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A únicA fERRAmEnTA

Ando tentando estudar a nossa consciência. Quero 
dizer, a minha consciência.

Tudo que acontece, acontece na consciência. Qual-
quer emoção. Qualquer sentimento. Qualquer percep-
ção do mundo. Existe a realidade externa, claro, mas ela 
é percebida e vivida lá, na consciência. Em última aná-
lise, é a única ferramenta que temos para viver a vida. 
O quanto você controla essa ferramenta? O quanto você 
sabe como ela funciona, de 0 a 10?

Se você prestar atenção, vai ver que os pensamentos 
surgem de forma aleatória. Você não controla o que pen-
sa. É grande a chance de você ter sido interrompido por 
pensamentos, por exemplo, enquanto lia essas linhas.

As pessoas também parecem temer os próprios pen-
samentos. Dizem que a cabeça vazia é a oficina do dia-
bo. E então passam a vida se ocupando para não pensar 
besteira. Evitam o silêncio. Evitam qualquer introspec-
ção. Você chega em casa e liga a TV para ter um baru-
lho que impeça você de ouvir seus pensamentos. Se está 
sem distração, direciona a atenção para o celular. Nos 
tornamos especialistas em evitar ficar sozinhos com 
nossa consciência.

E a parte que considero mais crítica: a forma que in-
terpretamos o mundo também, obviamente, acontece 
na consciência. Bom ou ruim, azar ou sorte, problema 
ou oportunidade: tudo é resultado da sua interpretação. 
Mesmo assim, acreditamos que uma boa vida depende 
do destino.

Se você quer entender melhor como funciona a sua 
consciência (insisto: sua única ferramenta nesse mun-
do), precisa analisar a sua própria consciência. É funda-
mental e ajuda muito ler alguns livros sobre o tema, mas 
esse conhecimento é resultado unicamente da busca e 
reflexão individual. E isso é impossível enquanto esta-
mos constantemente recebendo estímulos e distrações 
externas.

Dizem que Sócrates afirmou que uma vida não exa-
minada não vale ser vivida. Ele exagerou? Pode ser. Mas 
precisamos admitir que estamos passando a vida exami-
nando o que os outros estão postando.

Nosso objetivo de estar sempre com a cabeça ocupa-
da aprofunda nossa total ignorância em relação ao au-
toconhecimento. Não sabemos exatamente como fun-
ciona nossa única ferramenta nesse mundo. E cada vez 
mais, tudo que fazemos aprofunda o nosso descaso em 
relação à nossa própria essência.

O deputado federal Celso 
Maldaner (MDB), juntamen-
te com sua equipe de assesso-
res, está encaminhando por 
meio de ofícios a indicação de 
R$ 13 milhões em recursos de 
emendas extras do Ministério 
da Saúde para ações de enfren-
tamento e combate ao corona-
vírus em várias regiões de San-
ta Catarina.

Para o município de Mara-
vilha, Maldaner fez a indicação 
de R$ 1 milhão para a Secretaria 

de Saúde, que poderá usar nas 
ações de combate ao coronaví-
rus. O município possui dez ca-
sos da doença e seis pessoas re-
cuperadas. 

De acordo com o verea-
dor Cleber Pertussatti, a verba 
é uma solicitação já feita pela 
bancada do MDB da Câmera de 
Vereadores de Maravilha. 

Maldaner explica que o país 
passa neste momento por uma 
grave crise sanitária. “A pan-
demia internacional causada 

pelo novo coronavírus com im-
pactos que transcendem a saú-
de pública e afetam também a 
economia. Diante da velocida-
de com que a doença se espa-
lhou desde o início de sua de-
tecção, a OMS declarou estado 
de pandemia no último dia 11 
de março, e no Brasil, o Decre-
to Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, apresenta a mesma 
condição”, afirma.

Ao todo, 33 municípios de 
Santa Catarina serão contem-

plados com propostas do Fun-
do Nacional de Saúde (FNS) 
para Piso de Atenção Básica 
(PAB) ou Média e Alta Comple-
xidade (MAC). Na região são os 
municípios de Itapiranga, Ma-
ravilha, São Lourenço do Oes-
te, Dionísio Cerqueira, Iporã do 
Oeste, Paraíso, Descanso, São 
Miguel da Boa Vista, Bom Jesus 
do Oeste, Iraceminha, Rome-
lândia, Saltinho, Tigrinhos, Tu-
nápolis, Modelo e Santa Terezi-
nha do Progresso.

sAúdE Dinheiro será de emendas extras do parlamentar e contemplará 
vários municípios da região

celso maldaner faz indicação 
de R$ 1 milhão para maravilha 
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LIÇÕES DE VIDA
Faça uma limpeza em sua mente: uma consciência 
limpa é uma porta escancarada para a felicidade...por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

ATé A pRóximA EdiÇãO!

“Em nome de mais de uma centena de jornais associa-
dos à Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (Ad-

jori/SC) e de toda a nossa equipe de trabalho, parabenizo o Jor-
nal O Líder pelos 9 anos de fundação completados em 12 de maio. 
Circulando como porta-vozes dos anseios da comunidade, apresen-
tando os desejos e as demandas das pessoas, preservando a histó-
ria, a tradição e a cultura locais, nós da Adjori/SC ficamos satisfei-
tos em ter no rol de associados um veículo que sempre demonstrou 
que o bom jornalismo é feito com respeito, rigor, dedicação e mui-
ta paixão. Estamos certos de que essa é uma receita que o Jornal O Lí-
der conhece muito bem, e dá mostras práticas disso a todos que têm a 
oportunidade de conhecer o trabalho dedicado de toda sua equipe”.

PARABÉNS!
José Roberto Deschamps
Presidente da Adjori/SC

AGRADECEMOS! Que venham os próximos anos e que 
possamos comemorar juntos, sempre!

BOAS NOtÍCIAS
A primeira vacina contra o coronavírus testada em pes-

soas parece ser segura e capaz de estimular uma resposta imu-
nológica contra o vírus. O anúncio foi feito na segunda-feira 
(18) pela fabricante, a empresa de biotecnologia e farmacêu-
tica americana Moderna. Os resultados são baseados na rea-
ção das oito primeiras pessoas que receberam, cada uma, 
duas doses da vacina, a partir de março. Essas pessoas, volun-
tários saudáveis, produziram anticorpos que foram testados 
em células humanas no laboratório e que impediram a repli-
cação do vírus – o principal requisito para uma vacina eficaz. 
A Moderna informou que está seguindo um cronograma ace-
lerado, com a segunda fase dos testes da vacina, que envolve-
rá 600 pessoas, marcada para começar em breve. Uma tercei-
ra fase, em julho, já contará com a participação de milhares de 
pessoas saudáveis. Novos horizontes para eliminar esse mal...

ELEIÇÕES SERÃO ADIADAS

O presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), sinalizou  que a data 
das eleições municipais deste ano deve ser 
adiada em razão da pandemia do novo coro-
navírus. A tendência, de acordo com o presi-
dente da Câmara, é postergar a data do pleito, 
marcada para o dia 4 de outubro. Entretan-
to, segundo ele, há o entendimento de que a 
medida não deverá compreender a poster-
gação de mandato de prefeitos e vereado-
res. Um grupo de trabalho formado por de-
putados e senadores será criado para analisar 
o assunto e alinhar a decisão com o minis-
tro Luís Roberto Barroso, que assume a pre-
sidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
no próximo dia 25. Mas ampla maioria dos lí-
deres dos partidos já se manifestou a favor 
de nova data e agora é questão de ajuste.

LOJAS HAVAN VENDE FEIJÃO E ARROZ
A rede de lojas Havan começou a vender arroz, feijão, 

óleo e macarrão, mas em pouca quantidade, para ser con-
siderada atividade essencial e, assim, permanecer funcio-
nando durante a pandemia. No mínimo criativa. Daí a ra-
zão do sucesso da empresa e do seu empresário.

bOlsOnARO ciTA mARAVilHA

O presidente da República, Jair Bolsonaro, citou o município de 
Maravilha em uma postagem no Facebook na manhã de quinta-feira 
(21) ao citar ações de combate ao crime no Brasil. Na postagem, ele 
se refere à grande apreensão de maconha (duas toneladas) realizada 
pela PRF e Polícia Civil na tarde de quarta-feira (20) na BR-282, na 
base operacional de Maravilha. No mesmo local, na internet, ele ci-
tou a maior apreensão de maconha no Brasil, cerca de 30 toneladas. 

CÂmara DE vErEaDorES DE maravilha

Durante a sessão da Câmara de vereadores realizada na segunda-feira (18) 
os vereadores Cleber Pertussati (mDB) e Jandir Primon (Pl), membros da 
Comissão de Finanças, entraram com pedido de explicações do presidente 
do legislativo de maravilha, Natalino Prante (PP), em virtude de acusações 
dirigidas ao servidor da Casa de leis Nei Guzatti e aos integrantes da 
Comissão de Finanças. as acusações citadas no requerimento foram feitas 
por Prante no dia 7 de maio de 2020. Ele afirmou que há muitas falcatruas 
(dizem que falou tramoia). Natalino Prante disse, dirigindo-se aos acusados: 
“vocês estão fazendo falcatruas [tramoias] dentro desta Casa, faz tempo 
que tenho conhecimento disso”. Palavras do próprio presidente da Câmara. 
assim os ofendidos estão pedindo esclarecimentos sobre as acusações. 
isso ainda vai dar muito o que falar...

No ano passado, entre 16 de março e 18 de maio, tivemos 55 mil mortes por pneu-
monia, insuficiência respiratória e síndrome respiratória aguda. Agora, desde 16 de mar-
ço, temos 67 mil mortes. São 17 mil por covid-19, 29.500 por pneumonia e 22.500 por in-
suficiência respiratória e respiratória aguda, conforme registro de óbitos em cartórios do 
Brasil. Ou seja, num mesmo período, 50 mil mortes de outras doenças respiratórias e 17 
mil de covid-19. A covid-19 perde nos números de mortes, mas ganha no pânico impos-
to pelo poder de contágio. Que o digam as grandes redes de televisão, que pregam o medo 
e o pavor, deixando todos que os assistem numa verdadeira guerra de pavor e pânico.

CONTÁGIO

FUNDOS DE RENDA FIXA 
RENDEM NEGATIVO

Acostumados a ouvir que Renda Fixa é 
garantia de não perder dinheiro, muitos 
investidores têm sido surpreendidos por 
tombos em suas aplicações nos últimos 
meses. Alguns produtos indicados como 
conservadores têm dado prejuízo em meio 
ao pânico nos mercados em razão do co-
ronavírus - entre eles, os populares Fun-
dos de Renda Fixa, oferecidos em larga 
escala por bancos, e Títulos do Tesou-
ro Direto. Quem tem dinheiro em Tesou-
ro IPCA, que paga o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) acrescido de 
bônus, viu as economias emagrecerem 
0,31% em abril e deve ter uma nova per-
da de 0,37% em maio, conforme as pro-
jeções de economistas para a inflação.

https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/3066-saiba-como-humanidade-venceu-variola-primeiro-virus-erradicado-24417381
https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/3066-saiba-como-humanidade-venceu-variola-primeiro-virus-erradicado-24417381
https://wh3.com.br/noticia/198550/prf-apreende-duas-toneladas-de-maconha-na-br-282-em-maravilha.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/investimentos/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/inflacao/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/inflacao/
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

gOlpisTAs dA inTERnET
Duas situações inusitadas, caros leitores, foram relatadas há 

alguns dias em nossos veículos de comunicação. Dois golpes atin-
gindo mulheres aqui da região, e consumados através de redes so-
ciais. Em um deles, a mulher, em um casamento de mais de 20 
anos, residente em Chapecó, tudo deixou e se bandeou para as 
plagas do Estado do Espírito Santo, atrás de um vagabundo que 
se dizia fazendeiro e milionário. E em outra situação, uma cidadã 
de São Miguel do Oeste se deu ao trabalho de atravessar o Estado, 
indo até a cidade de Gaspar, e trazendo a tiracolo outro vagabun-
do, que ao chegar em São Miguel do Oeste, solicitou emprestado 
o carro da jovem, sob pretexto de “ir a um culto”, pois ao que indi-
cava, era moço religioso. A que foi ao Espírito Santo, tudo perdeu, 
e teve ainda de contar com a bondade do ex-marido para que lhe 
mandasse alguma ajuda financeira para poder retornar à região. 
A de São Miguel do Oeste descobriu, ato contínuo, que o mau ele-
mento, além de tudo, era viciado em entorpecentes. Golpes faju-
tos, que fizeram duas vítimas e causaram inúmeros dissabores. 

QuAl A mOTiVAÇãO?
Confesso que nestas alturas do campeonato, fico me perguntan-

do que tipo de argumento, que lábia tem essa corja, para atingir o ob-
jetivo da conquista, e do estelionato ou do furto. Talvez sejam fragili-
dades, exploradas em seus pontos fracos por esta gentalha, que vive 
à custa de aplicar golpes em pessoas de bem. Portanto, é preciso cui-
dar. Quando a esmola é muita, obrigatoriamente o santo deve des-
confiar. Ninguém se apresenta em rede social como um pobretão 
qualquer. A conversa mole vem sempre alicerçada por considerá-
vel ato de contar vantagem. E após descobrir o ponto fraco da vítima, 
resta perfectibilizar o golpe. É preciso que as pessoas fiquem devida-
mente atentas a esse tipo de coisa. Não se pode acreditar em contos 
de fadas, em príncipes encantados. Por regra, os príncipes se trans-
formam rapidamente em sapos, e pior ainda. Sapos que causam ter-
ríveis prejuízos, financeiros e, inclusive, emocionais. 

HOmEns TAmbém nãO EsTãO liVREs
Para que não reclamem que escrevi somente sobre inocência fe-

minina, os homens também não estão livres. O golpe para os “mas-
culinos” se dá de uma forma bem diferente. Um perfil falso, de moça 
jovem e bonita, sob o pretexto de se encantar com o sujeito, se insi-
nua e leva a conversa para o lado da sensualidade. Posteriormente, 
pedem o envio de fotos, geralmente “nudes”, como é moda se dizer 
hoje em dia. De posse das fotos do “bonitão”, partem para a extorsão, 
dizendo que vão processar por este ou por aquele motivo, pois su-
postamente a interlocutora se tratava de menor de idade. Com medo 
da ameaça, muitos já gastaram consideráveis quantias. Para todos os 
casos, de homens ou mulheres vítimas, recomendo muito cuidado. 
Não acreditem em qualquer promessa, em dinheiro fácil, em con-
quista fácil. E por fim, se tiverem um amigo(a) advogado(a), solici-
tem uma pequena consulta ao nome do(a) pretendente. Pode ser a 
diferença entre cair, ou escapar de um golpe. 

mARAVilHA Várias medidas previstas no documento já estão valendo no 
município, que segue com 10 casos de coronavírus

plano de contingência prevê fechamento 
do comércio conforme ocupação 
hospitalar e casos ativos de covid-19 

O plano de contingên-
cia elaborado e aprovado pela 
Comissão de Combate e Res-
posta ao Coronavírus em Ma-
ravilha prevê uma série de me-
didas que já estão em vigor e 
outras mais restritivas que po-
derão ser adotadas conforme o 
aumento dos casos da doença 
ativos no município e ocupa-
ção de leitos hospitalares.

As medidas que já es-
tão em vigor não consideram 
o número de casos, mas são 
adotadas para conter o avanço 
do vírus e, conforme explicou 
a secretária de Saúde, Miriane 
Sartori, se respeitadas e segui-
das rigorosamente, poderão 
evitar medidas mais restritivas 
porque são eficazes para com-
bater o contágio. 

Distanciamento social e 
isolamento, uso de másca-

ras e a higiene são fundamen-
tais em qualquer cenário, dis-
se a secretária. Miriane citou, 

por exemplo, que as idas ao su-
permercado devem somente 
ser de um integrante do núcleo 

familiar. “Isso protege o indiví-
duo, a família e os trabalhado-
res do supermercado”, destaca.

Uso obrigatório de máscara está entre as medidas do plano

Arquivo/O Líder

1- Distribuição de máscaras em 
pontos estratégicos do município 
com assinatura de termo de 
compromisso.

2 - aplicação de multas aos 
munícipes e estabelecimentos 
que não fizerem o uso correto da 
máscara. o valor varia de r$ 100 para 
o cidadão que circular sem o uso da 
máscara e de r$ 84,06 a r$ 3.362,58 
para empresas. 

3 - monitoramento domiciliar pela 
Polícia militar dos casos confirmados 
para covid-19 e seus contatos em 
isolamento.

4 - Proibição da aglomeração de 
pessoas, sendo imprescindível o 
distanciamento de 1,5 metro em raio.

5 - Entrada restrita de clientes 
em mercados e comércio local, 
obedecendo os padrões exigidos pela 
vigilância Sanitária conforme normas 
publicadas: 50% de sua capacidade.

6 - Fechamento das praças e 
parques.

7 - Proibição do chimarrão 

compartilhado.

8 - Proibição de narguilé 
compartilhado.

9 - Proibição de jogos coletivos em 
espaços públicos e privados.

10 - atendimentos médicos e 
ambulatoriais somente para urgência 
e emergência.

11 - Proibição de velórios em 
casos suspeitos e confirmados 
para covid-19, encaminhando 
imediatamente ao sepultamento com 
urna lacrada.

12 - velórios de pessoas não 
suspeitas para covid-19 devem ter 
duração máxima de quatro horas e 
com apenas 10 pessoas em vigília, 
podendo haver rodízio de pessoas.

13 - Pessoas do mesmo núcleo 
familiar deverão ir sozinhas a 
estabelecimentos comerciais.

14 - as empresas que puderem, 
deverão dar preferência ao regime de 
home office ou rodízio de funcionários 
e incentivar a tele-entrega.

MEDIDAS QUE ESTÃO VALENDO: MEDIDAS AINDA NÃO 
ADOTADAS 

Para o cenário mais grave 
dos casos em maravilha, 
o plano prevê a aplicação 
do que já estava em vigor, 
restringindo ainda mais o 
convívio e as atividades com 
outras seis medidas que serão 
imediatamente adotadas:
1 - Fechamento de bares, 
sendo permitida apenas venda 
em balcão e delivery.

2 - Fechamento de 
restaurantes, cafés ou 
lanchonetes, sendo permitido 
delivery.

3 - Fechamento de igrejas.

4 - Fechamento de todo o 
comércio e serviços não-
essenciais.

5 - medição de temperatura 
em empresas com mais de 50 
colaboradores a partir de 20 
casos confirmados de covid-19.

6 - medição de temperatura 
dos clientes em todos os 
serviços.
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Cuidado redobrado
O número de atendimentos de combate a incên-

dios em vegetação registrados a nível estadual au-
mentou 407%. Nossa região faz parte desse cenário. 
Desde o início de 2020, registrou-se um aumento de 
256,6% no número de ocorrências de combate a in-
cêndios florestais. Na maioria dos casos, o fogo co-
meça por ação humana. A estiagem agravou a situa-
ção, mas os cuidados são nossos. Evite contribuir com 
o aumento desses números, não inicie queimadas.  

Diana Heinz, jornalista

Atenção, cantores, agentes culturais e artistas: a prefeitu-
ra de Maravilha quer saber quem são vocês! O Departamento de 
Cultura criou um questionário para saber dados gerais da pes-
soa, área de atuação e experiência artística. As respostas irão aju-
dar a compor um Cadastro Cultural de Maravilha mostrando a 
realidade do nosso município nessa área. Além disso, vai faci-
litar na divulgação e contratação desse segmento. O questioná-
rio está disponível no site da prefeitura (maravilha.sc.gov.br) e 
o nosso em wh3.com.br. Um abraço de bom fim de semana.

Cleiton Ferrasso, jornalista

Cultura

CONSCIENtIZAÇÃO
Precisamos de um plano de 

reativação da economia, e não 
fechar o comércio novamente. 
Sei que é necessário cuidar 
da saúde da população, mas 
também temos que pensar nas 
consequências de um comércio 
fechado. Quantas empresas vão 
conseguir se manter ou manter 
seus funcionários se não tiver fluxo 
de caixa? Medidas de prevenção devem ser respeitadas, com toda a 
certeza, mas não vejo o comércio como vilão, o maior vilão é a falta 
de consciência da população que continua indo passear, compartilha 
chimarrão, vai dar voltinha, faz festinha particular e aglomera pessoas, 
vai nos loteamentos “ficar de boa”, beber e passar o tempo... Quantos pais 
e mães de família ainda vão precisar perder seus empregos para que 
haja consciência de que precisamos nos cuidar e cuidar do outro?

Rosiane Poletto, redatora

AS PESSOAS NÃO 
VÃO FAZER

Na semana passada (sábado, dia 16) es-
crevi aqui sobre o dever do Estado em obri-
gar as pessoas a cumprir algumas regras. 
Minha reflexão foi de que a partir do mo-
mento que as pessoas não são responsáveis, 
o Estado deve agir e intervir para garantir o 
bem de todos. Falei sobre o distanciamento 
social e as regras para combater o corona-
vírus. Eu disse que as pessoas não vão fazer, 
não vão seguir. Pois bem... No domingo (17) 
cerca de 30 pessoas foram flagradas no mi-
rante aglomerando em Cunha Porã. Na in-
ternet, o que mais se viu foi foto do pôr do 
sol de lá no fim de semana. Então... “As pes-
soas não vão fazer, não vão seguir”. Resul-
tado, a Polícia Militar também visitou o lo-
cal e mandou os “aglomeradores” para casa.

Ederson Abi, jornalista

EXPECTATIVA
Nesta semana uma empresa americana di-

vulgou resultados positivos nos testes da vacina 
contra o coronavírus. Novas etapas de testes ain-
da estão previstas, mas se tudo der certo a imuni-
zação vai estar disponível para uso generalizado 
até o fim deste ano ou no início de 2021. Que pos-
samos, em breve, noticiar a chegada da vacina 
no país e em nosso município! É uma informação 
que todos têm esperança de ler. Da mesma forma, 
enquanto jornalistas, esperamos ansiosos o dia 
em que vamos poder anunciar essa conquista.  

Camilla Constantin, jornalista

SÓ NÚMEROS? 
O Brasil passou a marca dos 20 mil mortos por covid-19, número alarman-

te, mas que parece não gerar o “impacto esperado”. Já nos acostumamos com 
os recordes de novos casos e mortes? Quando foi que chegamos à conclu-
são de que são só números? São mais de 20 mil famílias brasileiras que enter-
raram um filho, um pai, uma mãe. Não que a gente precise se apegar ao negati-
vismo, mas não são só números. Esse é um convite de reflexão para mim e para 
você. O que estamos fazendo para contribuir com a queda nesta curva que con-
tinua crescendo? Não são só números, são vidas que estamos perdendo. 

Carine Arenhardt, jornalista 

Alejandra De Lucca V.
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pOlÊmicA “Vocês estão fazendo falcatruas dentro desta Casa, faz tempo que tenho conhecimento disso”, 
afirmação teria sido feita em reunião da Comissão de Finanças 

Afastado da presidência, natalino prante 
apresenta defesa na câmara de Vereadores

Natalino Prante foi afastado da presidência por 10 dias vereador Cleber Pertussatti, um dos membros da Comissão de Finanças Jandir Primon também é membro da Comissão 

pROJETOs 
Em pAuTA
Na sessão da última segunda-feira também teve 
votações de projetos e em primeiro turno os 
vereadores aprovaram um projeto que autoriza a 
abertura de um crédito adicional especial de r$ 100 
mil para a Secretaria de Saúde, recursos da Câmara 
que irão para o hospital São José de maravilha.
Também em discussão teve o projeto que autoriza 
o Executivo a efetuar permuta de bem imóvel no 
loteamento Nosso Sonho. 

Sessão on-line foi realizada 
na segunda-feira

Reprodução Facebook  

CARINE ARENHARDT 
NELCIR DALL’AGNOL

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha protagonizou 
uma nova polêmica nesta se-
mana e acabou confirman-
do o afastamento temporário 
do então presidente, Natalino 
Prante (PP). Durante a ses-

são de segunda-feira (18), os 
vereadores Cleber Pertussati 
(MDB) e Jandir Primon (PL), 
membros da Comissão de Fi-
nanças apresentaram um re-
querimento, pedindo expli-
cações ao então presidente 
sobre acusações feitas em 
reunião no último dia 7 de 
maio. 

Segundo o requerimento, 
as acusações de Prante foram 
dirigidas ao servidor públi-
co Nei Guzatti e integrantes 
da Comissão, Cleber Pertus-
sati e Jandir Primon. Confor-
me descrito no requerimen-
to, Prante teria usado o termo 
tramoia e dito “vocês estão fa-
zendo falcatruas dentro desta 

Casa, faz tempo que tenho co-
nhecimento disso”. 

No requerimento apre-
sentado nesta semana, os ve-
readores Cleber Pertussa-
tti e Jandir Primon pedem 
esclarecimentos para Natali-
no Prante sobre as acusações. 
O documento solicita que se 
existem irregularidades den-

tro da Câmara que sejam apu-
radas, e que se as acusações 
não forem comprovadas, que 
seja instaurado procedimen-
to para apurar falta discipli-
nar em desfavor do vereador 
Natalino Prante.

Devido às acusações tro-
cadas, Prante foi afastado da 
presidência por 10 dias, perí-

odo reservado para apresen-
tação da defesa. Conforme 
previsto no regimento inter-
no, por ser parte interessa-
da, ele não poderia conduzir 
o processo de análise dos do-
cumentos. A presidência da 
Casa foi assumida interina-
mente pelo vereador Ademir 
Unser (PP). 

Fotos: Arquivo/O Líder

pRAnTE ApREsEnTA dEfEsA 

Na tarde de quinta-feira (21) o vereador 
Natalino Prante protocolou junto a mesa 
Diretora do legislativo sua defesa e 
informações solicitadas pelo requerimento. 
os membros desimpedidos da mesa 
Diretora vão analisar os documentos 
recebidos e dar continuidade ao caso. 
Durante a semana, nossa reportagem 
entrou em contato com o vereador 
Natalino Prante, o qual preferiu não se 
manifestar sobre o caso. até o fechamento 
desta edição, a Câmara de vereadores 
também não havia disponibilizado o 
conteúdo da defesa apresentada. 

VEREAdOREs ApREsEnTAm cópiA dA ATA E REQuERimEnTO 

os vereadores Cleber Pertussatti e Jandir 
Primon entregaram na tarde de quinta-
feira (21), para a reportagem do Grupo Wh 
Comunicações, cópia do requerimento 
015/2020 que pede explicações ao 
vereador Natalino Prante e da ata 08/2020 
da reunião da Comissão de Finanças da 
Casa, realizada no dia 7 de maio. 
Primon e Pertussatti explicaram que 
as acusações, proferidas por Prante, 
começaram após uma indicação ser 
rejeitada pela Comissão. De autoria do 
vereador Natalino, a indicação pedia 
que o Executivo municipal, analisasse a 

possibilidade de prorrogação da validade 
dos alvarás de funcionamento por pelo 
menos um ano no município, como 
forma de diminuir os reflexos financeiros 
causados pela pandemia do coronavírus. 
Na ocasião, Primon e Pertussatti foram 
contrários a indicação e alegaram que a 
mesma seria inconstitucional e acarretaria 
em renúncia de receita por parte do 
município, o que não é permitido por lei. Na 
mesma reunião, após dizer “sei que tem 
tramoia”, Prante afirmou ter se equivocado 
já que a indicação deveria tratar na 
verdade sobre as obras de acessibilidade 

no município, o que não estava relacionado 
no texto. Primon e Pertussatti explicaram 
que referente às obras de acessibilidade 
no município não há possibilidade de 
interferência, uma vez que existe o TaC 
e isso compete ao ministério Público. a 
indicação acabou sendo rejeitada pela 
Comissão e não foi a plenário. 
os vereadores Cleber Pertussati e Jandir 
Primon destacaram que o requerimento 
não se trata de cunho pessoal ou 
perseguição política, não constando 
também no documento pedido de 
afastamento ou cassação de mandato. 
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LUIZ CARLOS
PRATES

EcOnOmiA Aumento é relativo ao mês de abril e ficou acima da média estadual 

maravilha registra crescimento 
superior a 70% nos pedidos 
de seguro-desemprego 
CARINE ARENHARDT 

Odesemprego é um 
dos principais re-
flexos econômi-

cos gerados pela pande-
mia do novo coronavírus e 
os números negativos co-
meçaram a crescer prin-
cipalmente em abril. Em 
Maravilha o quarto mês 
do ano fechou com cres-
cimento expressivo, aci-
ma de 70%, nos pedidos 
de seguro-desemprego, 
num comparativo com o 
mesmo período de 2019. 

No ano passado o 
município somou 92 pe-
didos de seguro-desem-
prego em abril, núme-
ro que neste ano subiu 
para 157. O crescimen-
to ficou acima da mé-
dia estadual. Santa Ca-
tarina registrou 45.577 
pedidos de seguro-de-
semprego em abril deste 
ano, número aproxima-
damente 50% superior ao 
mesmo período de 2019, 
quando foram 29.982 
pedidos. 

Num comparativo en-
tre os meses de março e 
abril deste ano, o último 
registrou crescimento su-
perior a 50% nos pedi-
dos em Maravilha. Com-
parando os números de 
março de 2020 com o 
mesmo período de 2019, 
não houve mudança sig-
nificativa no município. 

pEdidOs 
On-linE
Devido às medidas de isolamento 
social, as agências do Sine estão 
orientando a população para que 
priorize o atendimento on-line que é 
oferecido. Pelo aplicativo Sine Fácil 
é possível consultar e se candidatar 
às vagas e dar entrada no seguro-
desemprego.  
o seguro-desemprego também pode 

ser solicitado no site servicos.mte.
gov.br ou pela Carteira de Trabalho 
Digital. Em Santa Catarina o Sine está 
disponibilizando também um e-mail 
exclusivo para solicitações, envio de 
documentos e solução de possíveis 
divergências na documentação 
do seguro-desemprego. o e-mail é  
seguro@sine.sc.gov.br.  

diplOmA inúTil
Bah, pensei que era coisa do passado, coisa do tempo em 

que as pessoas eram mais filosóficas, tempos em que as pesso-
as eram mais voltadas a bons valores, mas errei feio... Já conto. 
Antes, preciso dizer que durante muito tempo nas minhas pa-
lestras, toda vez que falava em felicidade, eu citava e mostrava 
um jornal com reportagem sobre um curso de felicidade que 
fazia muito sucesso em Sidney, na Austrália. Pessoas do mun-
do inteiro iam para lá fazer o tal curso. Sempre o considerei 
refinada estultícia, era só o que faltava eu aprender a ser feliz 
sentado numa banco de faculdade, trazer o diploma para casa 
e sair por aí a gargalhar à vida... Só o que faltava. Pensei que 
era uma loucura passada. Errei feio, já disse.

Acabo de ler esta manchete e a sequente história: - “Dá 
para ser feliz na pandemia? - o que aprendi no Curso de Felici-
dade de Yale”, diz uma brasileira recém-chegada do tal curso. 
Antes de ira adiante, Yale é a universidade das elites dos Esta-
dos Unidos. E tem essa vergonha, cursos sobre como ser feliz? 
É mesmo sinal do fim dos tempos.

A moça brasileira que fez o Curso de Felicidade resumiu 
os conteúdos dele: - Sentir-se presente – Saborear experiên-
cias – Ser gentil – Fazer atividades físicas – Ter noites de bom 
sono – Mentalidade positiva – Manter conexões sociais – Me-
ditar e sentir gratidão... Mais ou menos isso. Francamente! O 
sujeito pode tentar seguir esse roteiro e ainda assim dar com 
os burros n’água. Não há roteiros para a felicidade, o que pode 
haver (muito difícil) é uma proclamação pessoal: sou feliz. Ou, 
melhor que isso, viver feliz sem ter disso consciência. A cons-
ciência atrapalha a felicidade, joga-lhe água em sua fervura. 
Uma pessoa “conscientemente” feliz tem a tendência a pen-
sar, poxa, isso acaba, felicidade não dura muito... Lembro-me 
que quando eu era narrador de futebol na Gaúcha e via o meu 
nome escalado par narrar um grande jogo, eu saía saltitante 
pelos corredores da Gaúcha. Pagava cafezinho a todos pela 
frente, mas... Havia um colega que me chegava perto do ouvi-
do e dizia: - “Daqui a pouco vai te aparecer uma encrenca, não 
fica assim tão feliz”! Eu ouvia isso e já saía à procura dessa en-
crenca. Colega infeliz. Em síntese, felicidade é sentir-se feliz e 
viver essa coceira. Fazer um curso? Francamente! E em Yale? 
Enlouqueceram. Não são felizes...

mãOs
A manchete do UOL - “Aperto de mão está com os dias 

contados após a pandemia”? Penso que esse cerimonial sujo, 
mentiroso e incômodo já devia ter sumido há décadas. Mas vá 
negar a mão a um abobado dos protocolos, a um idiota que se 
avalia pelas mãos estendidas, vá. Mãos são as partes mais su-
jas do corpo, bem mais que “outras coisas...”, muito mais, bah! 
Saiam pra lá! 

pERgunTA
Bastante é o que basta... Mas as pessoas confundem com 

“muito/muita”. Erro crasso. A pergunta é: por que pessoas que 
já tem “bastante” dinheiro e sobrados bens materiais continu-
am lutando para ter mais e mais? Pela magia do inconscien-
te, as pessoas buscam poder para fugir da morte (estupidez) 
e para encher-se de “poder”, um poder que lhes leva a pensar 
em imortalidade, como tolamente fizeram os faraós egípcios. 
E tudo são vaidades e correr atrás do vento...! 

fAlTA diZER
Frase de cantinho de jornal: - “Você tem que fazer algo, do 

contrário está perdido”. Vivo dizendo isso, e não é por outra ra-
zão que os homens que se aposentam e não fazem mais nada, 
tendo saúde, morrem mais cedo, é estatístico. Problema deles, 
não são espertos? 
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EmpREEndEdORismO

maravilha segue o Estado na alta 
de abertura de empresas 

DIANA HEINz 

A ótica e relojoaria Fábrica de Óculos MH abriu no 
dia 13 de fevereiro deste ano em Maravilha. Lo-
calizada na Avenida Araucária, a empresa traba-

lha com preços mais acessíveis, marcas exclusivas e par-
cerias com laboratórios. Com a inauguração da loja, os 
proprietários, Joares Ferreira da Silva e Edson Ribas, fa-
zem parte do cenário catarinense e municipal que apre-
senta um saldo maior de empresas constituídas em 
2020, em relação ao mesmo período do ano passado.

Desde o início de 2020, até 13 de maio, Santa Cata-
rina conta com um saldo de 35.144 novas empresas, en-
quanto no mesmo período do ano passado foram 31.955 
constituições. Os dados foram apresentados pela Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Econômico Susten-
tável, por meio da Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina (Jucesc).

Para o secretário do Desenvolvimento Econômi-
co Sustentável do Estado, Lucas Esmeraldino, os dados 
mostram que o ambiente econômico do Estado, apesar 
de toda a insegurança gerada pela pandemia provoca-
da pelo novo coronavírus, ainda reflete o viés empreen-
dedor do cidadão catarinense e mostra um estado ainda 
pujante e confiante em uma retomada do crescimento.

Em mARAVilHA AdApTAÇãO 
Conforme a gerente da Fábrica de 
Óculos mh, Taiane luiza Schuster, o 
início da empresa foi ótimo, teve bons 
resultados, porém com as restrições 
e o fechamento do comércio em 
razão das medidas de prevenção 
ao coronavírus, houve queda nas 
vendas. hoje a tentativa é de se 
reinventar. “o maravilhense é muito 
empreendedor. Por isso, nesse difícil 
momento, pedimos para que todos 
valorizem essa força, o comércio 
local. Juntos somos mais fortes”, 
argumenta. 

O povo maravilhense é muito 
empreendedor, isso se comprova 
justamente pelo número 
de empresas existentes no 
município, que em 2015 eram 
2.034 e hoje são 2.858, com um 
acréscimo de 40,5%, além de 
diversos projetos inovadores 
existentes no município”,

disse o secretário de indústria, Comércio e 
Turismo de maravilha, Gelson rossetto. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Ótica e relojoaria Fábrica de Óculos mh faz parte das 52 empresas abertas neste ano

Gerente da empresa, Taiane luiza Schuster, pede apoio ao comércio local

Conforme o secretário de 
Indústria, Comércio e Turismo 
de Maravilha, Gelson Rossetto, 
entre 1º de janeiro e 18 de maio 
de 2019 o município recebeu 
o cadastro 89 novos Micro-

empreendedores Individuais 
(MEIs), 42 novas empresas e 
10 novos autônomos. No perí-
odo, houve a baixa de 34 MEIs, 
26 empresas e 13 autônomos. 

Neste ano, entre 1º de ja-

neiro e 18 de maio, foram aber-
tos 131 MEIs, 52 empresas e 
cadastrados 13 autônomos. 
Na baixa, foram contabiliza-
dos 27 MEIs, 27 empresas e 6 
autônomos. 
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“Por mais numerosos que sejam os teus produtos, 
a empresa não terá sucesso a não ser que cada 
um deles seja tratado com cuidado concentrado”

ROBERT HELLER
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Coca-Cola é a marca mais consumida 
no mundo pelo 8º ano consecutivo

A Coca-Cola permanece no topo do ranking das marcas mais consumidas 
do mundo, segundo o relatório Brand Footprint, feito pela multinacional de 
painéis de consumo Kantar. No ano passado, a empresa foi escolhida 6 bilhões 
de vezes em todo o mundo, seguida por Colgate (4 bilhões) e Maggi, com 3 bi-
lhões. Cada escolha representa uma vez que o consumidor final foi até a prate-
leira da loja ou vitrine virtual e, entre outras opções de marcas para o mesmo 
produto, escolheu a Coca Cola, por exemplo. Segundo publicação da Infomo-
ney, o estudo revelou que 424 bilhões de escolhas de marcas foram feitas em 
2019, sendo que 40 destas foram tiradas das prateleiras mais de 1 bilhão de ve-
zes cada uma. O ano passado também foi marcado por um aumento das gran-
des marcas nos carrinhos de compras, tendo a Brooke Bond, Head & Shoul-
ders, Kinder, Heinz e Oreo estreando no ranking. Apesar do crescimento das 
marcas globais, as marcas locais conseguiram destaque na preferência dos 
consumidores registrando crescimento de 3,1% em novos pontos de penetra-
ção, o que equivale a 43,3 milhões de compradores, enquanto as globais au-
mentaram em 2% na comparação com 2018, com 28 milhões de novos clientes.

Fotos: Divulgação

Governo sanciona lei que 
cria programa de apoio às 
microempresas

o presidente, Jair Bolsonaro, sancionou a lei 
que cria o Programa Nacional de apoio às 
microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe). a lei nº 13.999/2020, que abre 
crédito especial no valor de r$ 15,9 bilhões, 
foi publicada no Diário oficial da União e 
entrou em vigor no dia 19. o objetivo é garantir 
recursos para os pequenos negócios e manter 
empregos durante a pandemia do novo 
coronavírus no país. Pelo texto, aprovado no 
fim de abril pelo Congresso, micro e pequenos 
empresários poderão pedir empréstimos de 
valor correspondente a até 30% de sua receita 
bruta obtida no ano 2019. Caso a empresa 
tenha menos de um ano de funcionamento, o 
limite do empréstimo será de até 50% do seu 
capital social ou a até 30% da média de seu 
faturamento mensal apurado desde o início 
de suas atividades, o que for mais vantajoso. 
Deverá ser aplicada ao valor concedido a taxa 
básica de juros, a Selic, atualmente em 3%, 
acrescidos de 1,25%. o prazo para pagamento 
do empréstimo será de 36 meses. os bancos 
que aderirem ao programa entrarão com 
recursos próprios para o crédito, a serem 
garantidos pelo Fundo Garantidor de operações 
(FGo-BB) em até 85% do valor. os empréstimos 
poderão ser pedidos em qualquer banco 
privado participante e no Banco do Brasil, que 
coordenará a garantia dos empréstimos. 

11 MILHõES DE BRASILEIROS 
CAEM NO GOLPE DO 
AUxÍLIO EMERGENCIAL

Golpes que prometem o auxílio emergen-
cial pago pela Caixa Econômica Federal se-
guem circulando no WhatsApp e nas redes so-
ciais. Até a terça-feira (19) foram detectados 
mais de 11 milhões de tentativas do tipo en-
volvendo o auxílio de R$ 600, de acordo com 
o monitoramento do dfndr lab, laboratório es-
pecializado em segurança digital da PSafe. Se-
gundo o dfndr lab, até a terça-feira também fo-
ram detectados 270 aplicativos falsos (também 
chamados de malwares) relacionados ao coro-
navírus. O laboratório de segurança digital afir-
ma que o objetivo dos cibercriminosos com es-
tes golpes é de roubar dados pessoais e lucrar a 
partir da visualização de propagandas nas pá-
ginas falsas. A Caixa afirma que, junto com ou-
tros órgãos do governo, Polícia Federal e as 
próprias lojas de aplicativos, vem monitoran-
do e atua continuamente para bloquear e de-
sativar os serviços falsos. Vale lembrar que o 
único aplicativo idôneo do programa do go-
verno é o Caixa Auxílio Emergencial, encon-
trado tanto em sistemas Android, quanto iOS.

Consumo de gás 
natural por indústrias 
do Brasil cai 6,7% no 
1º tri com pandemia

O consumo de gás natural pelas indús-
trias no Brasil recuou 6,7% no primeiro tri-
mestre de 2020 em relação a igual perío-
do do ano anterior, enquanto a demanda 
pelo energético em geral teve retração de 
mais de 14% apenas no mês de março, in-
formou na quinta-feira (21) a Associa-
ção Brasileira das Empresas Distribuidoras 
de Gás Canalizado (Abegás). Considera-
do apenas o mês de março, quando a cri-
se começou a se agravar no país, o volu-
me comercializado de 25,3 milhões de m³ 
para a indústria é o menor desde dezem-
bro de 2017, de acordo com a Abegás. 

Santa Catarina 
mantém menor taxa 
de desemprego do 
Brasil no primeiro 
trimestre de 2020

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) divulgou no último dia 15 que Santa 
Catarina manteve a menor taxa de desocupa-
ção do Brasil no primeiro trimestre de 2020. Até 
o fim de março, o índice no Estado era de 5,7%, 
enquanto a média nacional ficou em 12,2%. Os 
números fazem parte da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contí-
nua) e englobam apenas as primeiras semanas 
da pandemia de covid-19 no país. A pesquisa 
demonstra ainda que Santa Catarina possui a 
maior taxa de formalização da economia, uma 
vez que 88% dos trabalhadores do setor priva-
do possuem carteira de trabalho assinada, con-
tra uma média nacional de 75%. Em relação ao 
percentual de pessoas que trabalham por conta 
própria, a média catarinense é a menor do país, 
22,9%, enquanto a taxa nacional é de 26,2%.

Número de reclamações por vendas on-line em 2020 
é quatro vezes mais alto do que no ano passado

Reclamações feitas por consumidores sobre compras na internet entre ja-
neiro e maio deste ano tiveram aumento significativo se comparado ao ano 
passado, segundo dados divulgados pelo Procon de Santa Catarina. As rei-
vindicações passaram de 3 para 12 mil de um ano para o outro, no mesmo 
período. As reclamações mais recorrentes dizem respeito à demora de en-
trega ou, até mesmo, a não entrega do produto. Conforme o Hora de San-
ta Catarina, em consulta ao Procon, outros problemas também têm afeta-
do com frequência os clientes, como cobranças inadequadas, produtos com 
defeitos, serviço não fornecido, cancelamento da compra e entrega diferen-
te do pedido, além de divergências em contratos, pedidos ou orçamentos. 
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DRA. JULIA BROEttO
CIRURGIÃ-PLÁStICA

E
stamos no mês em 
que se comemora o 
Dia das Mães, data 
em que algumas jo-

vens mamães comemoraram 
pela primeira vez com seus 
bebês no colo. E, após experi-
mentar as primeiras emoções 
da maternidade e encarar o 
espelho sem um bebê na bar-
riga, surge a vontade de vol-
tar ao corpo de antes da ges-
tação. A boa notícia é que a 
maioria das mulheres volta 
a esse corpo de antes natu-
ralmente, mas para aquelas 
que, por algum motivo têm 
indicação de realizar uma 
cirurgia, fica a dúvida: quan-
to tempo após o parto pode 
ser realizada uma cirurgia 
plástica?

Nos primeiros meses 
após o parto a mulher passa 
por uma fase de diminuição 
do edema natural da gravidez 
e regularização de alterações 
hormonais, com o corpo vol-
tando ao seu estado natural, 
por isso não é hora de progra-
mar uma cirurgia plástica. O 
ideal é que os procedimentos 
cirúrgicos sejam feitos após 
o término da amamentação, 
se a paciente já estiver dentro 
do seu peso ideal. Isso por-
que, além de o recém-nasci-
do necessitar de cuidados es-
peciais durante esse período, 
que seriam dificultados por 
um pós-operatório, ainda há 
hormônios femininos circu-
lantes com níveis que podem 
aumentar o risco de trombo-
se ou influenciar a cicatriza-
ção e o resultado final. 

As cirurgias plásticas, 
quando realizadas em mu-
lheres que já tiveram filhos e 
desejam melhorar o contor-
no corporal, são conhecidas 
como Mommy MakeOver. 
Entre as mais realizadas es-
tão as cirurgias plásticas de 
mamas, as cirurgias plásti-
cas de abdome e as cirurgias 
íntimas.

A cirurgia plástica das 

mamas mais realizada nessas 
pacientes é o lifting, ou seja, 
o levantamento das mamas 
com ou sem prótese de silico-
ne. O motivo é que a grande 
variação de tamanho das ma-
mas durante gestação e ama-
mentação leva à flacidez, em 
graus variados. Além disso, 
algumas mulheres desejam 
realizar cirurgias para im-
plante de silicone nas mamas 
(Mamoplastia de Aumen-
to)  após experimentar volu-
me maior dos seios durante 
a gestação e amamentação. A 
plástica das mamas deve ser 
realizada aproximadamente 
após 3 meses do término da 
amamentação.

Para a região do abdome, 

que também sofre com fla-
cidez pós-gestacional, pode 
ser realizada a lipoaspiração 
(que retira gorduras localiza-
das) e/ou a abdominoplastia 
(que trata o excesso de pele 
da região). Nem todas as es-
trias que surgem na gravidez 
podem ser eliminadas com a 
abdominoplastia, geralmen-
te somente aquelas localiza-
das abaixo do umbigo. Além 
disso, a paciente pode ter um 
afastamento dos músculos 
abdominais (diástase abdo-
minal) que permanece após 
a gestação, tornando neces-
sária uma correção realiza-
da junto com a abdomino-
plastia. Vale lembrar que o 
ideal é seguir as orientações 

nutricionais durante a ges-
tação, ganhando somente o 
peso recomendado pelo gi-
necologista e, assim, retor-
nar com mais facilidade ao 
peso depois do parto. A ci-
rurgia plástica não tem o ob-
jetivo de emagrecer e sim de 
melhorar o contorno do cor-
po da mulher.

As cirurgias íntimas en-
globam as cirurgias realiza-
das na genitália externa fe-
minina, como por exemplo, 
o tratamento dos pequenos e 
grandes lábios vaginais, a re-
dução do volume do púbis ou 
o seu lifting. O procedimento 
mais comumente realizado é 
a ninfoplastia, que é a retira-
da do excesso de pele dos pe-

quenos lábios vaginais, tor-
nando a aparência da região 
mais harmoniosa e a pacien-
te mais confortável ao rea-
lizar atividades físicas, usar 
roupas justas e realizar ati-
vidade sexual. O aumento 
do volume dos grandes lá-
bios vaginais também é mui-
to procurado, pois as altera-
ções hormonais da gestação e 
a variação de peso pode dei-
xá-los com aspecto flácido. 
Além disso, a queda dos teci-
dos do púbis é frequente, tor-
nando necessário o linfting 
da região, associado ou não à 
lipoaspiração.

DRA JULIA BROETTO 
- CIRURGIA PLÁSTICA
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

1) QuAndO cOmEmORA-sE 
inTERnAciOnAlmEnTE O diA dA 

diVulgAÇãO dA HEpATiTE c?
No terceiro domingo de maio. No 

Brasil a data foi instituída como o Dia 

Nacional de Luta contra as Hepatites 

Virais. É de fundamental importân-

cia que nossa população seja esclare-

cida sobre diversas doenças silencio-

sas, tais como hepatite B (uma doença 

grave que pode ser prevenida), hepa-

tite C (que atualmente mata mais que 

a Aids), esteato hepatite (doença grave 

e silenciosa) e, também, sobre o crité-

rio adotado para ordenar os transplan-

tes de fígado no Brasil, que passou do 

cronológico para o de gravidade e ain-

da é discutido.

2) QuAis sãO Os TipOs dE 
HEpATiTEs QuE ExisTEm?

Existem vários tipos de hepati-

tes. As mais frequentes em nosso meio 

são as hepatites A, B e C. As hepatites 

A e B podem, em alguns casos (cerca 

de 30% do total de casos), se apresen-

tar como hepatite aguda, com urina es-

cura, olhos amarelos, náuseas, mal-es-

tar, etc., o que raramente ocorre com a 

hepatite C. A hepatite mais comum de 

ser contraída no verão é a hepatite A. 

Quando não tratadas, as hepatites po-

dem causar cirrose, câncer, ou necessi-

dade de transplante de fígado e, em al-

guns casos, levam à morte do paciente.

3) cOmO sE cOnTRAi 
A HEpATiTE A?

Hepatite A é uma infecção viral 

aguda, geralmente autolimitada, mas 

que pode evoluir de forma grave, com 

hepatite fulminante, que necessita de 

transplante hepático. A contaminação 

acontece pela ingestão de água ou de 

alimentos que albergam o vírus da he-

patite A, principalmente vegetais crus 

ou frutos do mar como ostras e ma-

riscos, estando relacionada com defi-

ciências no saneamento básico, pois 

o vírus é eliminado pelas fezes, so-

brevivendo em temperatura ambien-

te e mesmo em alimentos congelados. 

Seus sintomas podem assemelhar-se 

aos de uma gripe ou evoluir sem sinto-

mas. Existe vacina para prevenir a do-

ença. Na fase aguda não há tratamen-

to específico.

4) cOmO pREVEniR A HEpATiTE b?
Hepatite B é uma doença grave que 

pode ser prevenida através da vacina-

ção e da profilaxia. Muitos jovens, hoje 

na faixa etária entre 13 e 16 anos, não 

foram vacinados contra hepatite B e 

por estarem em fase de iniciação se-

xual, por desconhecimento e falta de 

prevenção, são sérios candidatos à do-

ença, o que é preocupante. A conta-

minação ocorre predominantemen-

te por contato sexual, mas também é 

possível através de materiais cortan-

tes ou perfurantes contaminados por 

sangue, como agulhas, durante a co-

locação de um simples piercing ou ao 

se fazer uma tatuagem (pela agulha ou 

pó da tinta). Até 1981 não existia vaci-

na contra hepatite B em nosso país. Foi 

apenas em 1995 que passou a ser pro-

duzida no Brasil. As formas crônicas 

da hepatite B precisam ser diagnosti-

cadas precocemente, pois existe trata-

mento eficaz para controlar a doença.

5) A HEpATiTE c Já é umA 
EpidEmiA silEnciOsA?

A hepatite C, embora recentemen-

te diagnosticada, já é um problema de 

saúde pública mundial. Epidemia si-

lenciosa, a hepatite C é uma doen-

ça perigosa, pois raramente apresen-

ta sintomas, e pode destruir o fígado 

lentamente. Existem cerca de 200 mi-

lhões de pessoas cronicamente infec-

tadas no mundo, sendo que, no Brasil, 

estima-se que sejam cerca de 2 a 3 mi-

lhões. A doença é contraída principal-

mente por sangue ou material conta-

minado pelo sangue, ou transfusões, 

feitas antes de 1993, quando se ini-

ciou a detecção dos marcadores do ví-

rus em doadores de sangue. Ainda não 

existe vacina para esse tipo de hepa-

tite, embora haja pesquisas em anda-

mento. Juntamente com o alcoolismo, 

a hepatite C é a principal causa de cir-

rose hepática e de transplantes de fíga-

do no mundo, podendo também cau-

sar câncer primitivo de fígado. Dados 

recentes nos Estados Unidos sugerem 

que no último ano a mortalidade anu-

al decorrente da hepatite C (através da 

cirrose ou do câncer) – cerca de 10.000 

óbitos - já superou a mortalidade anu-

al pela Aids. É possível que isso esteja 

ocorrendo também no Brasil, embora 

não haja dados oficiais.

6) A EsTEATOsE HEpáTicA TAmbém é 
um pROblEmA dE sAúdE públicA?

Esteato hepatite, conhecida popu-

larmente como gordura no fígado, é 

uma doença que aumenta assustado-

ramente em todo o mundo, inclusive 

no Brasil, e já é considerada um pro-

blema de saúde pública. Por ser uma 

doença silenciosa, como as hepatites 

B e C, é perigosa e até mesmo fatal. O 

acúmulo de gordura no fígado, mesmo 

sem ingestão alcoólica, pode causar 

cirrose e, em alguns casos, até mesmo 

câncer de fígado.

Por João Galizzi Filho - Médi-
co hepatologista, presidente da Socie-

dade Brasileira de Hepatologia (biê-
nio 2005-2007), formado em Medicina 

pela Faculdade de Medicina da UFMG, 
especialista em Hepatologia pela Uni-
versidade de Londres, Inglaterra (Ser-

viço da Profa. Sheila Sherlock), profes-
sor-adjunto da Faculdade de Medicina 

da UFMG, mestre em Medicina Tro-
pical pela UFMG e membro Titular 
da Academia Mineira de Medicina

mAiO VERmElHO: 
O mÊs dE cOnsciEnTiZAÇãO 

sObRE A HEpATiTE
Neste mês comemora-se o maio vermelho, 
com o objetivo de conscientizar as pessoas 
sobe a importância de prevenir a hepatite. a 

desinformação é um dos maiores obstáculos 
para o controle dessas doenças
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data lembra o direito da convivência 
familiar e comunitária com dignidade

ROsIANE POLETTO

Celebrado anualmente em 25 de maio, o Dia 
Nacional da Adoção visa promover debates 
sobre um dos princípios mais importantes 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 
o direito da convivência familiar e comunitá-
ria com dignidade. É por isso que, ao nos aproxi-
marmos da data, algumas ações são organizadas 
por grupos de apoio à adoção e a Associação Na-
cional dos Grupos de Apoio à Adoção (Angaad), 
que promovem atividades lúdicas e educacionais 
para conscientizar a população sobre o processo 
de adoção no Brasil.

Também com esse intuito, foi criado, em 10 de 
setembro de 2014, o Grupo de Estudos e Apoio à 
Adoção de Maravilha (Geaama), pela iniciativa de 
voluntários que trabalham para que haja a divul-
gação efetiva da adoção.

Para lembrar a data, conversamos com Danie-
la Dahmer Wermuth Wahlbrink, que compartilha 
conosco um pouco de sua história de vida, com-
partindo seus sentimentos como filha. Confira!

Nascida em Campo Erê, Da-
niela Dahmer Wermuth Wa-
hlbrink, de 22 anos, teve seu 
destino mudado ainda no hos-
pital, logo após nascer, quan-
do sua mãe biológica deixou-a 
para adoção alegando que não ti-
nha condições de criar a meni-
na. Do hospital, Daniela foi leva-
da a um orfanato da cidade, local 
que hoje chamamos de abrigo.

Apesar de ainda ser bebê, 
uma característica bastan-
te procurada pelos pretenden-
tes à adoção, Daniela recebeu 

a visita de três casais interessa-
dos até ser adotada, sendo que 
um deles, argentino, não acei-
tou a adoção justamente pela 
pouca idade da menina.

Mas uma visita aos nove 
dias de vida, de Armelinda e Al-
cídio Wermuth, mudou nova-
mente seu destino. “Minha mãe 
diz que quando ela e meu pai 
olharam pra mim, já sentiram 
que seríamos uma família”, con-
ta Daniela. O trâmite foi rápido, 
pois em alguns meses o proces-
so de adoção já estava pronto. 

cOnHEÇA A HisTóRiA cOnTAdA 

pOR umA filHA
dificuldAdEs

a família era humilde, 
mas queria dar muito 
amor. Tanto que as 
primeiras roupinhas 
compradas para o 
bebê, a serem pagas 
em prestações, 
foram roubadas. 
Depois, as roupas 
que ganharam foram 
roubadas novamente. 
Se organizaram com 
o que sobrou, e assim 
resistiram à dificuldade. 
Como os pais 
trabalhavam fora e a 
mãe não podia deixar 
o emprego para cuidar 
da filha, ela levava 
a pequena junto ao 
trabalho. assim se 
passaram muitos anos 
e, segundo Daniela, 
dessa forma foi criado 
um laço muito forte de 
companheirismo. “Eu 
era como se fosse a 
mochilinha dela, onde 
ela ia, eu ia junto”, 
brinca.

A nOTíciA 
dA AdOÇãO

Daniela diz que sempre soube ser adota-
da, pois os pais sempre deixaram claro que ela 
tinha uma família biológica e que eles eram 
a família do coração. “Isso foi tão maravilho-
so, por que saber que eu era adotada fez com 
que os processos fossem normais, como ir ao 
jardim de infância, ou na escolinha. Era nor-

mal pra mim falar que eu tinha outra família. 
Apesar de ser algo doloroso, da dúvida de sa-
ber quem era minha outra mãe, minha outra 
família, de onde eu vim, não foi um choque, 
como se eu descobrisse isso na minha ado-
lescência. E isso não mudou o amor que eu te-
nho por meus pais”, recorda.

Minha mãe adotiva conseguiu me amar 
mais do que a biológica, que me teve 
por nove meses no ventre e depois 
teve a coragem de me abandonar”  

Fotos: Divulgação/Arquivo pessoal

Batizado foi um dos primeiros momentos especiais partilhados com a família

Daniela diz que pretende adotar uma criança para poder retribuir tudo o que recebeu
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A buscA pElOs pAis biOlógicOs

A AdOlEscÊnciA
Já na juventude, como qualquer ado-

lescente, Daniela teve seus momentos de 
revolta. Queria saber quem eram seus pais 
biológicos, onde moravam e o que fa-
ziam. “Eu queria saber quem era a Da-
niela, a origem da história da minha 
vida. Eu não compreendia meus pais, 

não entendia que eles tinham medo de 
perder a única filha, medo que eu pode-
ria sofrer ou que eu os deixasse. Eu só 
achava que eles não queriam me ver fe-
liz por não me ajudar a encontrar minha 
outra família”, lembra.

Quando chegou perto de completar 18 

anos, Daniela disse aos pais que iria bus-
car saber quem eram seus pais biológicos, 
pois ela queria conhecê-los. “Eu disse que 
se quisessem ir junto, tudo bem, mas que 
eu queira e iria fazer aquilo. Foi então que 
eles aceitaram e começamos a ‘jornada’ 
em busca deles [os pais biológicos]”.

dEpOimEnTO
No Dia das mães, Daniela fez uma postagem muito 
comovente em sua rede social Facebook, e quando 
questionada sobre o que sentiu, diz que foi vitoriosa 
ao escrever o texto. “Eu amo escrever, contar histórias, 
porém toda a vez que tentava escrever a minha história. 
eu não conseguia. Normalmente a nossa história é 
dolorosa, às vezes queremos melhorar ela pra não 
parecer tão dolorida, mas na verdade ela é dolorosa, 
sim”, afirma.
Quando fala sobre sentimentos, demonstra toda a 
gratidão que tem por sua mãe e seu pai, e quando 
o assunto é a maternidade, a opinião também é 
bem definida. “Não nos tornamos mãe por carregar 
alguém em nosso ventre. Ser mãe é você dar amor, 
dar educação, estar presente nos momentos felizes e 
tristes; e minha mãe esteve presente no meu primeiro 
andar, na minha primeira fala, escrita, no meu primeiro 
tombo, quando eu chorei... isso é ser mãe”.
É comum que sentimentos tristes surjam durante a 
nossa vida, e com Daniela não é diferente. “Todos esses 
anos passaram, mas eu ainda sofro pelo sentimento de 
abandono. Penso nas crianças que ficam nos abrigos 
por anos, esperando alguém em sua vida. É muito 
triste você se sentir sozinho, sentir que as pessoas 
que você mais poderia confiar, que são seus pais, não 
estão do seu lado. a melhor coisa do mundo pra mim 
foi quando eu senti que tinha a armelinda e o alcídio ali 
comigo e que eles não iriam me soltar, que finalmente 
eu tinha pessoas que ficariam comigo durante toda 
a minha vida. É muito triste o sentimento de você 
ser abandonado. Todos os dias das mães, dos pais, 
aniversário, nos abrigos eles estão ali sozinhos, isso 
sim é difícil”, finaliza.

Daniela lembra que foi 
um momento muito legal em 
sua vida, sendo que a acom-
panharam, além de seus pais, 
seu marido, Ederson Wahl-
brink, na época namorado, 
e a mãe dele, Evelise Wahl-
brink. “Passava um pouco do 
meio-dia quando fomos para 
Campo Erê. Eu só tinha a mi-
nha certidão de nascimento 
comigo, com minha data e lo-
cal de nascimento para aju-
dar na busca. Chegando lá, 
uma moça que estava na re-
cepção do Fórum pediu o que 
eu queria, expliquei a situa-
ção e ela então pesquisou so-
bre os nascimentos na data. 
Chegamos a dois nomes, mas 
logo veio outra funcionária, 
que disse que o processo se-
ria um pouco mais demora-
do, pois precisava de autori-
zação. Mas como eu já tinha 
dois nomes, fui em busca”, co-
menta.

Saindo do Fórum, o des-
tino foi o cartório, para tentar 
conseguir mais informações. 
Faltavam alguns minutos 
para o local abrir, então con-
versaram com uma senho-
ra que também estava aguar-
dando. Qual foi a surpresa 
quando ela disse conhecer 
uma das mulheres, e que in-
clusive sabia onde ela mora-
va. “Ela nos direcionou até a 
casa da minha mãe biológi-
ca. Quando chegamos lá, fa-
laram que minha mãe tinha 
ido há uma semana para Ca-
çador, onde ficava por meio 
ano, trabalhando numa plan-
tação de tomates. Mas eu já 
tinha nomes e então seria fá-
cil procurar por eles nas re-
des sociais”. 

Nesta busca pela mãe, 
Daniela diz que acabou des-
cobrindo que apesar de tan-
tos anos procurando, sua 
mãe não estava em Campo 
Erê, mas ao seu lado. “Me dei 
conta que a minha mãe mes-
mo é a Armelinda, e somente 
ela pode ser chamada assim. 

Foi uma busca de anos para 
perceber que a Armelinda é 
minha única mãe, por que, 
entre tantas outras coisas, ela 
podia ter me de-
volvido, mas não 
foi isso que ela fez”.

Daniela acres-
centa: “Minha mãe 
biológica disse que 
me deixou no hos-
pital por que ela 
não poderia me dar 
uma vida boa, que 
fez o que achou 
ser o melhor pra 
mim, só que po-
dia ter aconteci-
do tanta coisa co-
migo, bem pior do 
que passar fome 
ou viver uma vida 
mais simples. Acho 

que ela não pensou muito em 
mim, mas pensou mais nela. 
Sobre a questão de dinhei-
ro, meus pais também não ti-

nham, meus pais também tra-
balhavam, mas mesmo assim 
eles tinham tempo pra mim, 
me levavam junto no traba-

lho e mesmo assim a 
gente se virou. Meus 
pais não sabem ler, 
mas minha mãe sem-
pre tentou me ajudar 
nos deveres de casa, 
assim como o meu 
pai, eles sempre se 
dedicaram muito por 
mim”.

laço afetivo entre mãe e filha é muito grande
relação com a mãe e a sogra é de muito carinho

apesar das dificuldades, Daniela diz que os pais sempre foram seu alicerce
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sAúdE
lEO clube maravilha promove 
campanha da saúde
DIANA HEINz 

Ao longo desta semana 
os integrantes do LEO Clube 
Maravilha realizaram a entre-
ga de cartas em caixas de cor-
reio de residências do mu-
nicípio. De forma protegida, 
a ação faz parte da campa-
nha da saúde. O objetivo é le-
var até a população de forma 
segura orientações voltadas 
à prevenção de saúde, espe-
cialmente em meio à pande-
mia. “Tivemos que nos adap-
tar para não haver contato 
com outras pessoas ou qual-
quer tipo de aglomeração. 
Pensando nisso, montamos 
cartinhas para serem distri-
buídas nos correios das ca-
sas”, explicam os integrantes. 

A carta contém um de-
safio que são as orientações 
dentro de quatro áreas dife-
rentes da saúde: alimenta-
ção saudável, atividade fí-
sica, saúde mental e saúde 
bucal. No total, foram entre-
gues 400 cartas por diver-
sos bairros de Maravilha. Clube participa da luta contra a dengue

Foram entregues 400 cartas por diversos bairros de 
maravilha

Fotos: Divulgação

imuniZAÇãO Doses já chegaram em Maravilha e são oferecidas para 
adolescentes de 11 e 12 anos 

Estado oferece nova vacina que 
aumenta proteção contra a meningite 

Santa Catarina passou a 
ofertar a vacina meningocó-
cica ACWY (conjugada), que 
protege contra as doenças 
meningocócicas – meningi-
te e meningococcemia. A va-
cina é indicada para adoles-
centes de 11 e 12 anos, em 
dose única. O SUS já ofere-
cia imunização contra o so-
rotipo C e agora ampliou a 
proteção contra outros so-
rotipos. 

A Sala de Vacinas de Ma-
ravilha já recebeu as novas 
doses e destaca que todos 
os adolescentes desta faixa 
etária devem receber a imu-
nização, mesmo que já te-
nham tomado a vacina com 
o sorotipo C. Só não rece-
berão a nova vacina ado-
lescentes que já tenham re-
cebido a dose conjugada na 
rede particular. 

Novas doses são para adolescentes

Para os bebês, não há al-
teração. Continuam sendo 
aplicadas as doses do soro-
tipo C, para crianças aos 3 e 
5 meses, com reforço aos 12 
meses. A doença meningo-

cócica é uma infecção bac-
teriana grave que, se não for 
tratada a tempo, pode deixar 
sequelas como atraso men-
tal, surdez, cegueira e, até 
mesmo, levar à morte em al-

gumas horas. Os principais 
sintomas são: dor de cabeça 
intensa e febre elevada e de 
início súbito, vômito, rigidez 
na nuca e manchas verme-
lhas na pele. 

Arquivo/O Líder

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

clOROQuinA, lulA E bOlsOnARO: 
umA fOTOgRAfiA dO bRAsilEiRO

Como escrevi no meu Facebook, nos países evoluídos, ao redor do 
mundo, o debate sobre cloroquina, vacinas, curas e protocolos, é um deba-
te científico, antes de mais nada. Aqui no Brasil é primariamente um debate 
político, tanto é que até circular a locução “o remédio do Bolsonaro”. Bom, va-
mos algumas considerações, obviamente baseadas sobre fatos reais. 

Primariamente quem decide a respeito da validez e da habilitação de 
um fármaco para uma determinada patologia, são órgãos prepostos especi-
ficadamente para determinar validez, eficácia e regulamentação: FAD, EMA, 
AIFA, MHRA, ASNM, lá pelo mundo. No Brasil esse papel é desempenha-
do pela Anvisa. 

Essas instituições e competências baseiam o trabalho de validação e re-
gulamentação das propostas medicamentosas sobre rigidíssimos protoco-
los, estudos científicos com tanto de publicações de resultados. 

Bom, até hoje não existe nenhum estudo que comprova que a cloroqui-
na é um remédio para a covid-19. E não tem nenhum país no mundo que o 
validou e habilitou nos protocolos sanitários. 

Fato é fato. Quem afirma o contrário teria que comprovar com estudos 
científicos. Difícil, sendo que não existem. A partir disso seguem uma série de 
considerações em resposta ao que um determinado perfil de opinião públi-
ca anda penando e dizendo: 

1. Não, negar a cloroquina não é um complô contra o Bolsonaro. Ne-
nhum país do mundo a validou, sendo que não é comprovada, e garanto que 
o mundo não está nem ai pelas brigas partidárias de quintal do Brasil.

2. Muitos brasileiros acreditam que a cloroquina seja o remédio, mas 
que seja “entravado” por razões políticas. Esse traço cultural do brasileiro é 
fantástico. Tem tanta dificuldade e idiossincrasia em ficar dentro a incerteza 
da insegurança, dentro o medo do perigo, que qualquer resposta que forne-
ce esperança e conforto é válida e se torna real, mesmo sem nenhum funda-
mento. Qualquer resposta é boa, basta que seja uma resposta.

3. Muitos afirmam: mesmo que não seja comprovado, que tomaria 
igualmente. Esperança é esperança, né? Eu pergunto: vocês dariam para to-
mar cloroquina em presença de covid-19 sabendo que aumenta em 28% o 
risco de infarto? Porque os estudos vigentes e válidos demonstram isso. 
Coloco os links desses estudos no meu blog. Saíram quinta-feira pas-
sada. São em inglês. Mas um profissional da saúde que não fala inglês, 
mínimo não está atualizado. Bom, eu não daria para meu pai. Ele não é 
“atleta” como os políticos daqui. 

4. Nos meados de fevereiro, sendo que acompanhando os estudos 
no mundo, na época já estava se estudando a cloroquina e tinha espe-
rança a respeito, eu comprei um estoque de cloroquina na farmácia. 
R$ 45,00 cada embalagem, se não lembro errado. Sem receita. Bom, 
logo foi introduzida a receita e os profissionais do circuito sanitário, 
aproveitando dos canais privilegiados com as farmácias, esvaziaram 
as mesmas. Outra fotografia de como funciona o Brasil. Não impor-
ta a circunstância: se um pode aproveitar, aproveita. Se isto danifica os 
outros, foda-se. 

5. Último ponto: um respeitado amigo afirma: “eu tomaria porque 
defendo o direito de cada um de ter a liberdade de tomar o que quiser”. 
Deixando pra lá a inconstância real desse raciocínio porque de fato, co-
mumente, esse direito não existe em termos absolutos, sendo que exis-
tem regulamentações técnicas e legais (tanto é que não temos o direito de 
tomar faixa preta sem receita ou cocaína e tal) também esse raciocínio é 
bem exemplificativo de como funciona o brasileiro. Não importam as leis, 
não importam as regulamentações, não importa o respeito das compe-
tências, dos protocolos e até mesmo das instituições: se eu quero, eu faço 
e faço o que eu quero; é gente ruim quem me impede isso.

Concluindo: se eu penso a um presidente que fez o que quis, que se 
enriqueceu nas costas dos outros sem respeitar leis, competências e tal, 
que considerou inimigos todos os que não se alinhavam a ele e ao di-
reito dele de fazer o que ele queria, que vendeu esperança sem nenhu-
ma comprovação e nenhum resultado, bom, eu penso ao Lula. Da mes-
ma forma quando escuto alguém que sustenta que tomaria cloroquina 
porque é o remédio do Bolsonaro e que isto não vem reconhecido para 
prejudicá-lo mas que, mesmo não reconhecido, é o remédio e o toma-
ria igualmente, mesmo pagando caro o dono do cartel que, hoje em dia, 
dispõe dele, eu penso que essa pessoa é igual ao Lula. Talvez pior, por-
que pelo menos o Lula sabia ser Lula enquanto o tomador de cloroqui-
na se acha Bolsonaro. -- P.S. artigo completo e links no meu blog. 

cOnTRA A dEnguE 
outro incentivo da campanha da 
saúde é contra a dengue. o clube 
promoveu uma forte divulgação 
do Dia D limpeza e Combate 
à Dengue. a ação, em parceria 
com a prefeitura, pede para que a 
população faça hoje (23) a limpeza 
de terrenos. o pedido foi feito 
pelas redes sociais e nas cartas 
entregues ao longo da semana. “a 
ideia é que cada um promova seus 
cuidados em casa. limpe calhas, 
vasos de plantas, tudo para evitar 
que a epidemia continue”, explica.  



,  maravilha 23 DE maio DE 2020 15

por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

cOmO usAR?
Para que a proteção seja efetiva, a 
máscara deve cobrir o nariz inteiro e 
descer até o queixo, de modo que não 
sejam formados vãos por onde as 
gotículas possam entrar. a máscara não 
deve ficar frouxa ou se mover no rosto, 
mas se moldar a ele.
lave bem as mãos antes e depois de 
colocar e de tirar a máscara. ao colocar, 
segure-a pelos elásticos e faça o 
encaixe atrás das orelhas.
ao retirar a máscara, por um curto 
período, como para beber água, pegue-a 
pelo elástico. Nunca tire a máscara e 
deixe-a no queixo.

TROQuE A máscARA A cAdA duAs 
HORAs
as máscaras devem ser trocadas a 
cada duas horas ou sempre que ficarem 
úmidas. ao tossir ou espirrar, lave 
bem as mãos, retire o equipamento da 

forma correta e descarte-o em um saco 
(se for de tecido, lave-a). higienize as 
mãos novamente e coloque uma nova 
máscara.

cOmO RETiRAR?
Para retirar a máscara, tire os elásticos 
de trás das orelhas. Não toque na parte 
da frente da máscara, já que pode estar 
contaminada. Depois a máscara deve 
ser lavada ou jogada no lixo de maneira 
correta. lave as mãos após retirar o 
equipamento.

lAVE A máscARA cOm águA E sAbãO
as máscaras de tecido devem ser 
higienizadas com água e sabão. outra 
opção é deixá-las de molho por cerca de 
20 minutos, em uma solução com 10 ml 
de água sanitária e meio litro de água. 
Se quiser, pode usar um ferro quente 
para reforçar a esterilização. E atenção: 
não misture a máscara com as demais 

peças de roupas. lave-a individualmente.
É importante destacar que somente 
as máscaras caseiras podem ser 
lavadas e reutilizadas. a cirúrgica e a 
n95 não podem ser lavadas, somente 
descartadas.

cOmO dEscARTAR As máscARAs?
as máscaras descartáveis devem ser 
jogadas no lixo de maneira correta, 
para evitar a contaminação dos 
coletores. Para o descarte é preciso 
usar dois saquinhos plásticos – 
um dentro do outro. ao retirar a 
máscara do rosto, segure apenas 
pelo elástico e lave as mãos antes 
e depois. Com a máscara lá dentro, 
é só amarrar bem e jogar no lixo do 
banheiro. outra dica é identificar 
o material e não encher demais a 
sacolinha.
as medidas também valem para 
quem utiliza luvas descartáveis.  

dE QuAl mATERiAl dEVEm sER fEiTAs 
As máscARAs cAsEiRAs?
Segundo o ministério da Saúde, para 
ser eficiente como uma barreira física 
a máscara caseira precisa seguir 
algumas especificações, que são 
simples. É preciso que a máscara 
tenha pelo menos duas camadas 
de pano, ou seja, dupla face. E mais 
uma informação importante: ela é 
individual. Não pode ser dividida 
com ninguém.
as máscaras caseiras podem ser 
feitas em tecido de algodão, tricoline, 
TNT ou outros tecidos, desde 
que desenhadas e higienizadas 
corretamente. o importante é que 
a máscara seja feita nas medidas 
corretas, cobrindo totalmente a boca 
e nariz, e que esteja bem ajustada ao 
rosto, sem deixar espaços nas laterais.

saiba a maneira correta de 
usar as máscaras de proteção
Seja descartável, profissional ou de tecido caseira, aprenda a 
maneira correta de usar, descartar e higienizar a sua máscara

A partir de agora, o uso de 
máscaras de proteção 
passa a ser obrigatório. 

O item diminui o risco de con-
taminação pelo novo coronaví-
rus e pode ser de tecido – feito 
de maneira caseira, de material 
descartável ou profissional.

A máscara funciona como 
uma barreira, quem está con-
taminado não vai espalhar gotí-
culas com o vírus ao falar, tossir 

ou espirrar. E as pessoas sau-
dáveis terão uma proteção no 
rosto para que as mucosas da 
boca e do nariz não entrem em 
contato com partículas conta-
minadas.

A função da máscara é co-
brir as “portas de entrada e de 
saída” do vírus no organis-
mo, por isso, é tão importante 
sempre deixar a boca e o nariz 
cobertos.

Excelente fim de semana a todos!
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Vitrine
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EspAÇO gOuRmET

ingREdiEnTEs
3 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
6 ovos
100g de queijo ralado
1 caixa de creme de leite
250g de manteiga ou margarina
1 colher (sobremesa) de fermento

mOdO dE pREpARO
Bata a manteiga ou margarina com o açúcar até for-
mar um creme homogêneo. Junte as gemas e misture 
bem. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e mistu-
re. Coloque o creme de leite. Adicione as claras em neve 
e o fermento. Acrescente o queijo ralado. Coloque em 
forma untada. Leve ao forno médio, preaquecido, por 
aproximadamente 35 minutos ou até dourar.

bOlO dE QuEiJO 
cOm cREmE dE lEiTE

O estilo comfy (diminuti-
vo de comfortable, confortável 
em inglês) já vinha ganhando 
muitos corações há um bom 
tempo. Mas com a maioria de 
nós trabalhando em home of-
fice e muitas empresas divul-
gando que pelo menos até o 
fim do ano manterão seus co-
laboradores trabalhando re-
motamente, acho que vai ser 
difícil de desapegar desse es-
tilo! A calça jogger faz parte do 
estilo comfy e é a legítima peça 
que subiu de nível. 

Acontece que a calça jog-
ger foi inicialmente criada para 
ser usada em academias e de-
mais exercícios físicos, o que 
explica a sua modelagem. Ela 
possui elástico na cintura e na 
barra e sobra de tecido na par-
te dos quadris, diminuindo um 
pouco a partir do joelho até a 
barra. Os tecidos são os mais 
diversos, desde o tradicional 
moletom até materiais mais 
sofisticados como veludo.

E é por isso que digo que 
ela subiu de nível, pois foi cria-
da para as academias e com 
as inovações passou a ser-
vir também para o escritó-
rio! Aposto que você já usou 
ou viu alguém usando uma 
calça jogger para trabalhar 
e, com os componentes cer-
tos (como usar salto, camisa 
de botões, peças mais sofis-
ticadas em geral), o único ar 
que ela passa é de muito esti-
lo e nada de hora de exercícios 
– e isso vale tanto para mode-
los femininos, quanto mascu-
linos. Já tive meus olhos bri-
lhando muitas vezes ao passar 
por uma mulher de negócios 
da rua com um look superes-
tiloso de calça jogger!

Por tudo isso ela é perfei-
ta para trabalharmos no home 
office. É como tirar o pijama e 
colocar outro pijama, mas com 
um toque de energia e produ-
tividade que algumas roupas 
nos trazem.

CALÇA jOggER pARA O hOmE OFFiCE
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italo, que Deus possa 
continuar iluminando 
sua vida e que você 
consiga realizar todos 
os seus sonhos. 
você é uma pessoa 
merecedora de cada 
um deles! Parabéns! 

registro 
especial da Free 

Color. Joana, 
linda princesa 
completando 

seus 15 anos. Sua 
vida é como uma 

delicada rosa 
que aos poucos 
se está abrindo 

para o mundo, e 
o encanta com 

sua deslumbrante 
forma de ser.

lairton, feliz 
aniversário! você 
merece o melhor, 
muita saúde, paz e 
amor, muitos anos de 
vida mais. Parabéns! 
homenagem de sua 
família e amigos. 
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VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARqUITETANdO

VOcÊ cOnHEcE EssA HisTóRiA? 

Era uma vez um reino que ficava em terras muito, muito distan-
tes. Lá existia um rei que sempre estava muito preocupado com seu 
povo, mas seu reino era muito pobre, com poucos recursos. As pes-
soas ganhavam seu sustento com muito esforço braçal. As doenças as 
consumiam e não tinham conforto nenhum. 

Foi aí que o rei decidiu trazer de outras terras pensadores, cientis-
tas, artistas e filósofos, para semearem coisas boas em seu reino. E as-
sim aconteceu. Os filósofos trouxeram ideias de liberdade, de respei-
to e direito ao próximo. 

Os artistas ofereceram à população o belo, na música, nas artes 
plásticas, nos textos que passaram a embalar corações e mentes. Os 
cientistas apresentaram a tecnologia. As doenças foram diminuindo, as 
dores físicas se aplacando. Até mesmo a morte foi se tornando algo bem 
menos próximo. Os transportes ficaram mais fáceis. As pessoas podiam 
se comunicar à distância. Havia calor e luz em todas as residências. 

No entanto, o rei começou a perceber algo estranho. Enquanto 
tudo isso era oferecido ao povo, as pessoas se tornaram cada vez mais 
egoístas. Todos se preocupavam mais com o trabalho do que com a 
família, com o dinheiro do que os valores morais. E a solidão passou a 
fazer parte da vida das pessoas. 

O rei expediu normas, fez discursos ao povo, alertando sobre o 
caminho errado que estavam seguindo. Tudo inútil. Foram anos de 
aviso, de advertências, sem nenhum sucesso. 

Então, ele optou por algo drástico, considerando que seus con-
selhos de nada serviam para aqueles corações. Procurou, em floresta 
escura, uma bruxa, e lhe pediu que lançasse um encanto sobre todos, 
algo que os fizesse despertar.

A partir daquele dia, as pessoas souberam que havia uma mal-
dição pelas ruas do reino. Elas não podiam mais sair tranquilamente, 
fazer compras ou mesmo trabalhar, pois seriam amaldiçoadas. Algu-
mas, comentava-se, poderiam até morrer. 

Desse modo, todos se recolheram aos seus lares, por longos dias, 
demoradas semanas. E, algo estranho foi acontecendo. Reclusas, as 
pessoas começaram a olhar mais para sua família, conversar mais. 
Também passaram a conviver mais consigo mesmas, a se perceber, 
analisar suas emoções, seus valores. Olharam para dentro de si. En-
tão, como por encanto, esse era o verdadeiro encanto lançado pela 
bruxa, foram se dando conta da necessidade de mudar. 

A solidariedade, a amizade e a empatia ressurgiram. Valores per-
didos foram reencontrados. A pouco e pouco, o reino se tornou me-
lhor. O reino se tornou melhor porque as pessoas perceberam que 
nada tem importância real se somos incapazes de amar o nosso pró-
ximo, de convivermos, de estreitarmos laços. As dificuldades estão 
no reino de nossa intimidade. E o que nos ocorre não é resultado de 
maldições. São encantos em forma de oportunidades que Deus en-
via, a fim de nos tornarmos melhores, mais humanos, mais amoro-
sos. Aproveitemo-las!

Redação do Momento Espírita, em 14/5/2020

COnCREgRAmA: o que é, vantagens e dicas para fazer a escolha certa

Se você está em busca de 
um piso alternativo, ecológico 
e com um visual incrível preci-
sa conhecer o concregrama ou 
pisograma, como alguns pre-
ferem chamar. Pelo nome já 
dá para ter uma ideia do que 
é, mas explicamos detalhada-

mente para você.
O concregrama nada mais 

é do que uma estrutura vaza-
da de concreto que permite o 
plantio de diferentes tipos de 
grama, unindo a rigidez e du-
rabilidade do concreto com a 
beleza verde e fresca da grama.

O concregrama é comu-
mente utilizado para o re-
vestimento de calçadas e 
áreas externas, mas nada 
impede que você o utili-
ze também em outros es-
paços da sua casa, como 
um jardim de inverno, por 
exemplo.

Seu grande diferencial é 
que permite o cultivo da gra-
ma em locais de grande cir-
culação de pessoas e veícu-
los sem danificá-la. Por essa 
razão também é muito utili-
zado em praças, parques, es-
tacionamentos e garagens.

Esse material vem sen-
do difundido em vários lo-
cais do Brasil, pelo seu efei-
to estético e a possibilidade 
de absorção da água da chu-
va. O produto tem orifícios 
onde são colocados peda-
ços de grama, que servirão 
como um tampão para que 

Como os códigos de obras 
de muitas prefeituras estão exi-
gindo uma área de permeabi-
lidade do solo cada vez maior, 
esse elemento vazado surgiu 
como alternativa para arquite-
tos e engenheiros para drena-
gem de águas.

VAnTAgEns dO usO dO cOncREgRAmA:
1. Alta permeabilidade
O concregrama é altamen-

te permeável, ou seja, absorve 
como nenhum outro piso a água 
da chuva realizando uma drena-
gem completa do terreno. Com 
isso, evita alagamentos, espe-
cialmente nas áreas urbanas que 
costumam sofrer com enchen-
tes frequentes. Em áreas rurais, 
como chácaras e sítios, impede 
a formação de lama e contribui 
com a limpeza do local.

2. Diferencial paisagístico
Pode ser encontrado em di-

ferentes formatos e isso é um 
grande trunfo para o paisagismo, 
já que com ele é possível realizar 
intervenções verdes de forma-
tos variados muito interessantes 
para a fachada.

3. Resistência e durabili-
dade

É um piso de alta resistên-
cia e durabilidade, mesmo sen-
do vazado. Produzido em con-
creto, suporta grande peso sobre 
ele – como o de carros – e tole-
ra muito bem o fluxo intenso de 
pessoas. Tanto é que se você de-
sejar removê-lo de um local para 
o outro com toda certeza poderá 
aproveitar todas as peças, sem 
prejuízo nenhum.

4. Fácil instalação e manu-
tenção simples

A colocação do concregra-
ma é muito fácil e não exige a 
contratação de mão de obra es-
pecializada. Para instalar esse 
tipo de piso é necessário ape-
nas preparar o local e assentá-lo 
diretamente sobre o solo com 
uma camada de areia sob ele. 
Após a colocação inicie o plan-
tio da grama.

A manutenção também não 
requer grandes cuidados, bas-
ta aparar regularmente a grama 
para que ela não cubra o dese-
nho do produto.

AlgumAs dEsVAnTAgEns 
dO cOncREgRAmA:

- Os elementos vaza-
dos são uma grande recla-
mação de mulheres, pela 
possibilidade de queda 
com o uso de sapatos com 
saltos.

- Não pode ser utiliza-
do em terreno desnivelado, 
pois ele necessita de nive-
lamento e compactação.

a terra não se espalhe, e au-
mentam seu aspecto visual.
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corpo de bombeiros lança 
campanha do Agasalho
CARINE ARENHARDT 

O Corpo de Bombeiros de 
Maravilha lançou nesta semana 
Campanha do Agasalho, que se-
gue até o dia 17 de junho. A en-
trega dos donativos deve ser rea-
lizada no quartel em Maravilha, 
entre 14h e 18h. A comunidade 
pode doar luvas, gorros, meias, 
cachecóis, calças, sapatos fecha-
dos, agasalhos e cobertores.

O pedido é principalmen-
te para doações de peças infan-
tis e os itens precisam estar em 
boas condições de uso. A cam-

panha também arrecada fral-
das e potes de leite em pó. To-
dos os itens serão encaminhados 
para a Secretaria de Assistên-
cia Social de Maravilha, que fará 
o repasse das doações para fa-
mílias carentes do município. 

A guarnição do Corpo de 
Bombeiros orienta que a entre-
ga das doações precisa respei-
tar todas as medidas de seguran-
ça para conter o avanço do novo 
coronavírus. Todos os itens de-
verão ser previamente higieni-
zados e isolados em sacola fe-
chada, também higienizada. 

Divulgação Corpo de Bombeiros

obra proporciona mais segurança aos ciclistas 

Camilla Constantin/O Líder

REViTAliZAÇãO Obra deve ser concluída no fim deste mês ou no início de junho

Avenida maravilha recebe 
serviço de ajardinamento 
CAMILLA CONsTANTIN

Quem passa pela Aveni-
da Maravilha já pode apreciar as 
áreas de descanso que tornam o 
local mais bonito e agradável aos 
munícipes ou visitantes. Confor-
me o projeto feito pela Associa-
ção dos Municípios do Entre Rios 
(Amerios), foram instalados três 
parklets: próximo ao Edifício Jor-
dana, Centro Educacional Mun-
do Infantil (Caic) e outro nas pro-
ximidades do Mercado Dallas.

O engenheiro da prefeitura, 
Jorge Dummer, explica que es-
ses locais são espaços urbanísti-
cos modernos feitos para quem 
passa pelo local poder sentar, 
descansar, aproveitar o ambien-

ciclOViA 
a ciclovia já está concluída, proporcionando mais 
comodidade e segurança a quem trafega pelo local. o 
trecho foi finalizado nos últimos dias, juntamente com a 
pintura da sinalização da via e a colocação das placas.
Com extensão de aproximadamente 1,5km, a ciclovia 
inicia no pórtico de acesso à cidade e vai até o 
entroncamento com a avenida Sul Brasil. além de trazer 
mais segurança aos cliclistas, é também um estímulo à 
prática de atividades físicas. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

te e até mesmo tomar chimarrão.
Para completar, está sendo 

feito serviço de ajardinamento, 
com flores e folhagens.  “Esta eta-

pa complementa a revitalização 
e o embelezamento da Aveni-
da Maravilha”, destaca.

A obra está em fase final e 
deve ser concluída no fim des-
te mês ou no início de junho. 
Além do trabalho de ajardina-
mento, a equipe aguarda a li-
gação da iluminação pública 
em uma das laterais.  

A revitalização, feita pela 
empresa Gaia Rodovias, ven-
cedora da licitação, também 
contou com construção de 
calçadas, restauração de todo 
o pavimento e construção de 
ciclovia. O valor de execução 
das melhorias foi de R$ 4,1 
milhões.avenida ganhou novos detalhes de paisagismo 

Flores e folhagens tornam o cenário mais bonito

Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

QuEm ViVificA O TEmpO, 
ViVificA A pRópRiA VidA

 
Os conhecimentos esquecidos 

podem ser relembrados, mas o tem-
po perdido em inatividade nunca 
pode ser recuperado. Tempo é Vida, 
e a Vida é mais valiosa que qualquer 
coisa. Quem desperdiça o tempo está 
cometendo uma tolice maior que an-
dar jogando dinheiro. A Vida não é 
estacionária. Ela progride ou regride.
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RETA finAl

mudAnÇAs 

maravilha já atingiu 90% da meta de vacinação 
contra a gripe 

Amerios altera membros da diretoria para 2020

CLEITON FERRAssO

O município de Maravi-
lha atingiu a marca de 88% da 
meta de vacinação contra a gri-
pe H1N1 desde o início da cam-
panha. A informação é da técnica 
em enfermagem Solange Hofs-
tatter, do posto de saúde do Bair-

ro Floresta. Segundo ela, 7.972 
doses já foram aplicadas até a ter-
ça-feira (19) nas pessoas que fa-
zem parte do público-alvo. 

Na segunda-feira (18) come-
çou a última etapa de vacinação 
para professores da rede públi-
ca e privada, além de pessoas en-
tre 55 e 59 anos. Conforme So-

lange, em alguns grupos a meta 
já foi batida. “Idosos, profissio-
nais de saúde, doentes crônicos 
e caminhoneiros, já atingimos a 
meta de vacinação. Apesar de ter 
iniciado esse novo grupo de va-
cinação, nós continuamos apli-
cando as doses naquelas pes-
soas do público-alvo que ainda 

não receberam”, complementa. 
As doses já estão sendo aplica-

das na sala de vacinas da unidade 
de saúde do Bairro Floresta e o ho-
rário de atendimento é das 7h30 
às 11h30 e das 13h às 17h. É neces-
sário levar o cartão do SUS e docu-
mento pessoal e usar máscara. A 
campanha segue até 5 de junho. 

inVEnTáRiO dE 
biciclETAs Em dEpósiTO 

A Polícia Civil de Ma-

ravilha informa que esses 

objetos recuperados estão 

disponíveis na Delegacia 

para reconhecimento. As 

bicicletas foram recupe-

radas pela polícia, no en-

tanto os proprietários não 

foram identificados. Inte-

ressados em fazer o reco-

nhecimento dos objetos 

devem comparecer na 

delegacia no prazo má-

ximo de 30 dias, reivindi-

cando e comprovando a 

titularidade. 

Bicicleta vermelha, marca 
“Sundown”, modelo “Top hil”

Bicicleta cor azul, modelo 
“barra circular”

Bicicleta vermelha, sem 
marca e modelo aparentes

Bicicleta cor rosa, marca 
“Ceci”

Bicicleta cor azul, marca 
“Freeaction”

Bicicleta preta, sem marca 
e modelo aparentes

Bicicleta vermelha, sem 
marca e modelo aparentes

Bicicleta branca/azul, 
marca “Probike” e modelo 
“Pegasus”

Bicicleta azul e amarela, 
sem marca e modelo 
aparentes

Bicicleta de cor vinho, 
modelo “Wendy’

Bicicleta cor preta, sem 
marca e modelo aparentes

Bicicleta vermelha marca 
“Totem”, modelo DNE Tweet

Bicicleta cor prata, marca 
“Street DNZ”

Até o fim do ano 2020 a As-
sociação dos Municípios do En-
tre Rios (Amerios) vai contar com 
nova diretoria. O presidente é Ri-
cardo Maldaner, prefeito de Mo-
delo, que assume no lugar de 
Derli Furtado, prefeito de Santa 
Terezinha do Progresso, a partir 

de 1º de junho. A vice-presidência 
vai vagar com a saída de Vilmar 
Schmaedecke, prefeito de São Mi-
guel da Boa Vista, o que também 
acontece com o cargo de primei-
ro-secretário, pois Derli de Olivei-
ra, prefeito de Tigrinhos, também 
deixa a função. Jairo Ebeling, pre-

feito de Cunha Porã, e Rosimar 
Maldner, prefeita de Maravilha, 
continuam como segundo-secre-
tário e tesoureira, respectivamen-
te. Do conselho fiscal, deixam os 
cargos Ronaldo Senger, prefeito 
de Bom Jesus do Oeste, e Luciano 
Franz, de Cunhataí. No conselho 

fiscal suplente Sidnei Willingho-
efer, prefeito de Flor do Sertão, e 
Elói Líbano, de Caibi, também 
saem, e continua na função o pre-
feito de Saudades, Daniel Kothe. 
As alterações são necessárias por 
causa da intenção de candidatu-
ra à eleição do próximo pleito.

Sancionado nesta semana 
pelo presidente Jair Bolsonaro, o 
projeto, chamado de Pronampe, 
concede uma linha de crédito 
especial para pequenas e micro-
empresas pedirem empréstimos 
de valor correspondente a até 
30% de sua receita bruta obtida 
no ano 2019. O texto é de auto-
ria do senador Jorginho Mello 
(PL-SC). 

A intenção da proposta é ga-
rantir recursos para as empresas 
e manter os empregos durante o 
período de calamidade pública 
decorrente da pandemia do co-
ronavírus. Os recursos recebidos 
no âmbito do Pronampe pode-

rão ser usados para qualquer ati-
vidade empresarial, como inves-
timentos e capital de giro isolado 
ou associado.

A taxa anual que poderá ser 
cobrada no empréstimo é a Se-
lic (atualmente em 3,75%) mais 
1,25%. No cenário atual, a taxa fi-
nal, sem encargos, será de 5% ao 
ano. O prazo de pagamento será 
de 36 meses. 

De acordo com o texto apro-
vado, o governo federal também 
vai oferecer aos bancos uma ga-
rantia de até 85% do valor em-
prestado, caso o micro ou peque-
no empresário tenha dificuldade 
em quitar as parcelas. 

cRédiTO Proposta de autoria do senador Jorginho Mello já foi 
sancionado pela presidência da república 

projeto libera mais de R$ 150 milhões 
para micro e pequenos empreendedores 

Projeto é de autoria do senador Jorginho mello

Divulgação
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flOR dO sERTãO
secretaria de saúde conta com novo veículo 

A Secretaria de Saú-
de de Flor do Sertão con-
ta agora com mais um ve-
ículo para o transporte de 
pacientes e demais neces-
sidades da área. A aqui-
sição foi viabilizada com 
recursos próprios, resul-
tantes de alienação (lei-
lão) de bens do município. 
“A lei garante que esses re-
cursos sejam reinvestidos 
no próprio patrimônio e 
é isso que procuramos fa-
zer, buscando moderni-
zar a frota para qualificar o 
serviço”, destaca o prefei-
to, Sidnei José Willinghofer.

O novo veículo, um 
Spin Premier, custou R$ 93 
mil, tem câmbio automá-
tico e sete lugares. “A Saú-
de tem recebido atenção es-
pecial da administração, 

que sempre pleiteia recur-
sos e garante investimentos 
para dar condições de con-
tinuar realizando um tra-

balho que traz bons resul-
tados. Este veículo é mais 
um exemplo disso e nos-
sa população merece, as-

sim como nossos motoris-
tas que estão todos os dias 
pelas estradas”, reconhece a 
secretária, Maristela Valler.

Prefeito fez a entrega do veículo para a secretária e os motoristas

Divulgação

nOVidAdE Obra será feita com recursos próprios do município, no 
valor de R$ 237.921,76 mil

Ordem de serviço para a construção do 
pórtico é assinada em bom Jesus do Oeste

O prefeito de Bom Je-
sus do Oeste, Ronaldo 
Luiz Senger, assinou na 
manhã de segunda-fei-
ra (18) ordem de serviço 
para a construção do pór-
tico na entrada da cidade.

A obra será execu-
tada pela Empresa Viga 
Construtora e Incorpora-
do Eireli EPP e custará R$ 
237.921,76 mil, com re-
cursos próprios do muni-
cípio. “O objetivo é iden-
tificar, embelezar e trazer 
um diferencial para o mu-
nicípio”, afirma Senger.

O projeto arquitetôni-
co do pórtico foi elabora-
do pelo setor de Engenha-
ria da Amerios, por meio 
do Concurso do Desenho 
do Pórtico, realizado pela 
administração, em par-
ceria com as redes muni-
cipal e estadual de ensi-
no. O trabalho escolhido 
foi o da aluna Genifer 
Schuster. 

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

após concurso de 
desenho, projeto foi 

elaborado pela amerios

ato contou com a presença de lideranças e familiares da aluna Genifer Schuster
Divulgação

Bom Jesus do Oeste re-
cebeu o total de R$ 800 mil, 
recursos vindos de emen-
da parlamentar do deputa-
do federal Celso Maldaner 
(MDB). Uma das emen-
das, no valor de R$ 200 mil, 
é para a área da Saúde, nas 
ações de enfrentamento e 
combate à covid-19. As ou-
tras duas, no valor de R$ 300 
mil cada, são voltadas para a 

Agricultura e Meio Ambien-
te. O valor será utilizado para 
a aquisição de uma escava-
deira hidráulica e de um ca-
minhão-caçamba traçado.

O prefeito, Ronaldo Sen-
ger, agradeceu os recursos. 
“Estamos certos de que o va-
lor será bem investido e que 
os munícipes, mais uma vez, 
sairão ganhando em qualida-
de nos serviços prestados”.

bOm JEsus dO OEsTE 
município recebe 
emendas parlamentares

Entrega foi feita na manhã de terça-feira (19)

Ascom/ Prefeitura

sOlidARiEdAdE
Jci de maravilha faz 
campanha interna 
de doações 

A JCI de Maravilha re-
alizou arrecadação solidá-
ria interna. A iniciativa foi 
batizada de Armário So-
lidário e tem a coordena-
ção de Fabrício Ferreira. 

De acordo com o coorde-
nador, os membros da JCI fo-
ram os doadores e tudo o que 
foi arrecadado será entre-
gue na Assistência Social de 
Maravilha. “A entrega ocorre 
na próxima semana”, proje-
ta Ferreira. Para os membros 
da JCI Maravilha, é impor-
tante promover ações como 

estas. “O município está to-
mando proporções maio-
res a cada dia que passa e de-
vemos promover ações de 
conscientização, levando 
melhores condições de vida a 
todos em nosso redor”, disse. 

Foram arrecadados rou-
pas, agasalhos, calçados e co-
bertores. “Para evitar aglo-
merações, os dias de doações 
foram divididos. Tivemos do-
ações no sábado (16) e na 
quarta-feira (20)”. Ferrei-
ra lembra que as doações fo-
ram todas higienizadas. 

arrecadações serão entregues na próxima semana na assistência Social

Divulgação
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cORpO dE bOmbEiROs Só nos últimos 30 dias o aumento foi de 316,67% comparado ao ano 2019

Região registra alta de 256,6% 
em incêndios florestais
DIANA HEINz 

Em 2020, no 12º Bata-
lhão de Bombeiros, que abran-
ge a região, o número de 
atendimentos de combate a in-
cêndios aumentou 81,75%. No 
ano passado, de 1º de janeiro a 
15 de maio foram atendidas 126 
ocorrências de incêndio, sen-
do que no mesmo período de 
2020 foram 229. A estiagem que 
o Estado passa é um dos prin-
cipais fatores que contribuem 
para esse crescimento. Só nos 
últimos 30 dias o aumento foi 
de 316,67% comparado ao ano 
2019. Pulou de 18 para 75 o nú-
mero de atendimentos no mes-
mo período. 

Em grande parte, o nú-
mero cresce em razão de in-
cêndios florestais. O aumen-
to nesses casos na região foi 
de 256,6% em 2020. A ação hu-
mana continua sendo uma das 
principais causas dos incên-
dios em vegetação. Ela se dá de 
diferentes maneiras, como co-
locando fogo diretamente em 
regiões de mata, como em re-
jeitos, para limpeza de terrenos 
ou ainda no descarte de bitucas 
de cigarro e vidros que podem 
ter o efeito de lupa em contato 
com o sol, iniciando uma cha-

Em EdificAÇÕEs 

outro aumento registrado pelo 12º Batalhão 
de Bombeiros foi no número de atendimentos 
a incêndios em edificações. o crescimento 
de 15,27% ocorreu, segundo magrini, também 
pelo maior tempo que a população tem 
passado em casa. “Casos onde se esquece 
da panela no fogo, ou o incêndio começa nas 
instalações elétricas e até na churrasqueira. 
o nosso lema é “onde o sinistro ocorre é 
onde a prevenção falha”. Então nosso foco 
é trabalhar a orientação da sociedade para 
reduzir o número de incêndios”, finaliza. 

ma na vegetação seca.
Conforme o comandan-

te da 3ª Cia do 12º Batalhão de 
Bombeiros Militar, capitão Mi-
chael Magrini, os atendimen-
tos a incêndios feitos pela guar-
nição de Maravilha registram 
aumento de 157% em com-
paração com 2019. “A grande 
maioria dos atendimentos é em 
vegetação. A estiagem que vi-
vemos, praticamente desde o 
ano passado, deixou a vegeta-
ção seca e com certeza a ação 
humana está envolvida. O pes-
soal não tem essa conscientiza-
ção e acaba iniciando queima-
das”, explica. 

cuidAdOs QuE dEVEm sER TOmAdOs

AumEnTO nO EsTAdO 

é dE 407,31%
De 1º de janeiro a 15 de maio foram registrados 
em Santa Catarina 2.786 incêndios em 
vegetação, enquanto no mesmo período de 2019 
foram 684, ou seja, aumento de 407,31% nas 
ocorrências deste tipo. a informação é do Corpo 
de Bombeiros militar de Santa Catarina. 

Fotos: Divulgação

registro de um incêndio em vegetação em maravilha 

ocorrência de incêndio em edificação em Flor do Sertão

- Não inicie queimadas, 
principalmente próximo a áreas 
de vegetação

- Não queime lixo, terrenos ou 
pastagens

- Não jogue bitucas de cigarro na 
mata, nas ruas ou em beira de 
estradas

- Não deixe garrafas de vidro em 
áreas de vegetação (o sol faz o efeito 

lupa e pode iniciar um incêndio)

- ao fazer trilhas, evite acender 
fogueiras, fogareiros e demais 
opções que possam propagar 
fogo na vegetação
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mortuária de anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

CARLOS ARCONTI
Faleceu no dia 18 de maio, em sua residência, 
em Foz do iguaçu (Pr), vítima de assalto, aos 
75 anos. Seu corpo foi velado em Foz do iguaçu e 
sepultado no cemitério municipal.

ABRELINO SIGOLIN
Faleceu no dia 19 de maio, em sua residência, aos 
79 anos. Seu corpo foi velado na Capela mortuária 
de Belmonte e sepultado no cemitério municipal de 
Belmonte. 

ILVO SCHMITT
Faleceu no dia 19 de maio, no hospital São José 
de maravilha, aos 81 anos. Seu corpo foi velado no 
Clube de idosos de Bom Jesus do oeste e sepultado 
no cemitério de Bom Jesus do oeste.

SELMA JESUS DOS SANTOS
Faleceu no dia 19 de maio, no hospital São lucas 

de Guaraciaba, aos 37 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária Católica de Flor do Sertão e 
sepultado no cemitério de Flor do Sertão.

SANTINA BANDEIRA ESCOBAR
Faleceu no dia 20 de maio, no hospital Santo 
antônio de Campo Erê, aos 60 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela mortuária da Funerária Cechetti 
e sepultado no cemitério de Saltinho.

PRAXEDES ZARYCHTA
Faleceu no dia 20 de maio, no hospital São José 
de maravilha, aos 77 anos. Seu corpo foi velado 
na comunidade de São luiz, em Santa Terezinha 
do Progresso, e sepultado no cemitério da linha 
Tigre, em Tigrinhos. 

JANDIR TOMAZEL
Faleceu no dia 21 de maio, no hospital regional 
de São miguel do oeste, aos 62 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica da linha várzea 
alegre, em São miguel do oeste, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

OLGA SAVARY
a escritora olga Savary morreu no dia 
15 de maio, aos 86 anos, vítima de 
covid-19. Poeta, romancista, jornalista 

e tradutora, foi a primeira mulher a 
publicar uma coletânea de poemas eróticos no Brasil, 
em 1982.

LYNN SHELTON
a roteirista, diretora, produtora, atriz e 
editora lynn Shelton morreu no dia 15 
de maio, aos 54 anos. Tinha entre sua 

filmografia obras como o longa Dia da 
Transa e séries como The morning Show, 

Santa Clarita Diet e master of None.

FRED WILLARD
o ator Fred Willard morreu no dia 15 
de maio, aos 86 anos. Ficou famoso 
na década de 1970 e teve uma longa 

carreira na Tv e no cinema. veterano da 
comédia americana, foi indicado em 2010 

ao Primetime Emmy award de melhor ator Convidado 
em Série de Comédia por suas aparições em modern 
Family.

PHIL MAY
o cantor Phil may morreu no dia 15 
de maio, aos 75 anos, após sofrer 
acidente de bicicleta e passar por 

cirurgia. vocalista da banda The 
Pretty Things, era conhecido por seu visual 

extravagante e longos cabelos. 

SHAD GASPARD 
o astro da luta livre Shad Gaspard 
morreu no dia 17 de maio, aos 39 
anos, vítima de afogamento. Ele foi 

arrastado pela correnteza após salvar o 
filho de dez anos. Ele fez parte da WWE, 

uma empresa de entretenimento americana conhecida 
por trabalhar com luta livre.

LUIZ LAURO FILHO
o deputado federal luiz lauro Filho 
(PSDB) morreu no dia 18 de maio, 
aos 41 anos, vítima de infarto. iniciou 

na vida política em 2004, quando foi 
candidato a vereador pela primeira vez em Campinas 
(SP). assumiu uma cadeira na Câmara dos 
Deputados em 17 dezembro do ano passado. 

GIL VIANNA
o deputado estadual do rio de 
Janeiro Gil vianna (PSl) morreu 
no dia 19 de maio, aos 54 anos, 

vítima de covid-19. o parlamentar 
serviu ao Exército, fez carreira na 

Polícia militar e começou a carreira política em 
2004. Em 2017 assumiu o posto de deputado 
estadual, sendo reeleito em 2018 pelo PSl 
com 28.636 votos. Defesa dos direitos das 
pessoas com deficiências e militares eram suas 
principais bandeiras.

JOHN MAHON
o ator John mahon morreu no 
dia 20 de maio, aos 82 anos. 
Ele participou de produções 

como arquivo X, o Exorcista e 
los angeles: Cidade Proibida. Em 

um livro de memórias, mahon relatou ter tido 
paralisia infantil. Ele nunca recuperou o uso 
total do braço esquerdo e se tornou referência 
para atores com deficiência.

LEONILDO PESSIN
Faleceu no dia 16 de maio, no hospital São 
lucas de Guaraciaba, aos 65 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

LÍDIA SANTANA DOS SANTOS
Faleceu no dia 17 de maio, em sua residência, 
aos 68 anos. Seu corpo foi velado na Casa 

ObITUÁRIO

cOméRciO lOcAl Levantamento é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso na 
área de formação de pessoas atuarem, tanto em lideranças, quanto na política 

maravilhense realiza mapeamento para 
identificar produção de máscaras 
CLEITON FERRAssO

O acadêmico do curso Re-
nova Brasil Cidades Francys 
Balestreri realizou um mape-
amento dos lugares onde são 
produzidas máscaras em Ma-
ravilha. No total, 32 pontos fo-
ram identificados. De acordo 
com Balestreri, o objetivo foi 
facilitar a busca pelo produto 
importante neste período de 
pandemia do novo coronaví-
rus, além de auxiliar na divul-
gação dos locais de fabricação. 

“É um trabalho gratifican-
do e estou querendo colabo-
rar ainda mais para que essas 
pessoas vendam mais másca-
ras, para quem está procuran-
do os produtos, que tenham 
mais acesso, e que todos saiam 
ganhando com isso”, comenta.

Balestreri distribuiu os 
pontos de fabricação das más-

caras no aplicativo Google Ear-
th. Ele contou com o apoio de 

Geoterra Engenharia e Topo-
grafia, Diego Eckert, Júlia An-

gel e Renata Silva Sousa para 
realizar o mapeamento. 

O levantamento é resul-
tado do Trabalho de Conclu-
são de Curso (TCC) na área de 
formação de pessoas atuarem, 
tanto em lideranças, quan-
to na política. O tema do TCC 
era voltado para a covid-19 e os 
alunos teriam que apresentar 
soluções que pudessem con-
tribuir com a sociedade. Bales-
treri acrescentou ao tema o fa-

tor econômico e realizou a lista 
de confecção de máscaras em 
Maravilha. 

“Então através desse cam-
po eu tive a ideia de fazer um 
cadastramento de todas as 
pessoas e empresas que estão 
fabricando máscaras em Ma-
ravilha. Além disso, desenvol-
vi um mapa a fim de facilitar a 
localização de quem confec-
ciona o produto e o acesso a 
eles”, explica. 

o renovaBr é destinado para quem pretende entrar 
na política. mais de 4 mil candidatos de todo o Brasil 
passaram por um rigoroso processo seletivo com várias 
etapas e testes para filtrar aqueles que se destacam por 
honestidade, ficha limpa, compromisso, realizações e 
vontade de servir a sociedade. Francys Balestreri passou 
pela seletiva e ficou entre os 100 selecionados. 

REnOVA bRAsil cidAdEs

Francys Balestreri está na última etapa do curso

Divulgação
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cOTIDIANO

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

lEgAlidAdE dO 
QuEbRA-mATO

O quebra-mato é uma estrutura metálica instalada 
na parte frontal dos veículos para prevenir eventuais 
efeitos indesejáveis de possíveis impactos com objetos, 
ou apenas como enfeite para o veículo.

Sua instalação deve atender as regras estabelecidas 
pelo Contran, pois é possível que sua utilização incor-
reta possa acabar afetando as condições de projeto do 
veículo, em especial no que se refere à distribuição de 
peso, estabilidade, aerodinâmica, rigidez estrutural e a 
eficácia do airbag frontal. Além disso, o quebra-mato 
pode representar riscos adicionais de acidentes, espe-
cialmente quando há o envolvimento de pedestres.

Os dispositivos “quebra-mato” instalados em veícu-
los automotores com peso bruto total de até 3.500 kg 
devem atender aos requisitos da Resolução 215/2006.

A utilização do “quebra-mato” em veículos automo-
tores está condicionada à existência de uma plaqueta 
indelével no dispositivo indicando suas características 
gerais, contendo no mínimo as seguintes informações:

i – identificação do fabricante do “quebra-mato” – 
razão social e CNPJ;
ii – modelo do veículo ao qual se destina;
iii – peso para o conjunto “quebra-mato”; 
iv – dimensões do “quebra-mato”– largura e altura;
v – referência a resolução 215 do Contran;
vi – identificação do registro da empresa no 
inmetro.

Os veículos originalmente equipados com disposi-
tivo “quebra-mato” estão dispensados do uso da pla-
queta e ao cumprimento dos requisitos da resolução.

Tenham todos uma boa semana.

Policiais rodoviários fe-
derais apreenderam na ma-
nhã de terça-feira (19), na 
BR-282 em Iraceminha, cer-
ca de 200 quilos de maconha. 
A ação teve a participação do 
helicóptero da Polícia Civil. 

Durante uma fiscalização 
de rotina no km 624 da ro-
dovia, os agentes da PRF de 
Guaraciaba deram ordem de 
parada a um veículo Meriva. 
No entanto, o condutor não 
obedeceu e fugiu em alta ve-

bR-282
pRf apreende 200 quilos de maconha e 
recupera carro roubado 

veículo estava carregado com 200 quilos da droga e foi abordado na entrada de Flor 
do Sertão

locidade. Algumas centenas 
de metros após, ele abando-
nou o carro e correu em dire-

ção à vegetação. Com apoio 
da Polícia Militar e do heli-
cóptero da Polícia Civil, fo-

ram feitas buscas para tentar 
encontrar o envolvido, mas 
sem sucesso até o momento.

A vistoria revelou que o 
veículo tem registro de fur-
to ou roubo na capital de São 
Paulo. No entanto, estava cir-
culando clonado, com placas 
de outro Meriva de mesmas 
características, registrado 
em São José dos Campos-SP.

A droga e o veículo fo-
ram encaminhados à Delega-
cia de Polícia de Maravilha.

Marcos Lewe/WH Comunicações

Uma idosa de 77 anos 
morreu atropelada por 
uma motocicleta na tar-
de de quarta-feira (20) em 
Santa Terezinha do Pro-
gresso. Ela foi atendi-
da por volta de 15h30 em 
Linha São Luiz, no in-
terior do município. 

O Corpo de Bombeiros 
de Maravilha foi acionado 
e encontrou no caminho 
a ambulância da Secreta-
ria de Saúde de Santa Te-
rezinha do Progresso, que 
já fazia o transporte para 
o Hospital São José de Ma-

ravilha. A interceptação 
foi entre Tigrinhos e San-
ta Terezinha do Progresso.

Já sem os sinais vitais, 
a idosa foi transferida para 
a ambulância dos bombei-
ros, que rapidamente ini-
ciaram os procedimentos 
de ressuscitação. A víti-
ma estava gravemente fe-
rida e com corte na cabe-
ça, além de hematomas. 

Ela foi encaminha-
da para a equipe médi-
ca no Hospital São José, 
mas não resistiu aos fe-
rimentos e morreu.

Droga foi farejada pelo cão e duas pessoas foram presas

AcidEnTE
idosa morre atropelada 
por motocicleta em santa 
Terezinha do progresso

HisTóRicO Após apreensão do carregamento, droga foi destruída no mesmo dia

polícia apreende mais de duas toneladas 
de maconha e skunk na bR-282

A Polícia Rodoviária Fede-
ral, com apoio da Polícia Civil, 
apreendeu mais de duas to-
neladas de maconha e uma 
grande quantidade de skunk 
na tarde de quarta-feira (20) 
na BR-282, por volta das 16h, 
em Maravilha. A droga estava 
em um bitrem, placas de Dois 
Vizinhos, no Paraná.

O skunk, ou skank, apre-
endido também é uma droga 
conhecida como “supermaco-
nha”, mais potente que a ma-
conha. 

Segundo as informações 
levantadas pela reportagem 
do Grupo WH Comunicações, 
que acompanhou a ocorrên-
cia, a carreta fazia o traje-

to para o Rio Grande do Sul 
quando foi interceptada pelos 
polícias rodoviários federais. 

O motorista foi ouvido 
pela PRF e Polícia Civil no lo-
cal. Depois, a carga e motoris-

ta foram encaminhados para 
a Delegacia da Polícia Civil de 
Maravilha.

reportagem do Jornal o líder acompanhou apreensão na base operacional de maravilha

Fotos: WH Comunicações

dEsTRuiÇãO

A Justiça de Maravilha auto-
rizou, no início da noite do mes-
mo dia, a imediata incineração 
da maconha e do skunk. Como 
o carregamento foi um dos maio-
res já apreendidos na região, não 
havia estrutura para armazenar o 
entorpecente. Com isso, a droga 

foi levada até a fornalha de uma 
empresa do município. A quei-
ma da maconha transcorreu até 
a madrugada. 

De acordo com a polícia, 
o golpe no tráfico foi de apro-
ximadamente R$ 2 milhões de 
prejuízo. 

Queima foi realizada em uma empresa do município, que cedeu a fornalha

cRAcK Em guARAciAbA

a Polícia rodoviária 
Federal de Guaraciaba, 
com auxílio do cão 
farejador Billy, apreendeu 
simultaneamente na 
quarta-feira (20), na Br-163, 
em Guaraciaba, uma carga 
de crack. De acordo com 

informações colhidas pela 
reportagem da rádio 
103 Fm, o entorpecente 
estava em um caminhão 
que vinha do Paraná. 
o peso total da droga 
transportada passa dos 71 
quilos.  
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 ONEIdE BEhLING

ESpORTE

A Fundação Catarinense de 
Esporte (Fesporte) realizou na tar-
de do último dia 15 reunião on-li-
ne com os dirigentes esportivos 
municipais de São Miguel do Oes-
te, Maravilha, Itapiranga, Dionísio 
Cerqueira, Palmitos, Chapecó, São 
Lourenço do Oeste, Quilombo, 
Xanxerê, Seara e Concórdia.

Nesta reunião os dirigentes 
receberam a confirmação de que 
a Fesporte tem o calendário pré-
definido. Vai depender de quan-
do será permitido pelo governo 
do Estado a realização de even-
tos esportivos. A Fesporte possui 
quatro modelos de calendários 
por período de início de realiza-
ção dos eventos, sendo nos me-
ses de julho, agosto, setembro e 
outubro, por isso esse calendário 
somente será divulgado quando 
tiver o anúncio oficial pelo gover-

disTÂnciA Entidade tem quatro alternativas de calendário esportivo, 
para colocar em prática depende da liberação do governo do Estado

Reunião on-line é realizada entre 
fesporte e dirigentes esportivos

mata-mata será a forma de disputa de todas as competições

no do Estado do início das ativi-
dades esportivas.

“Todas as competições serão 
mantidas, desde que haja tempo 
hábil para a realização. Caso de-
morar a liberação dos eventos, 
a cada mês que passar, um não 
será realizado, mas ainda não es-
tão definidos”, disse o presiden-
te da Fesporte, Rui Godinho. Ele 

disse que as etapas microrregio-
nais, regionais e estaduais serão 
todas realizadas, mas o formato 
da competição será diferente. 
“O regulamento já está elabo-
rado com as mudanças. Neste 
ano, todos os eventos serão em 
forma de mata-mata, pois a du-
ração de cada evento deverá ser 
em menor número de dias, para 

Divulgação

Na noite de segunda-fei-
ra (18) a Liga Catarinense de 
Futsal realizou com as equipes 
franqueadas na Série Ouro reu-
nião virtual para definir os ru-
mos do calendário 2020.

O principal assunto foi o iní-
cio das atividades na tempora-
da. Com a situação do decreto 
do governador do Estado em li-
berar os treinamentos, enquan-
to que os município mantém 
o decreto de isolamento social, 
as atividades coletivas ainda es-
tão proibidas no Estado e a equi-
pes não conseguem desenvolver 

o trabalho normalmente. A en-
tidade e clubes chegaram à de-
cisão de manter suspenso o ca-
lendário até o dia 31 de julho.

Dessa forma, a fórmula de 
disputa foi alterada e com o iní-
cio das atividades em agosto, a 
competição deverá ter turno úni-
co. A possibilidade de um retar-
do no início da competição para 
setembro fará com que a compe-
tição possa ser dividida em duas 
chaves. Também não está descar-
tada uma volta antes da data pro-
gramada, sendo analisada a situa-
ção de cada equipe participante.

A princípio todas as equi-
pes mantiveram o compromis-
so de participação com início 
previsto num primeiro momen-
to para agosto. A liga também se 
comprometeu em reduzir cus-
tos por parte da entidade aba-
tendo valores em inscrições das 
equipes, atletas e arbitragem.

mARAVilHA fuTsAl
Em contato com o técnico da 

equipe do Maravilha Futsal, Beni 
de Lima, ele disse que a diretoria 
e comissão técnica do time ma-
ravilhense aprovam a decisão da 

Liga Catarinense de Futsal. “Se 
nada mudar em relação à pande-
mia da covid-19, podemos sen-
tar e colocar em prática algum 
planejamento para o início dos 
treinamentos da equipe, como 
procedermos com nossos patro-
cinadores, planejar gastos, entre 
outras coisas”, projeta o treinador. 

Ele anunciou também que 
projetou o reinício dos trei-
namentos para o dia 20 de ju-
nho, com uma pré-tempo-
rada com dez dias para a 
parte física e em 30 dias reto-
mar o padrão tático e técnico.

fuTsAl

sOlidARiEdAdE

lcf série Ouro programa volta para agosto

banda inter mH realiza ação beneficente
Uma campanha realizada pe-

los integrantes da banda colorada 
Inter MH teve a finalidade de arre-
cadar roupas e demais utensílios 

para famílias carentes do muni-
cípio. As pessoas puderam pro-
curar os pontos de coleta e doar. 

No sábado (16) houve a en-

trega de tudo o que foi arrecada-
do. Quem recebeu as roupas, cal-
çados e cobertores foi a equipe da 
Assistência Social de Maravilha. 

De acordo com os integrantes da 
banda, a intenção de entregar na 
Assistência Social é de que o se-
tor vai saber para quem distribuir. 

Fotos: Divulgação

integrantes se mobilizaram para atender famílias carentesTudo o que foi arrecadado foi entregue na assistência Social do município

evitar despesas para os municí-
pios e para a Fesporte”, ressalta.

Ainda de acordo com o que 
foi debatido na reunião on-line, 
irão se classificar das etapas mi-
crorregionais para os regionais 
duas equipes, mais a cidade-se-
de e o campeão da modalidade 
do ano anterior, formando oito 
equipes para a etapa regional 
em cada modalidade. “Para o 
estadual também serão oito 
equipes, sendo da seguinte 
forma: campeão de cada eta-
pa regional, mais o 1º ao 4º 
classificado do ano anterior 
na modalidade. Excepcional-
mente neste ano, nos eventos 
nas etapas estaduais, a Fes-
porte irá fornecer alojamen-
to, café da manhã, almoço e 
janta para as equipes”, com-
pletou Godinho.

cHAcHO cOudET
Internacional divulgou durante a semana um vasto ma-

terial com a entrevista de Eduardo Coudet. Treinador disse 
que fica muito feliz quando falam “Inter de Coudet” por-
que quer dar uma identidade para a equipe. Quer que os 
torcedores se sintam identificados com esse time. Quer ter 
pelo menos os dois anos no colorado, mas sabe que fute-
bol é resultado e as vitórias é que mandam. Relatou que 
não pode prometer títulos porque não sabe se vai conquis-
tá-los. O que ele tem que fazer é trabalhar. Deixou claro 
que o tempo é que vai fazer com que seu grupo seja cada 
vez mais sólido. Foi uma “charla” interessante com Cha-
cho Coudet. Colorados podem conferir no canal do Inter 
nas redes sociais.

mAicOn
Quem concedeu entrevista também foi o advogado do 

São Paulo. José Francisco Manssur explicou que Maicon co-
brou algo que está na lei. E, segundo ele, a legislação brasi-
leira precisa mudar. A ideia do profissional é adaptar a lei 
trabalhista e a Lei Pelé para que esse tipo de pedido seja 
tratado de forma diferente para jogador de futebol que na 
maioria das vezes trabalha à noite e domingo. Vários joga-
dores tentam o que o Maicon tentou e a grande maioria per-
de. Manssur deixou claro, os jogadores têm direito a um dia 
de folga por semana! E alterar para que jogadores de futebol 
não ganhem adicional noturno porque essa profissão tem 
jogos à noite. Sugeriu colocar na lei que até a meia-noite os 
clubes não paguem adicional. Essa situação do processo do 
Maicon contra o São Paulo deixou dirigentes e até empresá-
rios com os cabelos arrepiados. A entrevista está disponível 
no canal Bastidor Tricolor.

REpERcussãO 
Como advogado trabalhista, Marcelo Medeiros, presi-

dente do Inter, também não entende como o Maicon ga-
nhou uma ação por coisas que são centralizadas no futebol. 
Se a decisão for validada em Brasília, os clubes terão que fa-
zer vários ajustes nos salários dos jogadores.

REduÇãO 
Não tem jeito! Todos os clubes estão em tratativas com 

os jogadores para reduzir o salário deles. Para evitar demis-
sões dos funcionários que ganham menos, os atletas terão 
que abrir mão de parte do salário.

cEbOlinHA 
As informações dão conta que o negócio entre Grêmio 

e Napoli está cada vez mais perto de acontecer. Napoli pro-
meteu que viria com R$ 157 milhões e essa grana foi acei-
ta em função do momento de crise que o futebol vive. Ago-
ra, Everton Cebolinha precisará negociar a sua parte. Se ele 
aceitar, a venda acontece! A direção gremista diz que não 
recebeu o papel oficial. É importante destacar que sempre 
se tem um acerto verbal antes de documentar tudo. Claro 
que o documento é o mais importante e até por isso, não dá 
pra dizer que a venda está concluída.

 siTEs
Dando uma espiada nos sites de Grêmio e Inter me cha-

mou a atenção a frase “Melhor que ser gremista, é ser sócio 
do Grêmio”. Uma campanha forte para trazer novos sócios 
ao clube neste momento de crise. Já no site do Internacio-
nal consta “Data a definir” sobre o próximo jogo. Beira-Rio, 
Inter x América de Cali, Libertadores 2020. Fica a pergunta: 
será que teremos Libertadores neste ano?



Região registra alta de 256% em 
incêndios florestais neste ano
Corpo de Bombeiros faz alerta para comunidade regional. Só 
nos últimos 30 dias aumento foi superior a 300% 
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EMpREENDEDORISMO 

EcONOMIA 

pANDEMIA

Maravilha registra 
alta na abertura de 
empresas 

pedidos de seguro-
desemprego 
crescem 70%

plano prevê medidas 
de combate ao 
coronavírus

município segue números positivos do Estado, 
mesmo em meio à crise gerada pela pandemia 
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Aumento nas solicitações é relativo ao mês 
de abril em Maravilha e ficou acima da média 
estadual

PÁGINA 7

Entre várias ações, documento trata sobre 
fechamento do comércio conforme ocupação 
hospitalar e casos ativos da doença
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