidade Empreendedo-
ra, desenvolvido numa parce-
ria entre o município e o Sebrae. 

“O programa é oferecido de for-
ma gratuita para os MEIs. A pri-
meira aula será no dia 23 de ju-
nho, encerrando no dia 18 de 
agosto. Durante este período se-
rão aulas diversas para capaci-
tação, com três focos: primeiro 
é o foco no empreendedor, se-
gundo foco no negócio e tercei-
ro foco no crescimento”, reforça. 

Rossetto ressalta que como 

o próprio nome sugere, o ob-
jetivo é dar um salto, sem-
pre trabalhando nestes três fo-
cos, buscando aumento de 
clientes, incremento de ren-
da e geração de empregos. 
Com aulas 100% on-line nes-
te ano, esta é a primeira vez 
que Maravilha adota a inicia-
tiva. Os inscritos terão ofici-
nas e laboratórios de prática. inscrições seguem até o dia 8 de junho

Divulgação
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Com a pandemia de 
Coronavírus e a crise 
econômica, o catarinense 
comprou menos neste Dia 
das Mães. Os comercian-
tes do Estado registraram, 
em média, uma queda de 
32,3% no faturamento em 
relação ao ano passado. 
Em uma a cada cinco 
empresas o resultado foi 
ainda mais significativo, 
com queda superior a 60% 
no faturamento.

Para 84,3% dos comer-
ciantes, o movimento 
de clientes caiu durante 
a pandemia. Com me-
nos pessoas circulando, 
também caiu o índice de 
pesquisa de preços: 56% 
disseram que houve pouca 

pesquisa, enquanto 24% 
consideraram alta e 19%, 
regular.

O tíquete médio tam-
bém diminuiu, passando 
de R$ 224,43, em 2019, 
para R$ 214,05 neste ano, 
redução de 4,6%. Segundo 
a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-

mo (Fecomércio/SC), que 
apurou os dados, apesar 
do tíquete não ter sofrido 
tanta depreciação, houve 
uma redução importante 
no volume de vendas, 
fazendo com que o fatura-
mentos despencasse.

Em baixa, menos 
empresas contrataram 

temporários para o perío-
do: caiu de 11,6% em 2019 
para 8% dos empresários 
em 2020. Em média, 
foram 2,7 funcionários 
por empresa que realizou 
contratações. 

"Há um efeito desigual, 
de maneira que empre-
sas e setores com maior 
dinamismo e adaptação 
às novas condições estão 
tendo maior facilidade 
para superar os problemas 
relacionados à pandemia. 
Esse fenômeno demonstra 
ainda maior importância 
do crédito neste momento 
para garantir que empre-
sas possam realizar as 
adaptações necessárias", 
destacou a entidade.

A pesquisa também 
mostrou que as empresas 
adotaram algumas medi-
das para tentar amenizar 
os efeitos da pandemia 
nas vendas. Nesse sen-
tido, 95% reforçaram os 
cuidados com a higiene, 
60,8% utilizaram serviços 
de tele-entrega e 49,7% 
intensificaram canais de 
vendas online.

O Dia das Mães é a 
segunda principal data 
do varejo, atrás apenas do 
Natal. Isso eleva o fatura-
mento de maio em relação 
a outros meses. Em 2020, 
essa diferença diminui. 
Segundo os empresários, 
as vendas do mês foram 
apenas 1,07% melhores.

Vendas de Dia das Mães caíram 32%

RCN - 576 | rcnonline.com.br

SC

Governo de SC traça estratégia 
para melhorar a própria imagem

Tíquete médio por consumidor foi 4,6% menor do que ano passado, segundo Fecomércio/SC

Alesc suspende 
atividades por 
uma semana

A Assembleia Legisla-
tiva de SC (Alesc) fechou 
as portas na segunda (25), 
após confirmação de caso 
de Covid-19 em servidor 
da Casa. Além deste, há 
outros quatro funcioná-
rios com suspeita da do-
ença. Todas as atividades 
foram suspensas, desde 
sessões até a CPI dos res-
piradores. A previsão é de 
que as atividades voltem 
em 1º de junho, manten-
do os horários da sema-
na perdida. Segundo a 
Alesc, o local passará por 
sanitização e terá novos 
protocolos sanitários.

Acesse e saiba mais
fiesc.com.br/70anos

Produzir 
é uma arte

No ano em que completamos 70 anos, 
nossa homenagem aos industriais e 
trabalhadores, os verdadeiros artistas 
que ajudarão a reinventar e construir 
uma Santa Catarina cada vez melhor. 

MURICI BALBINOT

O governo do Estado já 
definiu a estratégia para 
minimizar o prejuízo 
político causado após a 
compra de respiradores 
com pagamento antecipa-
do. A polêmica tem sido 
tratada como incidente 
isolado em meio a uma 
série de boas ações na 
área da saúde. Além disso, 
ganha força a aposta no 

discurso de ter um dos 
melhores desempenhos 
frente à pandemia do país, 
com menor letalidade e 
baixa ocupação de leitos. 
A mudança ocorre após 
troca de cadeiras na Casa 
Civil e na Comunicação 
do Executivo. Segundo 
informações de dentro do 
governo, a alteração "deu 
um gás" nas equipes. 

MURICI BALBINOT

GNV retoma 
vantagem 
sobre gasolina 

A projeção do mercado 
energético em SC aponta 
para um distanciamento 
do preço da gasolina e do 
GNV novamente. Isso 
porque o ciclo de queda da 
gasolina empacou: a Pe-
trobras anunciou reajustes 
e o preço subiu 30% em 
maio. Além disso, o GNV 
deve ter queda acima de 
20% em julho, segundo 
análise da SCGÁS. Com a 
redução, o Estado deve fi-
car com o gás mais barato 
do país.
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MATILDE PIT PAULETI
Faleceu no dia 24 de maio, em sua residência 
em romelândia, aos 99 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica da linha Sede 
rosário e sepultado no cemitério municipal 
da linha Sede rosário.

LUIZA ZATT POSSAMAI
Faleceu no dia 24 de maio, no hospital São 
José de maravilha, recém-nascida. Seu corpo 
foi velado na Capela mortuária municipal 
de maravilha e sepultado no cemitério de 
maravilha. 

SENO SPODE
Faleceu no dia 25 de maio, em sua 
residência, aos 83 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católica da Cabeceira do Poço rico 
e sepultado no cemitério da comunidade.  

GENUÍNO PELLE
Faleceu no dia 25 de maio, no hospital de 
Palma Sola, aos 66 anos. Seu corpo foi 

velado na Casa mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

IRCEU GHIZZI
Faleceu no dia 26 de maio, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 
78 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica da linha itajubá, em Descanso, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

JOÃO PORTH
Faleceu no dia 27 de maio, no hospital 
Casavitta, aos 83 anos. Seu corpo foi 
velado na Cripta da igreja matriz, em São 
miguel do Oeste, e sepultado no cemitério 
municipal. 

LADIR DO CARMO BOM STELLA
Faleceu no dia 28 de maio, no hospital São 
lucas de Guaraciaba, aos 67 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Católica de Barra 
Bonita e sepultado no cemitério católico de 
Barra Bonita.

JERRY SLOAN
O ex-jogador e ex-
técnico da NBa Jerry 
Sloan morreu no dia 22 

de maio, aos 78 anos. 
Começou sua trajetória 

como jogador do Baltimore Bullets em 
1965 e no ano seguinte já se transferiu para 
o Chicago Bulls. Ganhou mais destaque 
como técnico, conquistando espaço no 
hall da Fama da NBa. Teve uma passagem 
pelos Bulls e se consolidou no Utah Jazz. 

JIMMY COBB
O músico Jimmy Cobb 
morreu no dia 25 de 
maio, aos 91 anos. Ele 

foi o baterista de Kind of 
Blue, disco de jazz mais 

vendido de todos os tempos. Também 
trabalhou com outros grandes nomes do 
jazz, como John Coltrane e Pearl Bailey. 

VADÃO
O técnico Oswaldo 
Fumeiro alvarez, 
conhecido como vadão, 
morreu no dia 25 de 

maio, aos 63 anos, vítima 
de câncer. O ex-treinador teve passagens na 
seleção brasileira feminina, no Corinthians 
e São Paulo. Também atuou com outros 
times, como Bahia, Goiás e Sport.

RICHARD HERD
O ator richard herd 
morreu no dia 26 de 
maio, aos 87 anos, 

vítima de câncer. Ele 

começou sua careira em 1970 e tem no 
currículo filmes como Todos os homens do 
Presidente e Corra. Ficou mais conhecido 
por seu papel como mr. Wilhelm na série 
Seinfeld.

LARRY KRAMER
O norte-americano 
larry Kramer, um dos 
maiores ativistas na 

luta contra a aids, 
morreu no dia 27 de 

maio, aos 84 anos, vítima de pneumonia. 
Ele era soropositivo e sua atuação foi 
fundamental para acelerar políticas 
públicas contra a aids e fomentar 
pesquisa científica acerca do vírus hiv. 
Ele também foi autor de peças e roteiros e 
seu texto mais famoso, The Normal heart, 
foi adaptado para os cinemas em 2014, 
em filme estrelado por mark ruffallo e 
Julia roberts.

GILBERTO DIMENSTEIN
O jornalista Gilberto 
Dimenstein morreu 
no dia 29 de maio, 
aos 63 anos, vítima 

de câncer. Ele foi 
comentarista do jornal  Folha 

de S.Paulo por 28 anos e integrou a 
equipe da rádio CBN. Criador do portal 
Catraca livre, foi indicado pela revista 
Época como uma das pessoas mais 
influentes do país pelas reportagens 
com temas sociais e voltados à 
educação. recebeu diversos prêmios, 
entre eles Jabuti, Esso e o Prêmio 
Nacional de Direitos humanos.

ObITUÁRIO

EDERsoN ABI

A patronagem do CTG 
Juca Ruivo aguarda uma defini-
ção sobre a pandemia do coro-
navírus para realizar as primei-
ras ações em Maravilha. Assim 
como muitos setores, a retoma-
da dos trabalhos depende de 
uma evolução positiva no cená-
rio da pandemia. 

Nelson Silveira é patrão 
do CTG e foi entrevistado 
pela Rádio Líder na manhã 
de quarta-feira (27), quan-
do demonstrou preocupação 
sobre o adiamento do rodeio 
deste ano e a possibilidade 

da realização das eleições 
municipais em novembro. 
“Difícil até de se expressar”, 
afirmou. 

Para o patrão, assim que 
tudo passar, a primeira coi-
sa é pensar no ser humano, 
com preocupação sobre as 
pessoas. Depois o CTG deve 
organizar a eleição da patro-
nagem, que seria em junho, 
para que o novo grupo pen-
se em eventos ou ações para 
melhorar o caixa do Juca Rui-
vo, que está sendo afetado 
com a redução das receitas. 

Segundo ele, não é pos-
sível pensar em qualquer 

evento neste momento, an-
tes de qualquer decisão con-
creta. Tudo está parado. 
“Primeiro falando em ser hu-
mano, vejo jovens, crianças, 
se manifestando, com falta 
de toda a atividade rotineira. 
Na questão financeira, nós ti-
vemos algumas negociações 
com sócios, mas alguns aca-
baram pagando a sua par-
te de patrocínio. Isso tem 
ajudado muito. Tivemos em 
março alguns eventos que 
deram amparo para segurar. 
Pessoal entende que a situ-
ação não foi provocada por 
pessoas daqui”, afirmou. 

inceRTeZas Para a patronagem, seria difícil realizar dois rodeios em poucos meses

sem datas, cTg Juca Ruivo tenta programar 
primeiras ações para o pós-pandemia

CTG Juca ruivo recebeu investimentos no parque há mais de um ano

Arquivo/O Líder
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cOTIDIAnO

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

máscaRa nO inTeRiOR 
dOs VeículOs

Olá, amigo leitor!
Nessa semana indago o seguinte: será que é obrigatória a 

utilização de máscara no interior dos veículos?
Peço isso, pois nos últimos dias várias foram as pessoas que 

me indagaram sobre o assunto, e diante da relevância, venho 
trazer para o amigo leitor essa questão.

Assim, muito embora seja recomendada a utilização de 
máscara no interior do veículo quando haja duas pessoas ou 
mais, não significa dizer que é obrigatória sua utilização. O ami-
go condutor deve observar os decretos das autoridades compe-
tentes a respeito do assunto, pois caso determinado local exi-
ja sua utilização e a consequente sanção administrativa, assim 
deve ser observado.

No caso de Santa Catarina, não há nenhum decreto estadu-
al que determine a utilização de máscara no interior dos veícu-
los particulares. Nos casos de motoristas de táxi e de transporte 
por aplicativo deverão utilizar máscara durante toda a sua ati-
vidade de serviço. Vale lembrar que nos veículos de fretamento 
para transporte de trabalhadores todos os ocupantes do veículo 
devem estar com máscara.

Vale lembrar: prevenir e respeitar as restrições de seguran-
ça nessa época excepcional é essencial para que juntos possa-
mos promover a vida e saúde própria e do próximo.

Tenham todos uma boa semana.

OpeRaÇãO

TRagÉdia TRÂnsiTO

danOs

polícia civil combate 
tráfico de drogas 
e jogo do bicho 

grave acidente mata dois 
jovens e deixa feridos 

mulher perde controle do 
carro e bate em árvore

Homens brigam e danificam 
fachada de estabelecimento

A Polícia Civil, através 
da Delegacia de Polícia, com 
apoio operacional do Ca-
nil Setorial da Polícia Militar, 
cumpriu, na tarde de quarta-
feira (27), quatro mandados 
de busca e apreensão em Ma-
ravilha. 

De acordo com a polícia, 
os mandados cumpridos são 
resultado de investigações 
realizadas pela Polícia Civil, 
as quais estão relacionadas 
ao tráfico de drogas e jogo 

do bicho.
Durante as buscas fo-

ram apreendidos smartpho-
nes e objetos utilizados para 
a prática ilegal de jogo do bi-
cho, além de outros elemen-
tos probatórios.

Os mandados foram cum-
pridos em diversos bairros 
do município de Maravilha. 
As investigações continuam 
com o objetivo de prender 
os envolvidos nos crimes co-
metidos.

Polícia Civil fez abordagens e vistorias em vários locais de maravilha

Polícia Civil

Um acidente deixou um mo-
torista gravemente ferido na ma-
drugada de ontem (29) na BR-
282, trecho que pertence ao 
município de Descanso. O Cor-
po de Bombeiros de São Miguel 
do Oeste foi acionado por vol-
ta das 5h20 e se deslocou até as 
proximidades da Fazenda Volta 

Grande, trecho que pertence ao 
município de Descanso. Havia 
bastante neblina no trecho onde 
o acidente aconteceu.

No local, as equipes identifi-
caram que se tratava de uma sa-
ída de pista seguida de tomba-
mento de uma carreta Scania 
R450, emplacada em Ijuí, no Rio 

Grande do Sul, carregada com 
grãos. Conforme os bombeiros, o 
condutor da carreta, um homem 
de 49 anos, ficou preso às ferra-
gens e foi resgatado com ferimen-
tos nas pernas, escoriações nos 
braços e no rosto, além de suspei-
ta de fratura no braço direito. 

A vítima foi desencarcerada e 

imobilizada e após receber os pri-
meiros atendimentos no local foi 
conduzida ao Hospital Regional 
Terezinha Gaio Basso para rece-
ber atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) esteve no local do acidente 
e realizou os levantamentos ne-
cessários e a sinalização do local. 

bR-282 Acidente foi no trecho entre Maravilha e São Miguel do Oeste

motorista fica preso às ferragens 
após tombamento de carreta

Fotos: Marcos Lewe/O Líder

Carreta tombou na pista e motorista foi retirado pelo vidro da frente local estava com forte neblina no momento em que o acidente aconteceu

Um grave acidente matou 
dois jovens e deixou outros dois 
feridos na madrugada de domin-
go (24) na BR-282, próximo da 
Piracanjuba em Maravilha. Foi 
uma saída de pista seguida de 
colisão em pedra e descida em 
ribanceira de um Ford Focus de 
Chapecó, ocupado por quatro 
pessoas. O acidente ocorreu às 
3h e arrancou o teto do veículo.

De acordo com os bom-
beiros, duas vítimas foram 
encontradas politraumati-
zadas já sem vida, sendo Cris-
tiane Mysskoski, de Iracemi-

nha, que foi arremessada para 
fora do veículo, e Darlan da Sil-
va, que estava no banco trasei-
ro, sem o cinto de segurança.

Outros dois jovens, de 18 
e 23 anos, ficaram feridos e fo-
ram encaminhados para o Hos-
pital São José de Maravilha pelo 
Samu e Corpo de Bombeiros. 

A reportagem do Gru-
po WH Comunicações apu-
rou que os jovens estavam em 
uma festa em Maravilha. De-
pois das 2h foram até o municí-
pio de Iraceminha buscar a jo-
vem que morreu no acidente.

Fotos: Corpo de Bombeiros

Com o impacto, teto do veículo foi arrancado no acidente

Corpo de Bombeiros socorreu dois jovens que estavam feridos no local

Uma saída de pista resul-
tou em grandes danos em um 
automóvel Jetta, na BR-282, 
durante a noite de terça-fei-
ra (26) em Maravilha. O Cor-
po de Bombeiros Militar aten-
deu a ocorrência por volta das 
20h45, além do Samu e PRF. 

Uma mulher de 25 anos 
conduzia o veículo no senti-
do Maravilha a Pinhalzinho, 
próximo ao entroncamen-
to com a BR-158, quando viu 
um animal atravessar a rodo-

via, perdeu o controle do ve-
ículo e saiu da pista.

Com isso, colidiu em uma 
árvore, com a parte traseira do 
carro, no outro lado da rodovia. 
O relato foi repassado aos poli-
ciais rodoviários federais, que 
controlaram o trânsito no local. 

Além da mulher, estava no 
carro o pai dela, de 48 anos. Nin-
guém se feriu gravemente, mas 
os bombeiros conduziram os en-
volvidos ao hospital de Mara-
vilha para avaliação médica.

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de dano na noite de se-
gunda-feira (25), no Centro de Maravilha. A guarnição foi aciona-
da por volta das 20h40 para ir até um estabelecimento comercial na 
Avenida Sul Brasil, onde homens embriagados estavam discutindo.

No local, os policiais constataram que o vidro da fachada foi dani-
ficado com uma pedra. Um dos homens já havia fugido e o outro se re-
cusou a assinar o termo circunstanciado, sendo conduzido à delegacia.

Carro teve danos ao colidir contra uma árvore às margens da pista

Cleiton Ferrasso/O Líder
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 ONEIdE BEHLING

ESPORTE

flOR dO seRTãO

internacional de linha fuzil também tem 
história para contar

O Esporte Clube In-
ternacional de Linha Fu-
zil foi fundado em 30 de se-
tembro de 1974. Em seus 
45 anos de história o clu-
be se destacou como uma 
das grandes forças do fute-
bol flor-sertanense e ain-
da antes, do futebol ma-
ravilhense e regional. 

A região da comunida-
de de Linha Fuzil foi povoa-
da por migrantes gaúchos e 
com eles veio a paixão pe-
los clubes do Rio Grande do 
Sul. Nos anos 1980 e 1990 os 
grandes clássicos era o que 
levava a população para o 
estádio. Grandes duelos en-
tre Grêmio Moroé, Juven-
tude de Linha Vila Nova e 
Internacional de Linha Fu-
zil eram sempre aguar-
dados com ansiedade. 

O primeiro presiden-
te do colorado de Flor do 
Sertão foi Pedro Pelegrini 
e o atual mandatário é An-
tônio Bianchet. Em 1979 
um grande mutirão possi-
bilitou a construção do Es-
tádio Deonubem Baldis-
sera, assim batizado em 
homenagem ao ex-prefei-
to do município de Ma-
ravilha (1959-1964). 

Um dos momentos mais 
gloriosos da história des-
se clube foi em 1998, quan-
do sagrou-se campeão mu-
nicipal de Flor do Sertão, 

superando nos pênaltis a 
equipe do Esporte Clube 
Cruzeiro de Linha Cabe-
ceira do Poço Rico. Depois 
disso, o colorado flor-ser-
tanense também chegou às 
finais em 2010 e 2019, além 
da semifinal do Campeona-
to Integração Regional de 
Futebol de Campo de 2013.

OuTROs espORTes 
No futebol suíço o clube 

alcançou o vice-campeona-
to municipal em duas opor-
tunidades, em 2011 e 2019, 
na categoria livre; e em 
2014 na categoria veterano. 

Na modalidade de bo-
cha rolada faturou o 1º 
Campeonato Integra-
ção Regional de Bocha 
Rolada em 2013.

internacional de linha Fuzil foi o primeiro campeão municipal de Flor do Sertão 

Divulgação

alemãO
Tivemos um jogo disputadíssimo entre Borussia Dort-

mund e Bayern de Munique. Partida equilibrada com za-
gueiros salvando gols em cima da linha. E um golaço de 
cavadinha da entrada da área. A jogada foi brilhante e 
teve abraços, sim, na hora do gol. Com essa vitória pelo 
placar mínimo o Bayern está com 7 pontos na frente no 
Campeonato Alemão. Faltando apenas seis rodadas para 
o encerramento, podemos cravar que o Alemão está deci-
dido! Bayern é o virtual campeão.

fROuxO 
Achei o presidente da Chapecoense, Paulo Magro, 

sem coragem quando concordou em um debate espor-
tivo em Florianópolis dizendo que não iria se opor se a 
Federação Catarinense de Futebol decidir fazer o mata
-mata do Catarinense em um jogo único. Chapecoense 
enfrentaria o Avaí na capital, pelo fato de ter uma cam-
panha inferior. Foi apenas uma ideia de um cronista es-
portivo e, o presidente da Chape, completamente sem 
atitude, um verdadeiro frouxo, não defendeu a realiza-
ção do primeiro jogo em Chapecó. Se realmente não ti-
vermos datas disponíveis, que se encerre a competição, 
entreguem a taça para o Avaí. Esse estilo “paradão” do 
líder da Chapecoense não vai levar o time de volta para 
a Série A.

desespeRO 
Dirigentes de clubes do futebol amador estão perden-

do noites de sono para fazer as manutenções das praças 
esportivas nessa época de pandemia. Sem receita e des-
pesas com manutenção do gramado, pagamentos de luz e 
água... Estão implorando que as autoridades suspendam 
as contas nesse período e auxiliem o futebol amador de 
alguma outra forma.

pOTe de OuRO 
Na região do Vale do Rio Tijucas acontece algo incrí-

vel nesse período. O Esporte Clube Atlético Batistense en-
trou na lista do futebol catarinense profissional. Os caras 
estão dispostos a escrever a sua história através da valori-
zação das categorias de base. Primeiro desafio será parti-
cipar do Campeonato Catarinense da Série C. Dizem que 
os dirigentes teriam encontrado o “pote de ouro” no fim 
do arco-íris  na cidade de São João Batista.

cuRiOsidade 
No momento, o Inter tem nove jogadores que já pas-

saram a marca de 100 jogos com a camisa colorada. Dani-
lo, Lomba, Moledo, Cuesta, Uendel, Dourado, Edenilson, 
Patrick e D’Alessandro. É sempre bom ter os cascudos no 
elenco.

mundial 
Depois de relembrarmos as primeiras conquistas de 

Grêmio e Internacional na Libertadores, neste domin-
go (31) é a vez de começarmos a recordar como foram 
as conquistas dos mundiais. Primeiro o Tricolor contra 
o Hamburgo! Depois, o Colorado triunfando sobre o Bar-
celona. Ótima sacada do grupo Globo. Ah, sim, passa na 
RBS TV a partir das 15h45.

Com mudanças no for-
mato de disputa em virtu-
de da pandemia do corona-
vírus, a Série Ouro da Liga 
Catarinense de Futsal tem 
seu início programado para 
agosto. Desta forma, a tem-
porada terá turno único, 
com os oito melhores clas-
sificados disputando os play
-offs da competição. Caso 
a competição inicie em se-
tembro, a forma optada deve 
ser de duas chaves.

Com quatro clubes a me-
nos que em 2019, dois (Curi-
tibanos e Lages) decidiram 
não participar e três (Lebon 
Régis, Campos Novos e Frai-
burgo) optaram pela Bronze, 
com o campeão da Bronze 
(Nijú Futsal) subindo, doze 
clubes vão brigar pelo título 
máximo da entidade.

Dos doze clubes dispu-
tantes neste ano, dois de-
les já chegaram a levantar a 
taça: Adaf Saudades (2016) 

e AGN Capinzal (2018) vão 
em busca do bicampeonato, 
enquanto que a Pinhalense, 
depois de dois vice-campeo-
natos, busca o título inédito.

A Nijú Futsal também 
buscará o título inédito. 
Vencedor da primeira Sé-
rie Bronze, a equipe aceitou 
o desafio e está entre os 12 
melhores do Estado na Liga 
Catarinense.

Para 2021, a entidade 
terá as três divisões no Es-

tadual. A série Prata, que 
terá pela primeira vez a sua 
competição, contará com as 
equipes franqueadas (que 
serão 5) da Liga e mais 7 que 
subirão da Série Bronze.

ADC Curitibanos e Lages 
Futsal, que neste ano solicita-
ram licença, devem voltar em 
2021 na Série Prata. Caso as 
equipes não voltem, os dois 
clubes perdem a franquia e 
terão que voltar a disputar a 
Série Bronze em 2022.

pROJeÇãO Com início programado para agosto, 12 clubes devem 
disputar a competição neste ano

série Ouro da liga catarinense de 
futsal terá turno único em 2020

No futsal o clube be-
liscou o título municipal, 
em 2012, quando ficou vi-

ce-campeão; o mesmo 
acontecendo na catego-
ria veterano em 2010.

pRincipais cOnquisTas 
Futebol: Campeão municipal em 1998; vice-campeão 
em 2010 e 2019; 3º lugar em 2010.
Futsal: categoria masculino livre – vice-campeão em 
2012; categoria veterano – vice-campeão em 2010 e 3º 
lugar em 2015.
Futebol Suíço: categoria masculino livre – vice-
campeão em 2011 e 2019; 3º lugar em 2012; categoria 
veterano – vice-campeão em 2014.

Campeonato Integração Regional de Bocha Rolada em 
Equipe: campeão em 2013.
Bocha: campeão regional de Bocha rolada em 2013 e 
3º lugar no campeonato municipal em 2011; campeão 
e vice-campeão municipal de Bocha rafa vollo 2015 
(categoria feminino) e 3º lugar (categoria masculino).



sem datas, cTg Juca Ruivo tenta programar 
primeiras ações para o pós-pandemia 
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FUTSAL 

AgRIcULTURA

Série Ouro da Liga 
catarinense terá 
turno único 

Estado comemora 
13 anos de área 
livre da febre aftosa 

Com início programado para agosto, 12 clubes 
devem disputar a competição neste ano 

PÁGINA 27

Santa Catarina recebeu o certificado em 2007 
e desde então se mantém como referência

PÁGINA 6

com investimento superior a R$ 1 milhão, 
município anuncia novas obras de asfalto 
A pavimentação 
será em trecho 
da Avenida 
Ayrton Senna, 
no Loteamento 
Estrela, e na Rua 
Independência, 
próximo ao 
Loteamento 
Nosso Sonho

Carine Arenhardt/O Líder
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