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iRRAcionAis pReVisíVeis

Os pensadores de economia acreditaram, durante 
séculos, que todas as nossas decisões eram racionais. 
Teorias econômicas evoluíram ancoradas no seguinte 
pressuposto: calculamos o preço, o peso, a variedade, 
tudo que podemos ver, tocar e sentir. E após comparar-
mos e avaliarmos o custo e o benefício, decidimos.

Há uns 70, 80 anos, porém, percebeu-se que não é 
bem assim que funcionamos. Outros pensadores perce-
beram que as pessoas começaram a pagar mais caro, por 
exemplo, em função de uma percepção subjetiva sobre 
qualidade. Outros escolhiam uma marca para fazer par-
te de um grupo seleto. Outros recusavam determinado 
produto porque se sentiam diferente. Decisões emocio-
nais difíceis de serem explicadas.

Podemos dizer que assim nasceu o marketing, para 
entender o que estava acontecendo. Para identificar de-
sejos ocultos, e então criar necessidades, influenciar e, 
em alguns casos, até manipular a cabeça dos outros.

E percebeu-se também que o comportamento do 
consumidor varia muito. O melhor exemplo: uma mi-
noria gosta de novidades. Quer dizer: se você fizer uma 
pesquisa, todo mundo vai dizer que adora. Mas quase 
ninguém compra: a maioria das pessoas quer ver os ou-
tros usando e comentando antes de tomar a decisão de 
compra. Por isso, cuidado com as pesquisas: não sabe-
mos exatamente o que preferimos, e nem por que prefe-
rimos tal coisa. O inconsciente nos controla mais do que 
gostaríamos.

Com todo esse cenário complexo, percebeu-se que a 
comunicação literal é quase impossível. Tudo que você 
fala para alguém passa por incontáveis filtros. E a inter-
pretação de quem ouve (lê, vê) depende de fatores como 
crenças, contexto social, experiências passadas. Por isso 
que você fala e parece que não entendem, não escutam, 
entendem errado (clientes, parentes, filhos). Instanta-
neamente julgamos e avaliamos quem nos comunica 
algo. E isso altera a mensagem e o conteúdo. E se a pes-
soa não fizer um esforço grande para entender, aprender 
e mudar, passa a vida toda interpretando, agindo e rea-
gindo de acordo com seus instintos, medos e crenças – 
e nem percebe.

Marketing é o esforço para compreender e agir em 
meio a toda essa complexidade moderna. Nossos com-
portamentos, nossas decisões e nossa forma de inter-
pretar são inconscientes, irracionais e subjetivas. Enten-
der e aceitar que somos assim nos torna mais humildes 
– e vendedores melhores.

VolTA Aos TRAbAlhos Retorno consistiu em novas medições e limpeza do local 

obras da estação de tratamento de 
esgoto são retomadas 
nelcir dall’agnol

A empresa responsável pe-
las obras do saneamento bási-
co em Maravilha retomou os tra-
balhos. A reportagem entrou em 
contato com o engenheiro ci-
vil do município, Jorge Dum-
mer, o qual atualizou a situação 
da obra da estação de tratamen-
to de esgoto. A estrutura está sen-
do construída na Pedreira. “Na 
semana passada a equipe de to-
pografia da empresa responsável 
pela execução dos serviços este-
ve na área de construção. Eles fi-
zeram a locação da nova confor-
mação da estação de tratamento, 
conforme novos projetos aprova-
dos pela Casan e Funasa”, conta. 

Conforme o engenheiro, a 
retomada dos trabalhos consis-

tiu em novas medições e limpe-
za do local onde serão construí-

das as bases para colocação dos 
tanques do tratamento do esgoto. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

retomada das obras contou com terraplanagem para construção dos reservatórios 
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LIÇÕES DE VIDA
Construir algo grandioso leva tempo, 
mas um segundo é suficiente para 
destruir tudo - Patrícia Vanzolinipor WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

RIO IRACEMA 
Com os trabalhos realizados no Rio Iracema, 

cuja obra teve altos custos, mas com resultados óti-
mos, a cidade não teve prejuízos com seu transbor-
damento, coisa do passado. Com toda a intensida-
de das chuvas, o escoamento foi com alto volume de 
água, mas sem sair do seu leito, não causando preju-
ízos aos moradores ribeirinhos. Na cidade houve ala-
gamento apenas em alguns pontos que ainda care-
cem de obras, mas não causaram prejuízos maiores. 
Passamos por um teste daqueles, e isso nos tranqui-
liza. Parabéns à administração municipal, que fez o 
que era necessário e muito aguardado por todos nós!

CORONAVÍRUS EXTERMINADO
A Nova Zelândia suspendeu todas as restrições sociais e econô-

micas, exceto os controles de fronteira, depois de declarar na segun-
da-feira (8) que estava livre do coronavírus, um dos primeiros países 
do mundo a voltar à normalidade pré-pandêmica. Eventos públi-
cos e privados, indústrias de varejo e hospitalidade e todo o trans-
porte público foram autorizados a retomar seu funcionamento sem 
as regras de distanciamento ainda existentes em grande parte do 
mundo. “Embora o trabalho não esteja concluído, não há como ne-
gar que este é um marco. Obrigada, Nova Zelândia”, disse a primei-
ra-ministra do país, Jacinda Ardern, em entrevista, acrescentando 
que dançou de alegria com a notícia. Assim é o caminho que todos 
estamos seguindo. Logo todos estaremos como a Nova Zelândia.

VOLtANDO À NORMALIDADE
O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, Maravilha 

Mundial da Natureza, reabriu para a visitação turística, de forma gradual e com 
todos os cuidados necessários à saúde coletiva, na quarta-feira (10), dia de ce-
lebração do aniversário da cidade de Foz do Iguaçu (PR). A unidade de conser-
vação foi fechada em 18 de março pelo Ministério do Meio Ambiente, respon-
sável pelas unidades de conservação federais, como medida de segurança para 
evitar o contágio da covid-19. Em sua reabertura, o Parque Nacional do Igua-
çu atenderá os visitantes de terça-feira a domingo, das 9h às 16h. O Beto Carre-
ro World também reabriu seu parque, na quinta-feira (11), feriado de Corpus 
Christi. Segundo informação da prefeitura de Penha, cidade que sedia o par-
que, por enquanto só serão aceitos visitantes dos três estados do Sul do país, que 
têm um índice menor de casos do novo coronavírus que o restante do Brasil. 

FATO DO PRÍNCIPE
Uma das maiores polêmicas trabalhistas da pan-

demia de covid-19 foi protagonizada por uma rede de 
churrascarias de origem gaúcha. Usando como justi-
ficativa a impossibilidade de funcionar normalmente 
por conta dos decretos municipais e estaduais que limi-
taram as atividades comerciais, a Fogo de Chão anun-
ciou a demissão de nada menos que  436 funcionários, 
sendo 114 empregados de unidades no Rio de Janeiro. 
O que causou espanto foi a decisão de não pagar as ver-
bas rescisórias dos funcionários desligados. Como base 
para a decisão, a empresa usou o artigo 486 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), chamado no meio 
jurídico de “teoria do fato do príncipe”. O artigo defi-
ne que “no caso de paralisação temporária ou definiti-
va do trabalho, motivada por ato de autoridade munici-
pal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou 
resolução que impossibilite a continuação da ativida-
de, prevalecerá o pagamento da indenização, que fica-
rá a cargo do governo responsável”. Segundo a interpre-
tação da rede, estados e prefeituras deveriam arcar com 
os custos... A medida adotada pela empresa não é ile-
gal, mas algo sem precedentes. É uma medida extrema. 
Já pensou se todas as empresas com esse porte demitis-
sem todos os seus empregados? Não tem cabimento.ANUNCIADO E CONFIRMADO

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou na manhã de ter-
ça-feira (9) que o governo vai prorrogar por dois meses o pagamento do auxí-
lio emergencial. Porém o governo ainda não deixou claro se o valor do auxílio 
será mantido ou se haverá redução. “O presidente já lançou e comunicou isso, 
que, por dois meses, nós vamos estender o auxílio emergencial”, afirmou Gue-
des. Na semana passada o presidente, Jair Bolsonaro, já tinha dito que conver-
sou com o ministro da Economia sobre a prorrogação do benefício, matéria es-
crita na coluna Radar da última edição, antecipando o anúncio. Em Maravilha, 
o Portal da Transparência informa a liberação de R$ 2.129.400 milhões. No to-
tal, há 3.100 pessoas cadastradas para receber o auxílio emergencial. Ainda so-
bre os valores, a ferramenta mostra que no mês de abril a liberação foi acima 
de R$ 349 mil. Já no mês passado o montante chegou a R$ 1.779.600 milhão.

ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS
A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) iniciou na 

terça-feira (9) uma rodada de reuniões envolvendo as 21 asso-
ciações de municípios de Santa Catarina para debate e defesa da 
unificação de mandatos políticos com eleição geral em 2022. Os 
encontros macrorregionais foram definidos durante webconfe-
rência com prefeitos com o objetivo de organizar ações e sensi-
bilizar gestores e a sociedade da importância do tema. Para a Fe-
deração, não existe ambiente adequado para manter o pleito em 
outubro de 2020. Além dos transtornos jurídicos e dos efeitos eco-
nômicos, os prefeitos demonstram preocupação em relação à ma-
neira de como conduzir o processo eleitoral, especialmente os ris-
cos que todo o processo poderá causar à saúde da população.

AGRADECIMENTO
Por todas as manifestações recebidas pelo ani-

versário ocorrido na data de ontem (12), agrade-
ço a todos os amigos e leitores através desta co-
luna, reafirmando os propósitos de continuar 
por muitos anos a transmitir, através da impren-
sa que dirigimos, entretenimento, cultura e oti-
mismo, engrandecendo o nosso município e a 
sua gente... Obrigado a todos, indistintamente!

fATo ReleVAnTe 
Durante a semana Descanso e Belmonte 
foram atingidos à tardinha por forte 
vendaval, cujo fato destruiu casas 
e propriedades dos moradores dos 
municípios. vivemos a tragédia, porém 
sem perda de vidas, o que é o mais 
importante. agora é reconstruir o que 
foi devastado e contar com o apoio das 
comunidades vizinhas. São fatos que 
podem acontecer inesperadamente, o 
que muitos municípios daqui do Oeste 
já viveram, como é o caso de maravilha 
e Guaraciaba. Tudo volta à normalidade, 
é só ter força e confiança... Estamos 
solidários com as famílias de Descanso 
e Belmonte! jornais de grande circulação 
do Estado de Santa Catarina e rio 
Grande do Sul estamparam em suas 
capas fotos extraídas do nosso site 
wh3.com.br, que teve mais de 170 mil 
acessos no dia da tragédia.

belmonTe

descAnso



,  maravilha 13 DE junhO DE 20204

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

fichAs sujAs iRão concoRReR 
no pleiTo 2020

Independente de haver eleição em outubro ou fi-
car para uma data mais à frente, a lei da ficha suja com-
pleta 10 anos em 2020. Pela norma, que foi sancionada 
pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010, 
se tornam inelegíveis por oito anos os políticos conde-
nados em processos com trânsito em julgado ou deci-
são por órgão colegiado. Como a Lei da Ficha Limpa foi 
aplicada pela primeira vez em 2012, muitos dos que ti-
veram inelegibilidade determinada à época deixam de 
ser enquadrados como “ficha suja” para fins de registro 
de candidatura em 2020 e podem estar aptos a concorrer 
no próximo pleito outra vez (coincidentemente, o pró-
prio ex-presidente experimentou as durezas da própria 
lei por ele sancionada). Todavia, como o tempo penden-
te da punição já se concluiu para muitos, estes poderão 
novamente concorrer neste próximo pleito. 

umA VeZ fichA sujA, 
sempRe fichA sujA

A mim não importa o conceito legal de que “não são 
mais fichas sujas” aqueles condenados em 2012, por 
exemplo. Para mim, por mais que o lapso de tempo os 
considere aptos a concorrer, no meu conceito isto não 
funciona. Em resumo, quem aprontou, quem foi sem-
vergonha, participou de falcatruas, independente de já 
haver cumprido o período de tempo, é ficha suja e con-
tinuará sendo. E ponto final. Chega desta laia dentro da 
política. 

memÓRiA cuRTA
Mas eu não me surpreenderia se algum condena-

do nesta lei fosse novamente eleito. Infelizmente o 
povo brasileiro tem memória curta. E olha, temos mui-
tos exemplos desta memória curta: ex-presidente que foi 
alvo de impeachment se reelegendo, e outras centenas 
de casos que devem ter ocorrido. Não podemos ter me-
mória curta! Cabe-nos, como veículo de comunicação, 
não deixar isso ocorrer. É preciso que esta corja perma-
neça fora da política. É preciso gente de credibilidade. 
Principalmente agora, que teremos eleições municipais. 
Nossos municípios precisam gente séria, competente, 
inteligente, empreendedora e comprometida. O resto, 
que continue fora. Não fazem falta alguma. 

carine arenHardT 

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha realizou na noi-
te de segunda-feira (8) a segun-
da sessão ordinária do mês. Em 
primeiro turno foi aprovado o 
Projeto Legislativo 03/2020 que 
trata sobre o subsídio a ser pago 
aos vereadores da próxima le-
gislatura, 2021/2024. Confor-
me o texto da matéria, fica fixa-

do em R$ 4.904,06 o salário para 
vereadores empossados em ja-
neiro de 2021, exceto para o 
presidente da Casa, que vai re-
ceber R$ R$ 7.356,07. 

A proposta do projeto é que 
se mantenha nos próximos qua-
tro anos o mesmo salário que 
vem sendo pago atualmente aos 
vereadores. Não haverá reajus-
tes, apenas correção anual pelo 
índice do INPC. A aprovação do 

projeto é necessária para regu-
lamentar o pagamento do sub-
sídio para os novos eleitos e que 
assumem a função na próxima 
legislatura. 

A sessão também teve apro-
vação de uma Moção, de auto-
ria do vereador Cleber Pertus-
satti, que manifesta apoio aos 
aprovados remanescentes do úl-
timo concurso da Polícia Militar 
para o cargo de soldado. O docu-

mento foi aprovado por unani-
midade e será destinado ao go-
vernador do Estado e também à 
Assembleia Legislativa. 

O plenário aprovou ainda o 
Ofício 64/2020, que solicita a ho-
mologação do Termo de Con-
cessão de Uso nº 04/2020, ce-
lebrado entre o município e a 
empresa Edson Lamb e Cia Ltda. 
Também foram aprovadas indi-
cações e requerimentos.

políTicA Fica fixado em R$ 4.904,06 o salário para vereadores empossados 
em 2021, exceto para o presidente da Casa, que vai receber R$ R$ 7.356,07

legislativo aprova projeto que trata 
sobre salário dos novos vereadores 

Reprodução Facebook

Sessão on-line foi realizada entre os vereadores

noVidAde
em cerimônia on-line, caoma empossa nova diretoria 
diana Heinz

No domingo (7) o Círcu-
lo de Amadores de Orquíde-
as de Maravilha (Caoma) reali-
zou reunião de troca de diretoria 
on-line, por meio do aplicativo 
Zoom. Adriane Hickmann, pre-
sidente da gestão anterior, agra-
deceu a oportunidade e o apoio 
do grupo. “Quero agradecer a 
colaboração dos integrantes 
que sempre apoiam e pensam 
o melhor para o Caoma”, disse. 

O novo presidente, Pio Gê-
nio Turatti, permanecerá no car-
go por dois anos. “Espero que 
neste período possamos fazer di-
versas atividades na medida do 
possível, pensando na restrição 
social. Agradeço a oportunida-
de e a diretoria que está a par-
tir de agora vigente”, destacou. 

NOVA DIRETORIA:
Presidente: Pio Gênio Turatti
Vice-presidente: Sônia Zanella
Secretária: Camila Grando
Vice-secretária: Claudiane Simon
Tesoureiro: valmir Sonda

Vice-tesoureiro: Otávio Simon
Conselho fiscal: renato Seibt, 
jair Schosler e liane honaiser
Suplentes: ilaci Zanella, nilson 
hermann e Gilvan arcaro

Pio Gênio Turatti permanecerá no cargo por dois anos

Divulgação
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ESTÁ RUIM E FAZEM FERIAdO??

Dizem que vamos aprender muito com a pandemia, que vamos mudar os hábi-
tos, que isso e aquilo. Mentira! Na primeira oportunidade, voltamos ao mesmo pata-
mar. Um exemplo claro é o ponto facultativo desta semana, em razão de Corpus Chris-
ti. A data é ponto facultativo nacional e também no município. Não é feriado. Isso quer 
dizer que pode fazer ponto facultativo, mas se quiser trabalhar, também pode. Reserva-
mos aqui as crenças religiosas. Ponto. Porém lembro que muitos estavam loucos para vol-
tar a trabalhar até dias atrás. Empresários e trabalhadores fazendo textão na internet 
pedindo a abertura das empresas, prefeituras reclamando sobre ter de parar tudo. Ago-
ra, sexta-feira (dia absolutamente normal), prefeituras estão decretando também pon-
to facultativo??!! A própria CDL de Maravilha está sugerindo o fechamento das empre-
sas na quinta-feira, que é apenas um ponto facultativo... Ok, ok. Está ruim, mas está bom.

ederson Abi, jornalista

O AMOR CONTINUA NA MODA

Fico feliz quando posso contar histórias positivas. Desde pequena meus livros 
preferidos eram aqueles que, independente do assunto, traziam também uma boa 
história de romance, diálogos inspiradores e visões otimistas sobre o mundo. Mui-
tos anos depois, com um diploma de jornalismo em mão, continuei buscando his-
tórias de vida que me inspirassem – dessa vez do outro lado, tentando proporcionar 
uma leitura prazerosa em meio a tantas informações negativas. Uma das entrevis-
tas que mais gostei de fazer foi com a moradora de Maravilha Maria Helena Ferra-
ri, em junho de 2017. Para quem não conhece sua história, todos os anos ela distri-
bui pedaços de bolo de Santo Antônio gratuitamente no Dia dos Namorados, cada 
um acompanhado de uma mensagem de amor. Em meio a tantas tendências pas-
sageiras, histórias como essa me fazem acreditar que o amor continua na moda.

camilla constantin, jornalista

FALtA DE INFORMAÇÃO 

O que não sabemos, deixa de existir perante nossos olhos. A falta de in-
formação não gera conhecimento, não desperta seres. Hoje discute-se am-
plamente e constantemente a grande quantidade de informações que che-
gam a todo momento. O importante nesse sentido é ter cuidado. Observar e 
seguir veículos com credibilidade, com profissionais da informação: jornalis-
tas. Vivemos numa era em que a cultura social e a tecnologia se misturam nas 
formações de ideias e cabe a cada indivíduo decidir qual delas deve seguir.

diana heinz, jornalista

Arquivo/O Líder

BOAS NOTÍCIAS 
Os últimos meses foram desafiadores para nós, 

profissionais da comunicação. A pandemia do co-
ronavírus mudou a rotina de muitas profissões e 
no nosso caso o desafio foi e continua sendo en-
contrar pautas positivas num cenário de guerra. 
Tentamos e vamos continuar tentando trazer no-
tícias positivas, nossa população precisa e mere-
ce. Nesta edição, uma das nossas reportagens tra-
ta sobre o bom índice de pacientes já recuperados 
da covid-19, aproximadamente 65% dos diagnos-
ticados no Grande Oeste. Na edição passada trata-
mos sobre a baixa ocupação dos leitos hospitalares 
na região, na ala covid de enfermaria e UTI. Ainda 
temos uma longa batalha pela frente para vencer 
o coronavírus, mas em breve esperamos noticiar 
que vencemos essa guerra. Juntos vamos vencer!  

carine Arenhardt, jornalista 

tocando em frente

“Ando devagar porque já tive pressa. E levo 
esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me 
sinto mais forte. Mais feliz, quem sabe. Só levo a 
certeza. De que muito pouco sei. Ou nada sei”. A 
letra da música Tocando em Frente, segundo Al-
mir Sater, foi composta na casa do amigo Rena-
to Teixeira, alguns minutos antes de ser servi-
do o jantar. “Às vezes as coisas vêm muito fáceis 
na vida da gente e não damos muito valor, e en-
tão eu não percebia a mensagem da música”, dis-
se Almir Sater, numa entrevista. E quantas vezes é 
assim em nossas vidas? Essa música é um convite 
para que possamos ver as coisas por outra ótica, 
com mais calma, curtindo cada momento e, prin-
cipalmente aprendendo, pois “é preciso o amor 
pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir”.

Rosiane poletto, redatora

Atitudes moldam 
o caráter 

Divulgamos, nesta semana, os dados 
do auxílio emergencial destinados 
para maravilha e outros municípios da 
região. as informações são do Portal da 
Transparência do governo federal, que 
por sinal é lento. Em princípio, o auxílio 
deveria ir para pessoas que realmente 
estavam com dificuldade financeira 
durante a pandemia, mas não foi bem 
assim. Em meio à lista de nomes, é 
possível ver alguns aproveitadores da 
situação. Será que precisava? Sabendo 
que tantas outras pessoas esperando 
pelo auxílio para conseguir seguir com 
a vida simples. mas caso a consciência 
fique pesada, deixo a opção de 
como fazer a devolução: https://
devolucaoauxilioemergencial.cidadania.
gov.br/devolucao. um abraço e bom 
fim de semana.

cleiton ferrasso, jornalista 
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

TRocA de infoRmAÇÕes Foram cinco encontros com profissionais 
que atuam nas escolas que fazem parte da regional

coordenadoria Regional de 
educação de maravilha realiza 
reuniões virtuais

A Coordenadoria Regio-
nal de Educação de Maravi-
lha realizou reuniões virtuais 
com professores e gestores 
que fazem parte da rede es-
tadual, através de web-con-
ferências e lives. A escolha 
por encontros remotos é de-
vido às medidas de distan-
ciamento social.  

A primeira reunião por 
web-conferência foi no dia 
2, com a equipe do ensino 
da coordenadoria, diretores 
e coordenadores escolares 
que atendem ao Programa 
Estadual de Novas Oportuni-
dades de Aprendizagem (Pe-
noa) e que atendem ao En-
sino Médio Integral (EMI). A 
reunião tratou sobre encami-
nhamentos sobre o planeja-
mento, avaliação, Professor 
On-line, além de apresentar 
sugestões de atividades para 
os alunos neste período de 
aulas não-presenciais.

No segundo encontro, 
uma live no dia 3, reuniu vir-
tualmente diretores, coorde-
nadores e professores das ca-
sas familiares rurais, com a 
equipe do ensino da coorde-
nadoria. A live também teve 
a participação da professora 
Helena Alpini Rosa, respon-
sável da Secretaria Estadu-
al de Educação (SED). Fo-

ram repassadas orientações 
sobre a política de educação 
do campo em Santa Catarina. 
Participaram as casas fami-
liares rurais de Modelo, Sau-
dades e Quilombo, e os pro-
fessores que atuam na EEB 
São Donato, onde está sen-
do implantada a Pedagogia 
da Alternância para as tur-
mas de 8º e 9º ano.

No dia 3 uma segunda 
live foi realizada com ser-
vidores que atuam na Edu-
cação de Jovens e Adultos 
do Ceja de Maravilha e de 
Quilombo. Além da equi-
pe do ensino da coordena-
doria, houve a participação 
da gerente de modalidades 

e projetos da SED, Beatris 
Clair Andrade, e sua equi-
pe. Foram destacados pon-
tos importantes da atua-
ção e particularidades desta 
modalidade, especialmente 
para este momento.

No dia 5, teve live no pe-
ríodo da manhã para os edu-
cadores da Educação Espe-
cial, com participação da 
equipe do ensino da coorde-
nadoria e da professora Tâ-
nia Geremias, responsável 
pela Educação Especial da 
SED. Foi um momento de re-
flexão sobre inclusão e diver-
sidade ressaltando concei-
tos da Base Nacional Comum 
Curricular, tais como equi-

dade e percurso formativo. 
Ainda na tarde do dia 5 

foi realizada uma live para 
todos os profissionais da 
rede, com a equipe de ensi-
no da coordenadoria e com 
a participação da profes-
sora doutora Dilva Bertol-
di Benvenutti. O encontro 
foi intitulado Educação em 
Tempos de Estranhamentos 
e Possibilidades, trazendo 
reflexões importantes para 
este momento. E na sequên-
cia, com a participação do 
professor Luiz Alessandro 
e Cali Ferri, com esclareci-
mentos e orientações sobre 
o preenchimento do Profes-
sor On-line.

Fotos: Divulgação

Encontro virtual com alguns educadores da regional 

reunião com professores que atuam no Ensino de jovens e adultos 

não é pARA pediR desculpA

Não gosto de quem pede continuamente desculpa. 
Sempre convido os do meu circuito para que não se 

peça, pelo menos pra mim.
Na minha opinião, nunca ninguém teria que pedir 

desculpa. 
E já explico por que. 
Não porque obviamente nunca se erra. Bem pelo con-

trário. 
Mas eu não gosto das “desculpas” pelo menos por 3 

razões: 
1. Vamos supor que tenha sido feito um erro. Erro é 

erro. Não é culpa. A culpa é um conceito bem perverso, 
extremamente enraizado na cabeça dos cristãos. Tem a 
ver com a intenção de fazer mal ou com o descumprimen-
to de uma ordem sagrada, ou seja, o desmerecimento ao 
pertencimento. Baseia-se sobre uma ontologia profunda-
mente negativa. Terrível a ideologia do pecado original. 
Mas porque uma pessoa teria que nascer já com culpa? 
Para gastar a sua vida no sofrimento e na tentativa ser-
vil de se redimir? Nem pensar… eu, pelo menos, nasci li-
vre e limpo.  

Eu como todos. Porque ninguém nasce com culpa. E 
errar, por todas as razões que não sejam a explícita vonta-
de de errar ou de machucar, é algo evolutivo, algo huma-
no: algo que faz parte da vida. Não penso que uma pessoa 
mereça o inferno por causa de um erro (destaca-se que eu 
escrevi “por causa” de um erro e não “por culpa” de um 
erro). Quando uma pessoa erra, penso que mereça um en-
sino e uma segunda chance. 

2) A partir da segunda chance, vem a segunda razão. 
Não precisa proferir a “mágica palavra” “desculpa”. Se a 
pessoa se deu conta do erro, razão pela qual supostamen-
te estaria pedindo desculpa, então não adianta a evanes-
cência de uma mera palavra para demonstrar o seu redi-
mir; a verdadeira desculpa se manifesta não repetindo o 
erro. Ao final vem dada uma segunda chance. Traduzir as 
“desculpas” em algo prático, com comportamentos fáti-
cos, é a verdadeira declaração de vontade de compensar 
e superar o erro feito, baseada sobre admissão de tê-lo re-
conhecido. Isso muda o foco do conceito do arrependi-
mento ao de responsabilidade. 

3) Dulcis in fundo, sempre mais pessoas abusam das 
“desculpas” como uma genérica, ostensiva, onipotente, in-
vencível esponja de impunidade. Uma espécie de “salvo-
conduto” para qualquer comportamento, como uma ben-
ção eclesial ou uma babá/empregada que, substituindo-se 
em silêncio, faz por ti o que a mãe mandou que tu fizesses.

O abuso das “desculpas” é quanto mais exista para 
deixar a pessoa eternamente imatura e refém da repetição 
dos mesmos erros. 

Não gosto disso. 
E daí? Significa que temos que continuar indiferentes 

quando erramos? 
Não, né!
Primariamente porque nenhum erro se supera se não 

for admitido. 
Segundo, e acima de tudo, porque os nossos erros 

sempre, inevitavelmente, machucam os outros. E isso não 
é bom. Temos que comunicar aos ofendidos que somos 
cientes de ter provocado uns efeitos e umas consequên-
cias indesejadas. 

Por isso sugiro, em lugar das desculpas, dizer um pro-
fundo e sincero “sinto muito”… E depois não repetir o 
mesmo erro. Pelo menos até um novo aparecer.
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LUIZ CARLOS
PRATES

nesTA VidA, nAdA se ResolVe 
fugindo dos pRoblemAs
Pare de pensar em fugir das 
dificuldades. Fugir das dificuldades não 
é um meio de se livrar do sofrimento; 
pelo contrário, tal atitude só contribui 
para prolongar o sofrimento. É preciso 
ter atitude oposta, isto é, estar disposto 
a enfrentar os problemas. Qualquer 
dificuldade pode ser transformada 
em prazer ou satisfação quando 
enfrentada com determinação.

Junho é o mês de aniversário 
da Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer de Maravilha, que 
em 2020 comemora 23 anos de 
luta incansável contra o câncer 
de mama e de colo de útero. Essa 
caminhada teve início no dia 8 de 
junho de 1997, fundada por Inês 
Cassol, e sempre contou com o 
apoio de voluntárias e da comu-
nidade maravilhense.

A Rede Feminina conta com 
30 voluntárias ativas, dentre elas 
profissionais de fisioterapia, psi-
cologia, pilates, artesanato, enfer-
magem e médico ginecologista. 
São cinco projetos em andamen-
to, chegando aos 23 anos de tra-
balho através da conscientização 
e prevenção, tendo centenas de 
casos solucionados a tempo.

Conforme a presidente, 
Méri Ranzan, o que engrandece 
a Rede Feminina é disponibilizar 
para mulheres o exame Papani-

AniVeRsÁRio Entidade filantrópica conta com 30 voluntárias ativas e 
apoio da comunidade e poder público 

Rede feminina de combate ao câncer 
comemora 23 anos de fundação 

colau e o amparo para as vitorio-
sas e acometidas em tratamento 
de quimioterapia, radioterapia e 
mastectomia. A entidade recebe 
apoio incondicional das voluntá-

rias, do poder público, empresá-
rios e da comunidade em geral, 
que acreditam na missão de pre-
venir e cuidar da população. 

“Agradecemos as voluntá-

rias, que com amor e dedicação 
desempenham seu papel indis-
pensável para o andamento e o 
funcionamento de todas as ati-
vidades, tornando o trabalho da 
RFCC mais humanizado, atin-
gindo durante esses anos de fun-
dação os objetivos sociais pro-
postos, também agradecer o 
poder público municipal, Execu-
tivo e Legislativo, que desde sua 
fundação aprovou leis custeando 
alguns serviços fundamentais. O 
apoio das empresas, profissio-
nais da área da saúde e pessoas 
físicas também consolidou nossa 
trajetória de sucesso”, destacam 
as voluntárias. 

Para a presidente, o reco-
nhecimento da comunidade de-
monstra confiança e solidarieda-
de, mantendo o objetivo principal 
de promover saúde, auxiliando na 
prevenção e acreditando em dias 
melhores para todos.

Fotos: Arquivo/O Líder

Diretoria da rede Feminina maravilha

Presidente meri ranzan agradece o apoio da comunidade, voluntárias e poder público  

para ganhar, aposte 
Não sei neste momento para quem estou falando. Mas é 

provável que você não ande por aí nadando em dinheiro ou fe-
licidade. Acertei? Também pode que você seja muito rica, rico, 
claro que pode. Vou ficar, todavia, na aposta mais provável, 
você anda com muitas dificuldades em sua vida. Problemas 
que bem podem ser resolvidos. Sabes por quê? Porque você 
é uma Mega Sena acumulada. Se você apostar, insistir nessa 
Mega Sena, é absolutamente certo que você vai ganhar. “En-
riquecerá”. É óbvio que estou a imaginar que falo com pessoa 
que entende que riqueza não é, necessariamente, dinheiro no 
banco. Essa riqueza, a do dinheiro, bem que pode levar as pes-
soas à pior de todas as pobrezas: a do desencanto na vida.

A tal Mega Sena simbólica de que falo é uma aposta nos 
seus talentos, em mudança de comportamentos, se for o 
caso.  Você sabe que teimosia é a persistência num erro, é es-
tupidez. Persistir numa virtude é iluminação, cedo ou tarde, 
vai dar certo. Você caminha, no mínimo, três vezes por sema-
na? Tem que caminhar. Ah, mas não tenho tempo! E como 
é que para “outras coisas” sempre há tempo, hein? Conver-
sa mole. Você lê todos os dias umas 20 páginas de um livro? 
Não vale a resposta anterior, a lorota do não ter tempo... Fa-
zer uma fezinha na sua Mega Sena pessoal vai dar resultado, 
é só insistir, crer, suar e... Festejar. Que droga, as pessoas que-
rem colher sem antes semear. Agora, nesta crise, multidões 
dizem que a Economia está quebrada, o emprego difícil, a 
renda encurtada, e por aí... Só que neste momento pessoas 
muito parecidas às que se lastimam estão ganhando dinhei-
ro, iniciando negócios, sorrindo para a vida. Por que a dife-
rença? Monteiro Lobato falou bem sobre isso, dizendo que 
o brasileiro (a maioria) vive se queixando de pobreza sen-
tado sobre um pote de ouro. Esse pote de ouro é a terra do 
Brasil, onde se “plantando” tudo dá, como disse também o 
Caminha. Não por outra razão que os chineses estão ativís-
simos “de olho” na Amazônia, eles e outros “xyzayiz” – pala-
vrão impublicável...

Muita gente espera pelas graças de um chefe para su-
bir profissionalmente, ganhar na loteria sem fazer “aposta”, 
conquistar pessoas sendo demoníaca no caráter, e assim por 
diante. Um espelho faz bem. Mas que todos temos uma “Me-
ga-Sena” no bolso, temos. É apostar e crer.

infeRno
Inferno é onde mais passamos o tempo. Você já não ou-

viu dizer que “O inferno são os outros”? Sim, mas nós somos 
os outros dos outros... Faz-nos bem dizer que ela é culpada 
ou que ele a enganou, que o chefe é isso, que o colega é aqui-
lo, mas... Esquecemos do nosso diabo interior. E como cada 
um tem seu diabo de plantão, melhor é cuidar-se. Nós somos 
o nosso inferno. Sem muxoxos.

oRAÇÕes
Num site de jornalismo este título: - “Conheça orações para 

vencer pestes e epidemias”. Pestes e epidemias, a meu juízo, po-
dem ser qualquer dos tantos problemas por que passamos na 
vida, todavia... Não serão mantras ou palavras nos lábios que 
nos vão dar a vitória na vida. O que nos pode fazer vencer qual-
quer desafio são as ações. Com boas e enérgicas ações, podes 
deixar as orações na gaveta... Suor é que faz milagres. 

fAlTA diZeR
A brasileirada se soltou. Brasileirada é pejorativo, é como 

dizer mulherada, ofende; mas sobre brasileirada o faço in-
tencionalmente. Estão saindo às ruas como nunca, fazendo 
festas e ajuntamentos promíscuos, andando sem máscaras, 
tudo, de tudo. Merecem o governo que têm e o que “virá”...
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floR do seRTão
secretária de educação destaca os desafios do setor durante a pandemia

Com a pandemia do co-
ronavírus e, por consequ-
ência, o isolamento social, 
as escolas tiveram que to-
mar rumos diferentes para 
manter a relação aluno-pro-
fessor. No Centro Educacio-
nal Pe. Luís Muhl, em Flor 
do Sertão, iniciou-se a ela-
boração de atividades esco-
lares via aplicativo WhatsA-
pp. Aos alunos que não têm 
acesso à internet, as ativida-
des foram impressas e entre-

maria lucia Freiberger acredita que o período exige capacidade de adaptação de todos 
os envolvidos no processo educacional

gues na própria residência.
Em maio o Sistema Edu-

cacional Família e Escola, 
adotado pelo município nes-
te ano, passou a disponibili-
zar o material pedagógico via 
plataforma digital. Mais um 
desafio para direção, profes-
sores, alunos e famílias que, 
obviamente, não estavam pre-
parados para essa novidade. A 
coordenação pedagógica pas-
sou a orientar cada profes-
sor para que pudessem exer-

cer sua prática pedagógica 
virtualmente. Em seguida fo-
ram orientados alunos e fa-
miliares, que também recebe-
ram os cadernos pedagógicos, 
materiais que complemen-
tam as atividades virtuais. 

Para a secretária de Edu-
cação, Maria Lucia Freiberger, 
o distanciamento é um gran-
de desafio para a educação, 
especialmente no ensino fun-
damental. “Exige capacida-
de de adaptação de todos os 

envolvidos, pois nossas insti-
tuições de ensino fundamen-
tal não estavam preparadas 
para isso. Para as crianças, a 
proximidade física dos pro-
fessores faz muita diferen-
ça, mas como é inviável, a tec-
nologia nos abre portas por 
meio das quais o aprendiza-
do também é viabilizado”, re-
conhece, destacando que 
só o esforço e a dedicação 
de todos garantirão o suces-
so do processo pedagógico.

Divulgação

TRAnspARÊnciA No Portal é possível ver os nomes e informações de quem está cadastrado ou recebe o benefício

com mais de 3 mil pessoas, maravilha tem 
liberação de R$ 2 milhões de auxílio emergencial

O governo federal libe-
rou os dados de quem re-
cebeu o auxílio emergen-
cial durante a pandemia do 
coronavírus no Brasil. A lis-
ta está causando grande po-
lêmica, já que possui no-
mes de pessoas com maior 
poder aquisitivo que pedi-
ram o dinheiro. Além disso, 
a outra polêmica é por con-
ta de fraudes, já que pes-
soas usaram nomes de em-
presários e até celebridades 
para fazer o cadastro no sis-

tema do governo. 
No Portal da Transpa-

rência é possível ver os no-
mes e informações de quem 
está cadastrado ou rece-
be o benefício. A ferramen-
ta possibilita pesquisar 
por nome, estado e cida-
de. Para ter acesso, quem 
navega pelo portal deve, 
após aparecer a lista dos 
valores liberados no muni-
cípio, clicar em “detalhes”, 
e terá a lista em ordem al-
fabética. 

no sul
De acordo com o governo, o 

pagamento começou em 9 de 
abril em todo o país e encer-
ra em julho, mas será prorro-

gado, mas com valores entre R$ 
200 e R$ 300. 

Na região Sul, o Estado do 
Paraná tem a maior quantidade 
de cadastrados. São R$ 3,34 bi-

lhões creditados aos paranaen-
ses. Em segundo está o Rio Gran-
de do Sul, com R$ 2,86 bilhões. 
Santa Catarina aparece em úl-
timo na região, com o número 

Em maravilha o Portal da Transparência 
informa a liberação de r$ 2.129.400 
milhões. no total, há 3.097 pessoas 
cadastradas para receber o auxílio 
emergencial. ainda sobre os valores, 
a ferramenta mostra que no mês de 
maio a liberação foi acima de r$ 349 

mil. já em abril o montante chegou a r$ 
1.779.600 milhão.  
São miguel do Oeste possui 4.991 
cadastrados e r$ 3,4 milhões. Cunha Porã 
possui cerca de 1.100 cadastrados e r$ 
863 mil, além de Pinhalzinho, que possui 
1.899 cadastrados e r$ 1,5 milhão liberado. 

municípios mais baixo de beneficiários. 
Ao todo, 1.167.252 catari-

nenses foram contempladas 
com o valor mensal de R$ 600 
pelo período de três meses. Isso 
corresponde a 16% dos 7,2 mi-
lhões de habitantes do Estado.

deVoluÇão
O governo federal lançou 
no mês passado um site 
para facilitar a devolução 
do auxílio emergencial de 
r$ 600 por quem recebeu 
o dinheiro, mas não 
tinha direito ao benefício. 
Segundo o ministério da 
Cidadania, o interessado 
deverá acessar o site 
devolucaoauxilioemergencial.
cidadania.gov.br e inserir o 
CPF cadastrado no auxílio. O 
sistema vai gerar uma Guia 
de recolhimento da união 
(Gru), que poderá ser paga 
no Banco do Brasil.

Fotos: Divulgação

Portal da Transparência gera gráfico sobre os valores liberados para maravilha

Ferramenta discrimina meses em que auxílio foi liberado na região
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“um grama de ação vale uma 
tonelada de teoria.” 

Friederich Engels

por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Apesar de pandemia, saldo de novas empresas 
cresce 9,8% em santa catarina em 2020

A confiança dos empreendedores catarinenses segue alta apesar da 
pandemia de covid-19. Dados da Junta Comercial do Estado de Santa Ca-
tarina (Jucesc) mostram um saldo positivo de 41.534 novas empresas no 
Estado, entre 1º de janeiro e 3 de junho de 2020. O resultado é 9,8% su-
perior ao mesmo período do ano passado, quanto o saldo era de 37.833 
(62.090 empresas constituídas e 24.247 baixas). Neste ano, o saldo posi-
tivo é fruto da diferença das 63.915 empresas constituídas e 22.381 extin-
ções. Outro indicador que mostra o entusiasmo do setor produtivo é que 
mesmo no período de pandemia, de 17 de março até 3 de junho, o resul-
tado foi de 17.930 novas empresas (27.557 constituições e 9.627 baixas).

Fotos: Divulgação

Receita de exportação 
do agronegócio do Brasil 
cresce 18% em maio com 
compras chinesas

As exportações brasileiras do agronegócio 
avançaram 18% em maio, em relação ao mesmo 
período do ano passado, para 10,9 bilhões de dó-
lares, configurando um recorde para o mês pu-
xado pelas vendas de soja, carne bovina e açúcar 
para a China, informou na quarta-feira o Minis-
tério da Agricultura. A soja segue na liderança 
da pauta de exportação, com 5,2 bilhões de dó-
lares em vendas externas. Na avaliação da pas-
ta, a receita com exportação de carne bovina foi 
destaque ao alcançar 780 milhões de dólares, se-
guida por açúcar com 767 milhões. O país asiáti-
co foi o maior importador da soja em grão brasi-
leira, ao responder por 71,5% dos embarques, ou 
3,7 bilhões de dólares. Já as aquisições chinesas 
de carne foram de 870,84 milhões no mês, con-
siderando o mercado de Hong Kong. Desta for-
ma, 55% do valor total exportado pelo Brasil foi 
para a China no período. A China aparece nova-
mente como maior importadora de açúcar, ad-
quirindo 21,7% de todo o valor exportado pelo 
Brasil do produto ou 166,42 milhões de dólares.

Iata estima perdas de US$ 4 bi para 
aéreas na América Latina em 2020

A Associação Internacional de Transporte Aé-
reo (Iata, na sigla em inglês) apresentou na quin-
ta-feira (11) estimativas de perdas financeiras de 
US$ 4 bilhões para as companhias aéreas na Amé-
rica Latina neste ano. Globalmente, estima, o pre-
juízo deve chegar a US$ 84,3 bilhões em razão 
das medidas tomadas pelos governos com o fe-
chamento de fronteiras para tentar conter a pan-
demia do novo coronavírus. A avaliação é a de 
que, entre todos os setores econômicos, as aére-
as são as mais prejudicadas e, se a situação per-
durar mais, muito mais companhias podem en-
trar com pedidos de recuperação judicial.

FMI DIz qUE US$ 10 TRI FORAM 
gASTOS COM PANDEMIA, 
MAS é PRECISO MAIS

Governos ao redor do mundo já gas-
taram US$ 10 trilhões em medidas fiscais 
para responder à pandemia do novo co-
ronavírus e suas consequências econômi-
cas, mas ainda são necessários significativos 
esforços adicionais, disse a chefe do Fun-
do Monetário Internacional (FMI) na quin-
ta-feira (11). Conforme a Reuters, a direto-
ra-geral do FMI, Kristalina Georgieva, disse 
que novas estimativas sugerem que até 100 
milhões de pessoas podem ser empurra-
das para a extrema pobreza como resulta-
do da crise decorrente do vírus e que o foco 
dos gastos adicionais deve ser na minimi-
zação das perdas de empregos e na pre-
venção ao aumento da desigualdade.

Com a chegada do gigante Boeing 747-
400F, Florianópolis entra no 
mapa mundial dos aeroportos de cargas

Desde que assumiu a concessão do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, de Floria-
nópolis, o grupo suíço Zurich Airport sempre considerou a opção de carga como uma 
parte importante do negócio. Além da construção do moderno terminal, a companhia 
fez obras de melhorias na pista de pouso e no pátio para poder realizar esse tipo de ope-
ração, informou o diretor-geral da Floripa Airport, Ricardo Gesse, para o NSC Total. Para 
o executivo, Santa Catarina tem potencial para ser também um polo logístico aéreo do 
Sul do Brasil. Por mar, já conta com cinco portos. Gesse afirma que o Estado tem condi-
ções diferenciadas para o transporte internacional de mercadorias por ter um dos pro-
gramas de incentivos fiscais mais atrativos do país para essa atividade. O cargueiro que 
chegou veio de Guangzhow, Sul da China, e trouxe 700 metros cúbicos de equipamen-
tos de proteção individual (EPIs) para hospitais, em contrato privado de importação.

Diorgenes Pandini

governo vai criar programa de renda 
mínima após a pandemia, diz guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anun-
ciou na terça-feira (9) que o governo federal cria-
rá um programa de renda mínima permanente, 
após a pandemia do novo coronavírus (covid-19), 
batizado de Renda Brasil. O ministro disse ainda 
que será criado um programa para geração de em-
pregos formais, com a retomada do projeto Car-
teira Verde e Amarela. De acordo com o ministro, 
haverá a unificação de vários programas sociais 
para a criação do Renda Brasil, que deve incluir os 
38 milhões de beneficiários do auxílio emergen-
cial, pago em razão da pandemia da covid-19. Já 
com o programa Carteira Verde e Amarela, uma 
das bandeiras de campanha de Bolsonaro, o go-
verno pretende flexibilizar direitos trabalhistas 
como forma de facilitar novas contratações. “Há re-
gimes onde têm muitos direitos e pouquíssimos 
empregos e há 40 milhões de brasileiros andan-
do pelas ruas sem carteira assinada. Só que ago-
ra nós sabemos quem eles são e vamos formalizar 
esse pessoal todo”, ressaltou o ministro Guedes.
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O Hospital São José de Maravilha confirmou na quinta-fei-
ra (11) a primeira internação de paciente com covid-19. O caso 
é de uma mulher de 65 anos, moradora de Maravilha. O re-
sultado do exame confirmando o diagnóstico chegou na ma-
nhã de quinta-feira, realizado pelo Laboratório Central La-
cen. A idosa está internada em leito da UTI desde o último 
dia 5. O hospital tem ainda 24 leitos de enfermaria da ala co-
vid, no entanto, até a sexta-feira (12) nenhum estava ocupado.   

coVid-19
hospital são josé registra 
primeira internação na uTi

flAmengo
pastelada da fla-mulher 
supera expectativas

A Fla-Mulher, ala femi-
nina dentro da Fla-Mara-
vilha, torcida organizada 
do Flamengo em Maravi-
lha, organizou uma pastela-
da para levantar fundos para 
a sede social da entidade. A 
Fla-Maravilha é a única tor-
cida organizada e consula-
do de um clube em Maravi-
lha que tem sede própria.

De acordo com o côn-
sul do Flamengo na Cida-
de das Crianças, Gilmar Do-
nhauser, a intenção era de 
comercializar 300 pasteis, 
mas foi superada a meta. 
Foram vendidos 620 pas-
teis, que foram distribuídos 
no sábado (6) pela manhã, 
na sede da Fla-Maravi-
lha, no Bairro Bela Vista.

Divulgação

Foi vendido mais que o dobro do previsto  

carine arenHardT

Eudes Fatima da Silva 
Vargas tem 49 anos e este-
ve entre os primeiros casos 
confirmados de covid-19 em 
Maravilha. Ela conta que os 
primeiros sintomas começa-
ram no dia 17 de maio, num 
domingo. Eudes sentiu dor 
de cabeça e no corpo, fra-
queza e a boca seca. No dia 
seguinte, ela foi consultar 
e fez uma tomografia, que 
apresentou lesão nos pul-
mões. Em alguns dias, o re-
sultado do exame confirmou 
o diagnóstico de covid-19, 
quando ela já não apresenta-
va mais sintomas. 

Já na terça-feira, dia 20, 
ela se sentia bem e 14 dias 
após apresentar os sinto-
mas foi considerada curada. 
Das seis pessoas que resi-
dem com ela, apenas o ma-
rido, Antonio Valdir Vargas, 
de 49 anos, também foi diag-
nosticado com a doença. 
Com sintomas mais acentu-
ados, ele precisou ficar três 
dias internado no Hospital 
São José, em leito de enfer-
maria. Com o fim dos sinto-
mas e passado o período de 
isolamento, o desafio para 
eles ainda tem sido enfren-
tar o preconceito de algumas 
pessoas, que têm medo de se 
aproximar do casal. 

Apesar dos desafios, Eu-
des e Antônio venceram a 
luta contra a covid-19 e já es-
tão recuperados, assim como 
68% dos pacientes diagnosti-

sAldo posiTiVo Índice de mortalidade entre os municípios do Grande 
Oeste também é baixo, ficando numa média de 1,2% entre casos confirmados

Região tem mais de 68% dos 
pacientes diagnosticados 
com covid-19 recuperados 

Maravilha: 30 casos confirmados da 
doença, 24 pacientes já recuperados. 
Seis pessoas diagnosticadas com 
covid-19 seguem com o vírus 
considerado ativo e se mantêm em 
isolamento domiciliar. O índice de 
recuperados no município é de 80%. 
Os números foram atualizados na 
sexta-feira (12).
Chapecó: até a quinta-feira (11) 
eram 722 pacientes recuperados 

de 1.161 diagnosticados. O índice 
de recuperados no município é de 
aproximadamente 62%. 
São Miguel do Oeste: Dos 92 
casos confirmados, 66 já eram 
considerados recuperados até a 
quinta-feira (11). O índice de curados 
é superior a 70%. 
Cunha Porã: Dos 20 pacientes 
confirmados, 19 já estão 
recuperados. Os dados foram 

atualizados na sexta-feira (12). 
Pinhalzinho: até a quinta-feira (11) 
eram 18 casos confirmados, com 14 
pacientes considerados recuperados. 
O índice de recuperados no município 
é acima de 75%.
Saudades: 11 pacientes 
diagnosticados. no boletim 
epidemiológico divulgado na quarta-
feira (10) não constava nenhum 
caso como recuperado. 

cados com a doença na re-
gião Grande Oeste. O índi-
ce de mortalidade também 
é baixo, aproximadamente 
1,2% entre os casos confir-
mados nessa região. 

Os primeiros casos de co-

vid-19 foram diagnostica-
dos na região há menos de 
três meses e neste período o 
Grande Oeste chegou a 2.414 
casos confirmados da doen-
ça até a sexta-feira (12). Des-
te total, 1.657 pessoas são 

consideradas curadas. A mé-
dia de 68% fica próxima do 
cenário estadual. Até a quin-
ta-feira (11) Santa Catarina 
tinha 8.522 pacientes recu-
perados, 66% de 12.953 diag-
nosticados. 

Eudes Fatima da Silva vargas conta sobre recuperação 

Dados correspondem ao boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira (11)

Carine Arenhardt/O Líder

MUNICÍPIOS DA REGIÃO COM MAIS CASOS 
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

A influenza é uma infec-
ção do sistema respiratório 
cuja principal complicação 
são as pneumonias, que são 
responsáveis por um grande 
número de internações hos-
pitalares no país. É uma do-
ença muito comum em todo 
o mundo, sendo possível uma 
pessoa adquirir influenza vá-
rias vezes ao longo de sua 
vida. É também frequente-
mente confundida com ou-
tras viroses respiratórias, por 
isso o seu diagnóstico de con-
firmação só é feito mediante 
exame laboratorial específico.

disTRibuiÇão no 
bRAsil e no mundo
No cenário epidemiológi-

co mundial, atualmente o ví-
rus da influenza aviária H5N1 
representa a ameaça de uma 
nova pandemia, uma vez que 
está circulando entre aves em 
13 países e em quatro deles 
tem provocado – de forma es-
porádica – casos de infecção 
entre seres humanos. Há um 
risco de que este vírus (H5N1) 
possa sofrer uma mutação (ou 
seja, alterações das suas carac-
terísticas genéticas atuais) e ve-
nha a adquirir condições de ser 
transmitido diretamente en-
tre os seres humanos, inician-
do-se assim uma nova pan-
demia. Não é possível prever 
exatamente se e quando isto 
vai ocorrer, mas não está des-
cartada a possibilidade de que 
isso ocorra. Neste caso, todos 
os países serão afetados, em 
maior ou menor intensidade, 
dependendo do tipo de muta-
ção que aconteça com o vírus 
e da capacidade de rápida res-
posta das autoridades de saúde 
pública no mundo.

Transmissão:
agentes causadores 
(patógeno e vetores): o vírus 
da influenza é da família dos 
Ortomixovírus e é composto 
de uma estrutura de rna 
de hélice única. Subdivide-
se em três tipos: a, B e C, 
segundo sua diversidade 
antigênica. Esses vírus são 
altamente transmissíveis 

e podem sofrer mutações 
(transformações em sua 
estrutura genética), sendo 
que o tipo a é mais mutável 
que o B e este mais mutável 
que o tipo C. Os tipos a e B 
causam maior morbidade 
(doença) e mortalidade 
(mortes) que o tipo C. 
Geralmente as epidemias 
e pandemias (epidemia 
em vários países) estão 
associadas ao vírus do 
tipo a. O tipo C não tem 
importância clínica, nem 
epidemiológica.
a influenza humana pode 
ser transmitida de forma 
direta, através das secreções 
das vias respiratórias de 
uma pessoa contaminada 
ao falar, espirrar, ou tossir; 
ou de forma indireta, por 
meio das mãos que, após 
contato com superfícies 
recentemente contaminadas 
por secreções respiratórias 
de um indivíduo infectado, 
podem carrear o agente 
infeccioso diretamente para 
a boca, nariz e olhos.
a transmissão direta inter-
humana (ou seja, de pessoa 
a pessoa) é a mais comum, 
mas já foi documentada a 
transmissão direta do vírus 
de aves e suínos para o 
homem. O período que uma 
pessoa pode transmitir a 
doença (transmissibilidade) 
é de 2 dias antes até 5 dias 
após o início dos sintomas. 
O período de incubação, 
ou seja, o tempo entre o 
contágio e o aparecimento 
dos sintomas é de 1 a 4 dias.

diagnóstico:
Clínico (principais 
sintomas): a doença inicia-
se com febre alta, em geral 
acima de 38ºC, seguida 
de dor muscular, dor de 
garganta, dor de cabeça 
e tosse seca. a febre é o 
sintoma mais importante e 
dura em torno de três dias. 
Os sintomas respiratórios 
como a tosse e outros, 
tornam-se mais evidentes 
com a progressão da 
doença e mantêm-se em 

geral por três a quatro dias 
após o desaparecimento 
da febre. Podem apresentar 
ainda pele quente e úmida, 
olhos hiperemiados 
(avermelhados) e 
lacrimejantes. as crianças 
podem apresentar também 
febre mais alta, aumento 
de gânglios no pescoço 
(linfonodos cervicais), 
diarreia e vômitos.
laboratorial (exames 
realizados): a coleta, 
transporte, processamento 
e armazenamento 
são fundamentais 
no diagnóstico da 
infecção viral. Duas 
técnicas são utilizadas 
para o diagnóstico da 
influenza: a reação de 
imunofluorescência indireta 
e cultura para isolamento 
viral. no caso do vírus do 
tipo “a”, é essencial que 
seja feita uma tipagem 
completa para que ele 
seja introduzido na 
composição anual da 
vacina do hemisfério sul. a 
imunofluorescência indireta 
é realizada em laboratórios 
estaduais que utilizam um 
painel que indica a presença 
da influenza e de outros 
dois vírus respiratórios 
(vírus sincicial respiratório 
e adenovírus). a cultura é 
realizada somente para os 
casos de infecção do vírus 
influenza, em um dos três 
laboratórios de referência 
nacional (instituto 
Evandro Chagas/Funasa, 
Fiocruz/mS e instituto 
adolfo lutz/SES-SP), 
que também fazem a 
caracterização antigênica 
inicial, completada 
nos laboratórios de 
referência internacional 
da Organização mundial 
de Saúde (OmS). as 
amostras clínicas devem 
ser coletadas até três dias 
do início dos sintomas 
para um melhor êxito no 
diagnóstico.

Tratamento:
O tratamento da influenza 

não complicada pode ser 
realizado com medicações 
sintomáticas, repouso, 
hidratação e alimentação 
leve. nas situações em que 
há indicação médica podem 
ser utilizadas duas classes 
de drogas, os bloqueadores 
do canal m2 de envelope 
viral ou os inibidores 
da neuraminidase. há 
vantagens e desvantagens 
no uso de ambos os grupos 
de drogas, que devem ser 
avaliados pelo médico que 
fará as prescrições, quando 
necessário.
as principais complicações 
são as infecções bacterianas 
secundárias, principalmente 
as pneumonias. Em caso de 
complicações, o tratamento 
será específico, geralmente 
com antimicrobianos 
(antibióticos). Para tanto, 
é fundamental procurar 
atendimento nas unidades 
de saúde (postos/centros de 
saúde ou hospitais). Devido 
ao risco do aparecimento 
de algumas reações graves, 
é importante evitar o uso 
de ácido acetilsalisílico na 
vigência de quadros de 
influenza.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Infectologia

gripe/influenza
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pressão.
Segundo o Ministério da 

Saúde, crianças e adolescentes 
se acidentam seis vezes mais do 
que adultos em atividades labo-
rais porque têm menor percep-
ção dos perigos. Fraturas, mu-
tilações, ferimentos causados 
por objetos cortantes, queima-
duras, picadas por animais pe-
çonhentos e morte são exem-
plos de acidentes de trabalho.

Região 
Conforme a secretária, no 

Extremo-Oeste de Santa Cata-
rina o trabalho infantil ocorre 
em maior escala na agricultura 
e de forma doméstica. “São ca-
sos de difícil identificação. É um 
assunto muito delicado, porém 
precisamos ter a consciência 
que existem atividades inapro-
priadas para crianças e adoles-
centes”, explica. 

Em nível de município, o 
Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti) é res-
ponsável por coordenar ações 

estratégicas de combate e en-
frentamento ao trabalho in-
fantil, o Centro de Referência 
de Assistência Socia (Cras) e o 
Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social 
(Creas) também desenvol-
vem ações de conscientiza-
ção. “Por conta da pandemia 
as ações deste ano serão tra-
balhadas nas redes sociais e 
distribuídos materiais para 
as crianças que frequentam o 
Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos. In-
clusive elas já buscam ativida-
des para serem desenvolvidas 
em casa”, finaliza. 

conscienTiZAÇão Crianças que sofrem com essa condição apresentam problemas físicos e psicológicos 

secretaria de Assistência social apoia 
campanha de combate ao trabalho infantil

denÚnciA 
Denúncias devem ser 
feitas diretamente 
no Creas ou pelo 
telefone 3664 2286, 
no Conselho Tutelar 
ou através do telefone 
3664 4049 / 98831 
3844 ou pelo disk 100.

diana Heinz

Junho é o mês de comba-
te ao trabalho infantil. Nesta se-
mana foi lançada, nas redes so-
ciais, a nova campanha nacional 
sobre o tema realizada pelo Fó-
rum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infan-
til, Organização Internacional 
do Trabalho Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e Justiça do 
Trabalho. Nomeada de “não ao 
trabalho infantil”, a ação foi ade-
rida pela Secretaria de Assis-
tência Social de Maravilha. Em 
outros anos a campanha era re-
alizada de forma presencial no 
município com palestras e en-
contros. Desta vez, em função 
da restrição social, foram feitas 
publicações de conscientiza-
ção através da internet. 

Conforme a secretária de 
Assistência Social, Kathiucya 
Lara Immig, trabalho infantil se 
caracteriza como toda e qual-
quer atividade realizada por 
crianças e adolescentes com 

Segundo Kathiucya, na região o trabalho infantil ocorre em maior escala na agricultura 
e de forma doméstica

Arquivo/O Líder

idade inferior a 16 anos, exce-
to na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 anos. Aprendiz é 
o empregado com um contra-
to de trabalho especial, com di-
reitos trabalhistas e previden-
ciários garantidos. Parte do seu 
tempo de trabalho é dedicada a 
curso de aprendizagem profis-
sional e outra parte é dedicada 
à prática, no local de trabalho, 
daquilo que foi aprendido neste 
curso. “Os adolescentes na faixa 
etária entre 16 e 18 anos podem 

trabalhar, mas com restrições: 
o trabalho não pode ser notur-
no, perigoso, insalubre, peno-
so, realizado em locais preju-
diciais à sua formação e ao seu 
desenvolvimento físico, psíqui-
co, moral e social, nem realiza-
do em horários e locais que não 
permitam frequência à escola”, 
explica. 

lei bRAsileiRA 
O Brasil elaborou em 2008 

uma lista das piores formas de 

trabalho infantil. Os exem-
plos foram manifestados por 
uma lei no mesmo ano. A lis-
ta consta: 
- Trabalho infantil na 
agricultura
- Trabalho infantil doméstico
- Trabalho infantil na 
produção e tráfico de drogas
- Trabalho infantil informal 
urbano
- Trabalho infantil no lixo e 
com lixo
- Exploração sexual de 
crianças e adolescentes

impAcTos 
Kathiucya explica que 

crianças que sofrem com essa 
condição apresentam muitos 
problemas, como fadiga exces-
siva, problemas respiratórios, 
doenças causadas por agrotó-
xicos, lesões e deformidades 
na coluna, alergias, distúrbios 
do sono e irritabilidade. Ou-
tros problemas identificados 
são a fobia social, perda de afe-
tividade, baixa autoestima e de-

enfRenTAmenTo dA pAndemiA 
clubes de lions 
fazem doação para o 
hospital são josé
carine arenHardT

O Hospital São José recebeu 
nesta semana uma doação de 
EPIs, entregues pelo Lions Clu-
be Maravilhe e Lions Clube Ma-
ravilha Oeste. O material foi ad-
quirido com recursos oriundos 
do Subsídio Emergencial da 
Fundação de Lions Internacio-
nal - LCIF para o combate à co-
vid-19. Para o Hospital São José 
foram entregues 100 unidades 

de protetores faciais, 25 másca-
ras e 53 aventais descartáveis.  

Ao todo os recursos da Fun-
dação beneficiaram 10 hospitais, 
indicados pelos clubes da divi-
são. Com o auxílio foram adqui-
ridos 1.500 aventais, 760 óculos 
cirúrgicos de proteção e 400 más-
caras de proteção com válvu-
la. As máscaras de proteção, face 
shields, foram doações da Uni-
versidade de Caxias do Sul, por 
intermédio do CL Diego Piazza.

Foram entregues 100 unidades de protetores faciais, 25 máscaras e 53 aventais 
descartáveis

Divulgação

carine arenHardT 

A partir de segunda-fei-
ra (15) a unidade de saúde 
do Bairro Vista, em Mara-
vilha, vai retomar o aten-
dimento para a população. 
O município também man-
tém o atendimento na UBS 
Marciany Cristina Zatt Lis-
boa, próximo do Lotea-
mento Nosso Sonho, e no 
Centro Municipal de Saú-
de, ao lado da prefeitura.

A secretária de Saúde, 
Miriane Sartori, destaca que 
a decisão de abrir o posto 
do Bela Vista é devido à di-
ficuldade que algumas fa-
mílias desse bairro tem para 
se deslocar até outras uni-
dades, pela distância. Além 
de consultas médicas com 
clínico geral, a UBS do Bela 
Vista terá atendimento com 
dentista. Não terá agenda-
mento. O atendimento de 

segundA-feiRA
saúde retoma atendimento na ubs do 
bairro bela Vista na próxima semana

dentista também é manti-
do no Centro de Especiali-
dades Odontológicas (CEO). 

A secretária reforça que 
caso o município enfren-
te um aumento expressivo 

de casos de covid-19, pode-
rão haver novos fechamen-
tos de unidades de saúde, 
devido à disponibilidade 
de profissionais para aten-
der a população. A orienta-

ção é que todos mantenham 
os cuidados necessários 
para evitar o avanço do co-
ronavírus para que aos pou-
cos os atendimentos pos-
sam voltar ao normal.  

Carine Arenhardt/O Líder

uBS terá atendimento de médico e dentista
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meRendA Kit será montado com base em dois meses de recursos oriundos do Programa de 
Alimentação Escolar (Pnae), do governo federal

maravilha publica cadastro para kit de 
alimentação escolar 
diana Heinz

Famílias com filhos ma-
triculados na rede munici-
pal de ensino de Maravilha 
podem, desde segunda-fei-
ra (8), preencher um cadas-
tro para receber o kit alimen-
tação escolar. Conforme a 
secretária de educação, Ro-
siméri Rodrigues da Silva, o 
cadastro pode ser preenchido 
até o dia 26 de junho. As famí-
lias podem optar por receber, 
ou negar a necessidade do 
kit. O objetivo da organização 
é complementar a alimenta-
ção diária das crianças, ten-
do em vista o cancelamento 
das aulas presenciais. 

Os alimentos são com-
prados da agricultura fami-
liar e de empresas, via licita-
ção com recursos oriundos 
do Programa de Alimenta-
ção Escolar (Pnae), do go-
verno federal. O kit varia 
para cada etapa de ensino, 
de acordo com o valor re-
passado pelo Pnae. A pre-
visão de entrega é de julho. 
Para as crianças que apresen-
taram no ato da matrícula um 
laudo de alguma intolerân-
cia, alergia alimentar ou pa-
tologia específica na unidade 
escolar, será adaptado o kit, 
tanto na quantidade, no tipo 
e valor do alimento. 

Um aluno de creche, por 
exemplo, recebe do governo 
federal R$ 1,07 diariamen-
te para alimentação, o que 
soma ao mês R$ 21,40. O kit 

será montado com este valor 
dobrado, com base em dois 
meses de recurso. O municí-
pio gasta atualmente mais de 
R$ 80 mil em alimentação es-
colar por mês. Deste total, R$ 
32 mil são do Pnae. “Nós va-
mos utilizar duas parcelas do 
recurso do governo federal e 
montar o kit. O valor da con-
trapartida do município não 
será utilizado, pois não sabe-
mos até quando vai o calen-
dário escolar e vamos preci-
sar de uma reserva técnica”, 
declara a secretária. 

O questionário solici-

ta dados do estudante, como 
nome completo e escola. Ele 
está disponível até o dia 26 
de junho de forma on-line no 
site da prefeitura ou presen-

cial na Secretaria de Educa-
ção. A entrega está prevista 
para junho e será feita nas es-
colas municipais. O trabalho 
será acompanhado pela Vigi-

lância Sanitária e será mon-
tado um cronograma para 
manter a segurança dos en-
volvidos. Cada aluno tem di-
reito a um kit.

KiTs   

comissão 
O trabalho de organiza-

ção dos kits é realizado há 
mais de 30 dias por uma co-
missão interssetorial. O gru-
po é formado pelo Conse-
lho de Alimentação Escolar 
(CAE), Conselho do Direito 
a Criança e ao Adolescente, 
Conselho de Assistência So-
cial, nutricionista, Vigilân-
cia Sanitária, Secretaria da 
Agricultura e outros repre-
sentantes. Atualmente 2.544 
crianças são atendidas pela 
rede municipal de ensino.

- Creche (4 a 6 meses) - valor 
de r$ 42,80 - Fornecimento 
da fórmula infantil

- Creche (7 a 12 meses) - 
valor de r$ 42,43 - composto 
com um quilo de cenoura, um 
quilo de tomate, um quilo e 
meio de laranja, um quilo de 
banana, uma dúzia de ovos, 
um quilo de arroz, um quilo 
de feijão e seis litros de leite

- Creche (1 a 3 anos) - valor 
de r$ 42,39 - composto com 
um quilo de cenoura, um 
quilo de tomate, um quilo e 
meio de laranja, um quilo de 

banana, uma dúzia de ovos, 
dois quilos de arroz, um quilo 
de feijão e cinco litros de 
leite 

- Pré-escola - valor de r$ 
21,09 - composto com dois 
quilos de bergamota poncã, 
um quilo e meio de banana, 
uma dúzia de ovos, um quilo 
de arroz e um quilo de feijão

- Ensino fundamental (1º ao 
9º ano) - valor de r$ 14,71- 
composto com dois quilos 
de bergamota poncã, um 
quilo de banana, um quilo de 
arroz e um quilo de feijão

Formulário está disponível até o dia 26 de junho

rosiméri diz que entrega está prevista para junho e será feita nas escolas municipais

Diana Heinz /O Líder

Arquivo/O Líder

Rede 
esTAduAl 
Em abril alunos da 
rede Estadual de 
Ensino de Santa 
Catarina que 
fazem parte do 
Programa Bolsa-
Família receberam 
kits com produtos 
da alimentação 
escolar. Conforme 
a integradora 
regional de 
Educação de 
maravilha, isabel 
Konzam, na etapa 
atual os alunos 
puderam escolher 
se queriam receber 
os kits ou doar 
estes alimentos 
para programas 
sociais. Foi 
feita uma nova 
licitação para 
atender a demanda. 
Porém, mesmo 
com a decisão, o 
cronograma de 
entrega não foi 
efetuado. isabel disse 
em entrevista ao 
jornal O líder que a 
entrega deve ser feita 
nos próximos dias.
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caMilla conSTanTin

“
Fundamental é mesmo o 
amor”, já dizia Tom Jobim. 
Para Jonathan Rossetto de 
Quadros e Francieli Mai-

nardi Barbosa, o amor aconteceu 
de forma despretensiosa em uma 
festa, quando começaram a con-
versar por causa de uma amiga 
em comum. Não se desgruda-
ram mais e dez anos depois con-
tabilizam muitas conversas, risa-
das e experiências incríveis para 
contar.

Quem acredita que ter uma 
relação duradoura e feliz é apenas 
questão de sorte, está enganado. 
Antes de tudo, exige respeito, pa-
ciência, compreensão, diálogo e, 
principalmente, determinação – 
coisas que não faltaram na rela-
ção de Francieli e Jonathan, prin-
cipalmente quando ela mudou 

de cidade para estudar. Mesmo 
com a distância, ele dava um jei-
to de encontrar a namorada sem-
pre que possível, até ela conquis-
tar o tão sonhado diploma e voltar 
para casa.

Casados há quase dois anos, 
eles acreditam que a confiança, a 
amizade e o companheirismo são 
essenciais. Eles trabalham juntos 
e entenderam desde cedo que o 
equilíbrio é essencial: pelo me-
nos uma vez por semana cada 
um encontra seus amigos. “Ter 
um momento para si é bom, mas 
o respeito é muito importante”, 
afirmam.

Assim como muitos casais, 
Jonathan e Francieli comemora-
ram o Dia dos Namorados (12) 
em casa, de forma simples, mas 
cheios de amor e gratidão. Como 
dizia a canção: “Coisas que só o 
coração pode entender”.

o AmoR AconTece Jonathan Rossetto de Quadros e Francieli Mainardi Barbosa acreditam que 
o companheirismo é essencial 

sobre viver a dois: uma relação baseada 
em respeito e confiança

Fotos: Free Color

jonathan rossetto de Quadros e Francieli mainardi Barbosa estão juntos há uma década 

Casal tem a confiança como um dos principais pilares da relação
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

GENTILEzA GERA 
GENTILEzA: 

DESCUbRA COMO VOCê 
PODE MELhORAR O MUNDO 

AO SEU REDOR!

Ser gentil muda o mundo! Educação, respeito, ca-
rinho e atenção são ações-base para o bom con-

vívio, bem-estar e qualidade de vida.
“Por favor”, “obrigado(a)”, “muito prazer!”, “bom 

dia!”, “tudo bem?”, “posso ajudar?”... Quem não gosta 
de ser bem tratado? Como a célebre frase do “profe-
ta gentileza”, José Datrino, diz: “gentileza gera genti-
leza”. E cordialidade e simpatia, além de serem ações 
de educação e respeito ao próximo, também podem 
ser sinônimos de saúde, bem-estar, autoestima, au-
toconhecimento e qualidade de vida. 

A importância de ser gentil com as pessoas
Segundo o psicólogo Igor Teo, atos de gentileza sem-

pre retornam para nós da melhor forma, aumentando, por 
exemplo, questões de autoestima e sociabilidade: “quando 
as pessoas se sentem agradadas e felizes, elas querem retri-
buir de alguma forma com as pessoas que lhe fazem se sen-
tir assim. Além disso, ser gentil abre portas, muda o rumo de 
conflitos, facilita negociações, transforma humores, melho-
ra relações”, ressalta o profissional.

1 - Seja educado: o simples fato 
de você estar por perto de alguém 
quando surge um problema, você 
não responder de forma rude e se 
disponibilizar a ajudar, provavelmente 
você receberá em troca um sorriso 
sincero. um agradecimento faz com 
que nos sintamos reconhecidos e 
valorizados.

2 - Ofereça ajuda: quando notamos 
alguém triste ou abatido, podemos 
nos oferecer para escutar. “atos de 
gentileza não precisam ser grandiosos. 
as coisas mais verdadeiras se 
transmitem por vezes de formas 
simples”, enaltece o profissional.

3 - Crie o melhor ambiente: no 
trabalho, por exemplo, você convive 
com pessoas diariamente e, por isso, 
é importante ter um ambiente de 
união e companheirismo. “Quando 
alguém está muito atarefado 
enquanto você está livre, você pode se 
oferecer para dar uma mão. E mesmo 
que às vezes sua contribuição seja 
apenas uma coisinha, para o outro 
pode fazer uma grande diferença”.

4 - mostre atenção e interesse: 
se alguém estiver falando com 
você, seja atencioso. “não olhe 
para o celular, nem fique fazendo 
outra coisa. você não gostaria de 

conversar com alguém que não 
presta atenção no que você diz. E 
se estiver preocupado com algo 
naquele momento, explique para 
a pessoa por que não pode lhe dar 
toda sua atenção naquele momento”, 
alerta o profissional.

5 - não carregue o orgulho. Para igor 
Teo, depois de algum tempo sendo 
gentil, é possível que a pessoa se 
sinta um “ser superior” por ser tão 
legal. O profissional alerta: “cuidado 
com o orgulho. isto estraga toda 
gentileza e faz parecer pedantismo. 
Ser humilde na relação com as outras 
pessoas é muito importante para 

demonstrar sinceridade”, destaca.

6 - valorize as virtudes das pessoas: 
o mundo já está cheio de pessoas 
para apontar os nossos erros e 
defeitos. É preciso também exaltar 
as virtudes para mostrarmos 
o caminho certo. mesmo que 
você considere apenas um feito 
“pequeno”, valorize e dê os parabéns!

gentileza: gera bons frutos à 
saúde do corpo e da mente!

Nosso bem-estar também é baseado 
de acordo com o meio em que vivemos. 
Se estamos em um ambiente estressante 
e agitado, isso irá refletir na nossa saúde. 

Por exemplo, as pessoas agitadas, geral-
mente, possuem dificuldades para dor-
mir e para se concentrar, prejudicando as 
atividades mais corriqueiras.

“É importante para nossa saúde 
mental estarmos bem relacionados com 
um grupo, como amigos ou família. Os 
contatos sociais contribuem para nos-
sa saúde, estimulando nosso senso de 
identidade. Mostram que podemos ser 
importantes para as outras pessoas. A 
gentileza é a sua própria recompensa. 
Quando somos gentis, naturalmente tra-
zemos bem-estar e felicidade, melhoran-
do o nosso ambiente e a nossa saúde”, fi-
naliza o psicólogo.

Psicólogo Igor Teo
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 40

MCS
EQUIPARAÇÃO
PURIFICADOS

ENLBP
IANTEARES
JAMOUD

COMPANHEIRA
PALORNOU
RUTASADD

CONTRITOAI
O

VOCALISTA
OPSMLC
LABIOAEDO
ORLOURDES
NASHAUI

ZELIADUNCAN

O local
mais

sagrado
em Meca

Município
da Região
dos Lagos

(RJ)

(?) Valley,
região vi-
nícola da
Califórnia

Ambiente
estudado
por ar-

queólogos

Termina-
ção de

palavras
no plural

José (?)
Veiga,

escritor
brasileiro

Aladim, em
relação ao
Gênio da
Lâmpada

Jogo de
cartas

coloridas

Tribunal
Arbitral do

Esporte
(sigla)

Dodô e (?),
criadores

do trio
elétrico

Samuel
Rosa, na

banda
Skank

Cosseno
(símbolo)

Código 
de San
Marino, 
na web

Educação
(abrev.)

Santuário
mariano

situado na
França

Cantora
niteroi-
ense de

"Catedral"

A terceira
consoante

do alfa-
beto

Gemido 
de dor

Maior
Região do

Brasil
(abrev.)

Fósforo (símbolo)
Mar de (?), lago asiá-
tico em processo de

desertificação
Poeta

cantador
Interjeição
de alegria

John (?), 
matemáti-
co retrata-
do no fil-
me "Uma

Mente
Brilhante"

(?)
leporino,
defeito

congênito

Acrescen-
tar, em
inglês

Camareiro

Profunda-
mente ar-
rependido

A estrela
menos

brilhante,
no siste-

ma binário

Saneados

(?)
McKellen,
ator que vi-
ve o vilão
Magneto

no Cinema

(?) salarial, reivindicação de cer-
tas categorias em greves do fun-
cionalismo

público

Ministério Público
Federal (sigla)

Jogador brasileiro
do Stuttgart (fut.)

Enfeitou

Afligir, em
inglês

(?) Mosco-
vis, ator

O som, no
televisor

Ingrediente da 
salada Caesar

Recipiente
das cinzas

da cre-
mação

Sua meca-
nização
iniciou a

Revolução
Industrial

(pl.)
Esfarra-

pada
Condição das forças
japonesas em Pearl
Harbor, no dia 7 de
dezembro de 1941

Boro
(símbolo)
Flexão do
verbo ser

3/add — ail. 4/napa — nash. 6/ailton. 7/lourdes. 11/companheira.

espAÇo gouRmeT

INGREDIENtES
1/2 cebola grande
300 g de palmito
1/2 pimentão verde em tiras
1/2 pimentão amarelo em tiras
1/2 pimentão vermelho em tiras
2 tomates italianos picados
azeite de oliva
3 colheres de sopa de azeite de dendê
400 ml de leite de coco
coentro a gosto

pimenta vermelha ou malagueta a 
gosto
sal a gosto

MODO DE PREPARO
Refogue a cebola picada com o azei-
te de oliva em uma panela grande. 
Adicione aos poucos as tiras de pi-
mentão, deixe refogar em fogo mé-
dio por 2 minutos. Adicione o pal-
mito em rodelas grandes, formando 

uma camada. Vá adicionando aos 
poucos o azeite de dendê e a pimen-
ta. Coloque o leite de coco e mistu-
re em fogo baixo. Coloque o tomate 
agora, pois ele ficará durinho e não 
derreterá. Adicione sal e deixe cozi-
nhar por 5 a 7 minutos em fogo mé-
dio/baixo, mexendo de vez em quan-
do para não grudar na panela. Após 
apagar o fogo, adicione o coentro pi-
cado. Sirva com arroz.

MOqUECA DE PALMItO VEGANA

Nesta semana fiz uma live em uma das mi-
nhas redes sociais com a advogada maravi-
lhense Naína Tumelero, especialista em direi-
tos do consumidor, para esclarecer para mim 
e meus seguidores o que seria ou não seria di-
reito do consumidor de varejo. Vou contar um 
pouquinho sobre tudo que aprendi na parte de 
trocas de produtos.

O consumidor tem direito de trocar o pro-
duto quando este apresentar algum defei-
to, seja ele visível ou invisível no momento da 
compra. Outro caso que configura direito de 
troca é quando o cliente usa o produto, lava
-o de forma correta e esse passa a apresentar 
defeito na primeira lavada. O que muitos não 
sabem, infelizmente, é ler as etiquetas inter-
nas das roupas, que contêm as instruções de 
lavação. Então, se um cliente não seguir a eti-
queta, lavar o produto de forma incorreta e es-
tragar a peça, não teria direito de troca, pois a 
informação estava lá, dentro da roupa, e a tra-
dução dos símbolos pode ser facilmente en-
contrada na internet.

Se uma pessoa realiza uma compra de for-
ma remota, seja ela em sites de vendas ou por 

redes sociais, o direito à troca é garantido em 
até sete dias após o recebimento do produto, 
desde que este não tenha sido usado e ainda 
contenha todas as etiquetas. Isso acontece por-
que se considera que a pessoa não teve aces-
so ao produto de forma física no momento da 
compra, ou seja, não pôde prová-lo ou tocá-lo. 

O que nem eu sabia e a Naína que me fa-
lou na live é que não existe obrigatoriedade de 
troca em varejo físico no caso de o cliente ir na 
loja, ter acesso ao produto e aos provadores. O 
que acontece na maioria dos casos é as empre-
sas abrirem essa exceção pela boa convivência 
com seus clientes, ficando à cargo da loja esti-
pular o prazo de troca em caso de arrependi-
mento (novamente se a peça estiver intacta). 
Por isso, quando vemos uma loja afixando o 
aviso de que não irá trocar peças de promoção, 
por exemplo, ela está no seu direito.

Um bom empresário quer um bom rela-
cionamento com seus clientes e um bom clien-
te quer realizar compras de forma honesta. Se 
ambos optarem pelo bom senso e a empatia, 
sem um se aproveitar do outro, essa relação 
pode ser das mais duradouras e positivas!

VocÊ sAbe o que é ou não é seu diReiTo TRocAR 
umA peÇA de modA que compRou?
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Dilva, parabéns pelo teu aniversário neste dia 
11! vida e saúde! Que a coragem esteja sempre 
contigo. Que a alegria impulsione os teus passos.
Que o sol brilhe sempre em tuas aspirações. 
muitas felicidade!! 

hoje (13) o matheus e a rafaela completam 
seus dois aninhos, e no dia 15 o papai 

Charles completa mais um ano de vida! 
Parabéns!! amamos vocês!!

neste dia 12 quem comemorou mais um ano de vida 
foi nosso amado pai, amigo, líder e nosso mentor 
Wolmir hübner. Palavras são poucas para expressar o 
sentimento de carinho e o respeito que temos por você, 
por tudo que você nos representa. Desejamos um feliz 
aniversário e que ele seja cheio de paz, amor, sucesso, 
felicidade, sabedoria e muita saúde.

Diego, desejamos muita paz, alegria, sorte 
e sucesso para você sempre! Parabéns por 
mais uma ano de vida neste dia 15. Feliz 
aniversário! 

maiara, feliz aniversário! Que a 
celebração da vida permaneça 
eternamente nos seus dias. Parabéns 
pelo seu aniversário neste dia 14. 

marlei, que Deus abençoe você com muitos anos de 
vida sempre com saúde e felicidade! Parabéns pelo 
seu aniversário hoje (13).
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

o peso que cARRegAmos

Hoje vou compartilhar com vocês o conto de um andarilho que 
caminhava penosamente ao longo de uma estrada. Estava oprimi-
do por fardos de todo tipo. 

Carregava um pesado saco de areia pendurado nas costas e 
uma grossa mangueira cheia de água enrolada em seu corpo. Em 
volta do pescoço, uma antiga pedra de moinho balançava. 

Correntes enferrujadas, com as quais arrastava grandes pesos 
pela areia empoeirada, estavam enroladas em seus tornozelos. So-
bre a cabeça, o homem equilibrava uma abóbora apodrecida. 

Um fazendeiro o encontrou no caminho e perguntou: Exausto 
andarilho, por que carregas  contigo essa pedra? Eu não havia repa-
rado nela antes, respondeu o viajante. Dito isso, jogou fora a pedra e 
sentiu-se muito mais leve. 

Novamente, depois de ter percorrido um longo trecho da es-
trada, outro fazendeiro encontrou-se com ele e perguntou: Diz-me, 
viajante, por que te atormentas com uma abóbora podre na cabeça 
e por que arrastas atrás de ti aquelas pesadas bolas de ferro? 

O andarilho disse: Estou muito grato por me teres feito perce-
ber. Eu não me havia dado conta do que estava fazendo a mim mes-
mo. Assim, retirou as correntes e lançou fora a abóbora. Outra vez, 
sentiu-se aliviado.

Pouco a pouco, contando com o auxílio de pessoas que cruza-
vam seu caminho, o viajante foi se conscientizando dos pe-
sos que carregava. Assim, rompeu a mangueira e derramou 
a água salobra sobre o caminho. Depois, cobriu um buraco 
com a areia que trazia consigo. 

Pensativo, observando o poente, sentiu os últimos raios sola-
res que o abraçavam. Finalmente, desvencilhou-se de todos os fardos 
que carregava, jogando-os tão longe quanto pôde. Liberto de suas 
cargas, seguiu adiante, no fresco entardecer, em busca de alojamento.  

Quais são os pesos que carregamos no curso de nossas jorna-
das? E mais: por que os carregamos? 

Por vezes, permitimo-nos ser tomados pelo peso da culpa. Es-
quecemos de que Deus é todo Bondade e Misericórdia e possibilita 
que, no devido tempo, acertemo-nos com a suprema Lei, que a to-
dos e a tudo rege. Em outras circunstâncias, carregamos o peso da 
vergonha, da baixa autoestima, especialmente quando tantos nos 
são os padrões de beleza impostos: o peso ideal, os cabelos sedosos, 
a simetria perfeita. Ainda, o peso da ostentação: redes sociais reple-
tas de seguidores, fotografias ideais, felicidades artificiais. É a vida 
virtual cada vez mais distante da vida real. Nunca estivemos tão co-
nectados, nunca estivemos tão solitários. 

Além disso, muitas vezes carregamos o custoso peso das necessi-
dades materiais: trata-se do dinheiro que, em muitos casos, sobrepu-
ja o valor de uma amizade, de um amor e, até mesmo, de uma vida. 

Afirma o poeta francês André Breton: Não se deve carregar os 
pensamentos com o peso dos próprios sapatos. 

Pensemos nisso! Façamos isso! 

hisTÓRiA Neste período de pandemia as atividades são on-line e contam 
com o apoio especial das famílias

grupo escoteiro Raízes comemora 
25 anos da retomada de atividades

carine arenHardT 

A história do escotismo em Maravilha co-
meçou em 1973, com a criação do 
Grupo Escoteiro Castro Al-

ves, que deu início ao movi-
mento no município. Desati-
vado anos depois, o grupo 
acabou tendo as atividades 
retomadas com a fundação do 
Grupo Escoteiro Raízes em 1995. 
Neste ano os escoteiros maravilhen-
ses comemoram 25 anos de reativação 
do movimento. 

Conforme o presidente, Darci Ranzan, o movi-
mento é sinônimo de orgulho para a diretoria e to-
dos os membros. Ele destaca que a retomada das 
atividades há 25 anos foi resultado de um esforço 
conjunto entre diretoria e pais dos escoteiros que 
passariam a fazer parte do grupo.  

O presidente lembra que o movimento esco-
tismo trabalha com atividades diferenciadas com 
as diferentes faixas etárias, divididas entre lobi-
nhos, escoteiros e seniores. São atividades atra-
tivas e que contribuem com a formação de ci-
dadãos de bom caráter, que preservam valores 
sociais, o meio ambiente e sociedade num geral.  

“O trabalho voluntário de diretores, chefes e 
pais é muito importante para o desenvolvimen-
to de atividades com os jovens que fazem parte do 
movimento. Assim como a participação e apoio 
dos meios de comunicação e comunidade em geral 
também foi e é muito importante para sucesso do 
grupo”, destacam os membros da diretoria. 

ATIVIDADES NA PANDEMIA 
Desde o início da pandemia do coronavírus 
no Brasil, o Grupo Escoteiro raízes adotou 
algumas mudanças no desenvolvimento 
das atividades. as ações tiveram que ser 
adaptadas para o on-line e proporcionaram 
um envolvimento maior da família. Os pais 
auxiliam os filhos escoteiros a desenvolver 
tarefas repassadas. 
“Fazemos um agradecimento especial 
para as famílias que estão participando 
mais das atividades neste momento, é 
muito importante este retorno deles, essa 
participação nas atividades”, destaca ranzan. 
mesmo com este contato remoto, a chefia 
busca passar atividades que trabalhem todos 
os objetivos do movimento escoteiro. 

atividades em meio à natureza e que formam pessoas de bom caráter são características do movimento



,  maravilha 13 DE junhO DE 2020 19

Invista com a gente.

Conte com quem tem 
117 anos de solidez. 

Este momento cheio de imprevistos faz a 

gente refletir sobre a importância de ter um 

dinheiro guardado. Agora é hora de priorizar 

os seus gastos e iniciar ou aumentar sua 

reserva financeira. Você pode começar com 

pouco, mas sempre guarde um valor para 

investir com a gente. Temos uma grande 

diversidade de produtos para você criar ou 

manter o hábito de poupar.

• Poupança • Renda Fixa 
• Fundos de Investimento

Sempre foi bom 
ter uma reserva 
financeira.
Agora é 
essencial.

Excelente classificação de rating de crédito
segundo Moody’s, S&P Global e FitchRatings.

Acesse e saiba mais. 
sicredi.com.br

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

ReApRoVeiTAR Como não tem aula presencial devido à pandemia, os alimentos poderiam estragar. Por isso, 
a equipe reaproveitou-os e adicionou-os nas cestas básicas das famílias inscritas nos programas sociais

prefeitura de maravilha reutiliza 
alimentos das escolas e produz geleias
cleiTon FerraSSo

Em tempos de pande-
mia, todo recurso economi-
zado é um bônus na renda 
familiar. Mas e como fazer 
no setor público? Em Mara-
vilha, a equipe da alimen-
tação escolar reaproveitou 
as frutas e produziu geleias. 
Foi uma maneira de reutili-
zar os produtos que pode-
riam estragar neste período 
de pandemia, já que as es-
colas estão fechadas. 

Dessa maneira, as se-
cretarias de Educação e de 
Assistência Social e a equi-
pe de alimentação esco-
lar conversaram e decidi-
ram reutilizar as frutas. Sob 
a supervisão da nutricionis-
ta Cristiane Chitolina Tre-
mea, foram confeccionados 

294 quilos de doce com as 
frutas. O produto vai incre-
mentar a cesta básica das 
famílias inscritas nos pro-
gramas sociais da Assistên-
cia Social. 

Conforme a secretária 
de Assistência Social, Ka-
thiucya Lara Immig, muitas 
famílias contempladas têm 
crianças que frequentam 
as escolas municipais. “São 
famílias que acompanha-
mos aqui na secretaria. Fo-
ram produzidas 325 unida-
des de doces nos sabores de 
abóbora, abacaxi, banana, 
tropical e maçã. Todas essas 
geleias estão sendo adicio-
nadas às cestas básicas des-
sas famílias”, complementa. 

A secretária de Educa-
ção, Rosiméri Rodrigues da 
Silva, reforça como foi fei-

ta a parceira entre as secre-
tarias. “Num primeiro mo-
mento, quando paramos as 
aulas, pensamos nos alunos 
dessas famílias que passam 
por dificuldades. Então, fi-
zemos um levantamento 
nas escolas e repassamos os 
alimentos para a Secretaria 
de Assistência Social para 
complementar a cesta bási-
ca dessas pessoas”, explica. 

Segundo Rosiméri, pa-
cotes de arroz e feijão que 
já estavam abertos também 
foram doados, mas primei-
ro passaram pela fiscaliza-
ção da Vigilância Sanitária. 
Além disso, pão e tomate 
entraram na cesta básica. 

no total, 294 quilos de geleia 
foram produzidos com as frutas

Divulgação prefeitura
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A Copema Distribuidora Automotiva Ltda. 
há 44 anos vem contribuindo para o 
crescimento econômico da Cidade das Crianças 

o ramo de autopeças, a Copema está 
entre as maiores da nossa região. Possui 
um grande portfolio de produtos, que 
engloba a mecânica leve em geral, cha-
peação, latarias, vidros e acessórios para 
seu veículo. 

Somos afiliados à Rede Âncora, a maior 
rede de autopeças do Brasil e através dela te-
mos disponível acesso a mais de 140 mil itens 
de grandes marcas do mercado automotivo.

Com entrega própria, contamos com 
8 veículos e mais de 20 rotas de entrega, 
atendendo 90 cidades nos 3 estados do 
Sul do país. 

NOSSA EQUIPE

Atualmente contamos com uma equipe de 56 funcioná-
rios diretos distribuídos nos diversos setores da empresa. 
Prezamos muito pelos nossos valores, que são a base 
do nosso relacionamento com clientes, fornecedores e 
principalmente nossos colaboradores.

A Copema acredita que desenvolver competências 
é a melhor ferramenta para o crescimento profissional 
de seus colaboradores, por isso, está sempre investindo 
em treinamentos e programas de capacitação para seus 
funcionários e clientes. 

N

CONHEÇA UM POUCO DOS 
NOSSOS PROGRAMAS:
•DESENVOLVIMENTO DE VENDEDORES: 
treinamento interno na área de mecânica leve e 
chapeação. Esse programa se estende a todos os 
funcionários que querem atuar no ramo de vendas 
de autopeças e serve como preparação para eles.

•DESENVOLVER PARA CRESCER: treinamentos 
e palestras voltados para os nossos clientes 
e colaboradores através de parcerias com 
nossos fornecedores e fábricas. Buscamos 
um conhecimento técnico para capacitar 
os profissionais da área automotiva.

•CAFÉ COM PALESTRA: palestras oferecidas 
aos nossos colaboradores a cada trimestre 
voltadas a diversas áreas de sua vida: saúde, 
nutrição, psicologia, finanças, entre outros. Ao 
fim da palestra, os participantes desfrutam de 
um café da manhã recheado de bate-papo que 
visa promover a aproximação entre os colegas.

•VIAGENS TÉCNICAS: sempre que possível 
proporcionamos aos nossos colaboradores 
e parceiros a experiência de participar de 
simpósios, feiras e congressos, além de visitas 
técnicas em fábricas do setor de autopeças.

•PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO: somos 
parceiros do desenvolvimento humano, por isso, 
já cedemos nosso espaço e nosso conhecimento 
para outras empresas ministrarem cursos e 
treinamentos no ramo de mecânica e autopeças. 
Na nossa empesa, em parceria com a escola 
Unialcance, formamos 3 turmas no curso de 
mecânica básica, sendo que os alunos que se 
destacaram no curso tiveram a oportunidade 
de trabalhar conosco posteriormente.

•GERAÇÃO EMPREENDEDORA: Somos 
parceiros do programa Geração Empreendedora 
desenvolvido pela CDL e por 3 anos acolhemos 
jovens que participaram do programa que 
passaram um dia na nossa empresa para troca 
de experiências na área de empreendedorismo.

•VISITAS DE ESTUDO: estamos sempre 
de portas abertas para receber jovens 
acadêmicos ou de cursos profissionalizantes 
na área administrativa para compartilharmos 
da nossa história e experiência.

•PROGRAMAS DE INCENTIVO: para nossos 
colaboradores diretos, sempre estamos buscando 
novos programas de incentivo ligados diretamente 
ao conhecimento adquirido como: Construindo 
Profissionais do Futuro, Funcionário Destaque, 
Vendedor Destaque, Programa de Ideias, Seu bebê, 
além de incentivo no lazer e confraternização 
com nosso time de futebol e nossas festivas 
e comemorações em datas especiais.
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diana Heinz

Nesta semana Santa Ca-
tarina enviou a todos os mu-
nicípios informações so-
bre uma nova ferramenta 
que deve auxiliar no com-
bate ao coronavírus. On-li-
ne, o programa disponibili-
za informações detalhadas 
para que, com apoio do go-
verno do Estado, sejam toma-
das as decisões mais adequa-
das para cada realidade. Por 
meio desse sistema, será pos-
sível adotar estratégias regio-
nalizadas contra a covid-19.

A ferramenta criada no 
Centro de Operações de 
Emergência em Saúde (Coes) 
é capaz de mapear e ava-
liar risco potencial do es-

gotamento dos serviços de 
saúde de regiões específi-
cas durante a pandemia da 
covid-19. A avaliação servi-
rá como base para identificar 
prioridades de investimen-
to hospitalar em Santa Cata-
rina, orientar ações munici-
pais e diagnosticar, por meio 
de indicadores, quais regiões 
podem ter maior flexibiliza-
ção de medidas emergenciais 
durante o novo coronavírus.

A secretária de saúde de 
Maravilha, Miriane Sartori, 
avaliou que com o mapa cada 
região terá a oportunidade de 
saber sua própria situação de 
risco epidemiológico. Além de 
apontar fatores, a ferramenta 
sugere aos prefeitos e secretá-
rios o que precisará ser feito 

coRonAVíRus

secretária avalia ferramenta tecnológica catarinense para auxiliar 
em ações regionalizadas

Extremo-Oeste de Santa Catarina tem o risco potencial de nível dois: alto, de cor amarela

para tirar a sua região da área 
de risco. “Os dados não são 
exclusivos do município, por-
que os dados nossos consegui-
mos avaliar, mas eles são em ní-
vel de região, o que nos dá uma 
maior noção de quais decisões 
tomar, é um norte”, explica. 

Conforme o programa, o 
Extremo-Oeste de Santa Cata-
rina tem o risco potencial de 
nível dois: alto, de cor amare-
la. São quatro níveis: modera-
do (roxo), alto (amarelo), grave 
(laranja) e gravíssimo (verme-
lho). Segundo Miriane, a fer-

ramenta também auxilia o tra-
balho em conjunto. “Temos 
que pensar que muitas pesso-
as possuem parentes, empre-
gos e até tratamentos de saúde 
em cidades próximas a Maravi-
lha. Pensar em conjunto tor-
na-se necessário”, declara. 

Risco poTenciAl 
As dimensões de análi-

se medem itens como ativida-
de e quantidade dos casos, o 
potencial de o vírus se espa-
lhar e a sobrecarga do sistema 
de saúde ocasionada pela do-
ença. Os critérios adotados es-
tão relacionados à prioridade 
de atuação e são: isolamento 
social, investigação, testagem 
e isolamento de casos, reor-
ganização de fluxos assisten-
ciais e ampliação de leitos. De 
acordo com o risco apontado 
em cada região, há uma série 
de recomendações às pessoas, 
aos estabelecimentos, à ges-
tão pública e à saúde pública, 
cabendo aos municípios, or-
ganizados regionalmente, de-
finir suas prioridades e ações.

Divulgação

fé Sem possibilidade de missa presencial, fiéis estiveram representados de uma forma diferente neste ano 

com doações da comunidade, celebração de 
corpus christi tem tapete solidário 
carine arenHardT 

A celebração de Corpus 
Christi neste ano foi diferente na 
Igreja Matriz Católica de Maravi-
lha. A missa teve início às 9h, sem 
a presença de fiéis e foi transmi-
tida ao vivo pela página da Paró-
quia São José Operário no Face-
book. No corredor da igreja um 
tapete solidário foi montado com 
materiais diferentes neste ano. 

A paróquia recebeu até na 
quarta-feira (10) doações de 
alimentos e agasalhos, que ga-
nharam um espaço especial 
no tapete solidário de Corpus 
Christi. O Grupo de Teatro da 
Paróquia fez a montagem na 

manhã de quinta-feira, antes 
da celebração, com donati-
vos da comunidade e os tradi-
cionais materiais, como serra-

gem, café e sementes. 
As doações expostas no ta-

pete serão entregues para famí-
lias carentes do município ou 

que estejam passando por di-
ficuldades devido à pande-
mia do coronavírus. Ainda na 
quinta-feira de Corpus Chris-

ti a Igreja Matriz Católica de 
Maravilha permaneceu aberta 
após a celebração, para receber 
fiéis que foram fazer suas 

orações individuais. A data 
lembra o sacrifício de Jesus 
em entregar sua vida para 
salvar a humanidade. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Celebração foi transmitida ao vivo para os fiéis Tapete solidário foi montado com doações
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Tornado atingiu os municípios de Belmonte 
e Descanso na quarta-feira (10)

da redação 

O grande volume de 
chuva e temporais 
marcou o Extremo

-Oeste nesta semana com ala-
gamentos e destruição. O Gru-
po WH Comunicações fez 
ampla cobertura da situação 
na região. Um balanço feito 
pelo governo de Santa Catari-
na, em conjunto com a Defesa 
Civil, disse que a situação mais 
grave ocorreu nos municípios 
de Belmonte e Descanso, na 
quarta-feira (10), quando um 

tornado atingiu as cidades por 
volta das 17h15. 

O meteorologista do Gru-
po WH Comunicações, Piter 
Scheuer, disse que o fenôme-
no ocorreu em razão da com-
binação do fluxo de ar quente e 
úmido transportado da região e 
uma intensa perturbação de on-
das curtas na média atmosfera 
favoreceu um ambiente atmos-
férico favorável à formação de 
tempestades severas. Estima-se 
que os ventos tenham se apro-
ximado dos 130 km/h. Em Bel-
monte e Descanso o Corpo de 

Bombeiros atendeu 84 chama-
dos referentes ao temporal. 

DESCANSO
Atendimentos: 77
Entrega de lonas: 3.892m²
Corte de árvores: 4

Técnicos da Defesa Civil também 
atuaram no envio de materiais como 
lona, telhas e colchões para as famí-
lias atingidas. A Polícia Militar Ro-
doviária de Iporã do Oeste fez a lim-
peza e desobstrução de rodovias.  

Em Belmonte, os maiores da-
nos foram em edificações nas pro-

ximidades da praça central. O le-
vantamento realizado no município 
aponta que em torno de 200 famí-
lias foram afetadas pelo vendaval. 

Em Descanso, os estragos fo-
ram maiores na avenida central, in-
cluindo a cobertura de um posto de 
combustíveis que desabou. Fo-

ram 280 edificações danificadas. 
A forte tempestade atingiu resi-
dências, estabelecimentos comer-
ciais, propriedades rurais, praça 
e igreja, causando destelhamen-
tos, quedas de árvores, galpões e 
postes de energia elétrica, nas ci-
dades e interior dos municípios. 

BELMONTE
Atendimentos: 7
Entrega de lonas: 110m²
Corte de árvores: 3

ATENDIMENTOS 
PELO CORPO DE 
bOMbEIROS

SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 
O prefeito de Belmonte, 
Genésio Bressiani, 
assinou na tarde de 
quinta-feira (11) o 
decreto de situação 
de emergência, em 
decorrência do vendaval. 
Em Descanso, o prefeito, 
Sadi Bonamigo, decretou 
situação de emergência 
também na quinta-feira. 

Além de Descanso e Belmonte, as duas cidades mais 
atingidas, foram registrados estragos em Ipuaçú, Cam-
pos Novos, Coronel Freitas, Águas de Chapecó, São Car-
los, Nova Itaberaba, Saudades, Cunha Porã, Irani e Ipo-
rã do Oeste.

ATingidos

Em Descanso, o hospital do município 
atendeu pelo menos 13 pessoas após 
a passagem do tornado, principalmente 
por abalo emocional. Destas, três 
foram encaminhadas para o hospital 
regional por conta das escoriações 
que ocorreram devido ao desabamento 
de uma residência. 
Em Belmonte uma criança de 2 anos e 
outras três pessoas ficaram feridas. as 
quatro pessoas feridas foram atingidas 
por escombros e estilhaços causados 
pela queda de uma árvore sobre o 
veículo onde estavam abrigados. 

FERIDOS

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

Estima-se que os ventos tenham se aproximado dos 130 km/h

Em Descanso 13 pessoas ficaram feridas após a passagem do tornado

registro da cobertura de um posto de combustíveis em Descanso

Divulgação

Fotos: Ascom/Divulgação

Em Belmonte cerca 200 famílias foram afetadas Quatro pessoas ficaram feridas em Belmonte 
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defesA ciVil 
De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil, 
henrique junior Cocco, a região da associação dos municípios 
do Entre rios (amerios) recebeu informações de alagamentos 
em maravilha, Saudades, Cunha Porã, Palmitos e riqueza. 

>>bom jesus do oesTe e floR do seRTão 
Em Bom Jesus do Oeste a 

situação foi mais amena. Con-
forme o secretário de Urbanis-
mo, Jean Carlos Persch, alguns 

pontos da cidade registraram 
acúmulo de água, mas a equi-
pe conseguiu resolver antes 
de causar transtornos. Diante 

da situação, os profissionais se 
mobilizaram para prestar auxí-
lio nos municípios de Belmon-
te e Descanso. Mesma situação 

foi registrada em Flor do Ser-
tão, em que nenhuma situação 
de emergência causada pelas 
fortes chuvas foi comunicada.

>>cunhA poRã >>sAudAdes 
De acordo com a assessoria de 

imprensa de Saudades, o municí-
pio sofreu danos de alagamento na 
quarta e quinta-feira. A Ponte Bai-
xa ficou submersa pela invasão da 
água do rio. Na área urbana, houve 
registro de alagamento em diversas 
ruas e em algumas casas. No interior 
de Saudades a água atingiu diversas 
propriedades e ocasionou danos nas 
estradas. Na Linha Fátima animais 
ficaram isolados. O campo de fute-
bol ficou submerso na comunidade.

Cunha Porã também re-
gistrou diversas ocorrências 
relacionadas às chuvas. Se-
gundo informações do Cor-
po de Bombeiros, por vol-
ta das 8h45 de quarta-feira 
(10) o município foi atin-
gido por chuva torrencial, 
causando pontos de ala-
gamentos. De acordo com 
os socorristas, uma mu-
lher teve que ser retira-
da de sua casa, localizada 
às margens do Arroio Bom 
Fim, na Avenida do Canal.

As equipes das secre-
tarias de Obras e Infra-
estrutura e Agricultura, 
Abastecimento e Meio Am-
biente fizeram restaura-
ções em trechos mais críti-
cos. As ações foram aliadas 
à Coordenadoria Munici-
pal de Defesa Civil, que fez 
o levantamento dos estra-
gos, bem como os Bom-
beiros e a Polícia Militar. 

De acordo com o pre-
feito, Jairo Ebeling, os estra-
gos causados incluem ala-

gamento de residências e 
estabelecimentos comer-
ciais, deslizamento de ter-
ra e interrupções de estradas 
devido ao transbordamen-
to de rios e tubulações.

Em razão dos sérios 
transtornos causados pela 
chuva, o ponto facultati-
vo que havia sido decreta-
do ontem (12) foi revoga-
do e os setores da prefeitura 
trabalharam normalmen-
te para atender as deman-
das da comunidade.

registro do alagamento próximo a 
uma residência em Saudades

Divulgação

AlAgAmenTos em mARAVilhA

GOVERNADOR CARLOS MOISéS 
VISTORIA áREAS ATINGIDAS

Entre quarta (10) e quin-
ta-feira (11) foram registra-
dos 160 milímetros de chuva 
em Maravilha. O excesso de 
chuva registrado causou pon-
tos de alagamentos e acabou 
ocasionando alguns transtor-
nos para comerciantes e por 
quem transitava pelos locais. 
Foram registrados alagamen-
tos na Avenida Maravilha, 
Avenida Araucária, Aveni-
da Sul Brasil, Rua Duque de 
Caxias e na Avenida Anita 
Garibaldi, próximo da agên-
cia do Sicoob. Os maiores re-
gistros ocorrem no centro da 
cidade. Conforme o coman-
dante do Corpo de Bombei-
ros de Maravilha, Michael 
Magrini, a guarnição não foi 
solicitada, mas permaneceu 
em alerta caso o rio transbor-
dasse e alagasse residências. 

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, falou em entrevista ao 
Grupo WH Comunicações 
sobre os transtornos cau-

sados pelo excesso de chu-
vas na cidade. Segundo ela, 
o maior escoamento da água 
mostrou os primeiros resul-
tados positivos com o anda-
mento da primeira etapa de 
obras no Rio Iracema. A pre-
feita citou que o município 
deve construir uma galeria na 

Rua Duque de Caixas para es-
coar toda a água que vem da 
região da Avenida Padre An-
tônio, conduzindo até o Rio 
Iracema. “O município já tem 
estudos e a equipe trabalha 
para solucionar problemas 
na cidade, que causam alaga-
mentos”, disse. 

registro do alagamento na avenida maravilha

avenida anita Garibaldi ficou intransitável

nível de água 
no rio iracema 

preocupou 
moradores

Celso Ledur/WH Comunicações

O governador de Santa Catarina, Car-
los Moisés da Silva, visitou os municípios 
de Descanso e Belmonte no início da tar-
de de sexta-feira (12). O chefe do Execu-
tivo catarinense se reuniu com lideranças 
políticas, sobrevoou as áreas atingidas e 
anunciou algumas medidas emergenciais. 
Ele destacou que neste primeiro momen-
to o socorro é com assistência básica, com 
distribuição de alimentos, telhas e lonas, 
para posteriormente analisar e anunciar 

novas medidas para amenizar prejuízos. 
Carlos Moisés garantiu que os decre-

tos de emergência de Descanso e Belmon-
te serão reconhecidos. Ele destacou ain-
da a importância de Estado e municípios, 
também com apoio de deputados, se uni-
rem para auxiliar famílias que foram atin-
gidas pelo vendaval. A Defesa Civil Esta-
dual ainda deve analisar as imagens para 
identificar exatamente qual o fenômeno 
climático que atingiu a região. 

Marcos Lewe/WH Comunicações

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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HIRANJEEVI SARJA
O ator hiranjeevi Sarja morreu 
no dia 7 de junho, aos 39 anos, 

após sofrer parada cardíaca. 
Considerado estrela de Bollywood (a 

indústria do cinema indiano), ficou conhecido por 
ter estrelado mais de 20 filmes.

BONNIE POINTER
a cantora Bonnie Pointer morreu 
no dia 8 de junho, aos 69 anos. 

Ela era uma das fundadoras 
do Pointer Sisters, famoso grupo 

de cantoras dos anos 1970. Bonnie ganhou o 
Grammy por melhor vocalista em Duo ou Grupo 
pelo hit Fairytale.

PAUL TONKA CHAPMAN
O músico Paul Tonka Chapman 
morreu no dia 9 de junho, data 

em que completou 66 anos. Ele 
era o guitarrista da lendária banda de 

rock inglesa uFO. O conjunto é considerado um 
dos primeiros de heavy metal e rock pesado da 
história.

PORCA VéIA
O gaiteiro, cantor e compositor 
Porca véia morreu no dia 12 de 

junho, aos 68 anos. Fundador do 
Grupo Cordiona e autor de sucessos 

como lembranças e De alma Serrana, possui 21 CDs 
e 3 DvDs gravados, além de dois discos de ouro.

IRACI CAPELARI TUNI
Faleceu no dia 7 de junho, no hospital nossa 
Senhora das mercês de iporã do Oeste, aos 62 
anos. Seu corpo foi velado no pavilhão da linha 
Esperança, em iporã do Oeste, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

GETULIO CORREA DA ANUNCIAÇÃO
Faleceu no dia 8 de junho, no hospital São lucas 
de Guaraciaba, aos 78 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária do Bairro São Gotardo, em 
São miguel do Oeste, e sepultado no cemitério do 
Bairro São Gotardo.
 
MAXIMILIANO FAGUNDES DOS SANTOS 
ZANARDI
Faleceu no dia 8 de junho, no hospital nossa 
Senhora das mercês de iporã do Oeste. Seu 
corpo foi velado na Sala Cristo redentor e 
sepultado no cemitério de Dionísio Cerqueira.

OSCAR WELZEL
Faleceu no dia 8 de junho, no hospital São josé 
de maravilha, aos 79 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária municipal de maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de maravilha.

ZELIA BENETTI DRESCH
Faleceu no dia 9 de junho, em iporã do Oeste, aos 
75 anos. Seu corpo foi velado em Barra Bonita e 
sepultado no cemitério católico de Barra Bonita.

ADILIS PEDRON POLETO
Faleceu no dia 9 de junho, no hospital regional 
de Chapecó, aos 76 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária de Santa Terezinha do 
Progresso e sepultado no cemitério municipal de 
Santa Terezinha do Progresso.

ANTONIO SERAFINI
Faleceu no dia 10 de junho, em sua residência, 
aos 80 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
mortuária municipal de maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de maravilha.

INÊS FINGER
Faleceu no dia 3 de junho, no hospital regional 

ObITUÁRIO

RecuRso Portarias publicadas pelo governo federal vão destinar aproximadamente R$ 2 bilhões para 
hospitais filantrópicos e santas casas 

hospital são josé vai receber mais de 
R$ 1 milhão do ministério da saúde 
carine arenHardT 

O Ministério da Saúde 
confirmou o repasse de re-
cursos para hospitais filan-
trópicos e santas casas, so-
mando mais de R$ 2 bilhões, 
para o enfrentamento da 
pandemia do novo coronaví-
rus. Duas portarias, destinan-
do os valores, foram publica-
das em maio. O repasse de 
recursos foi aprovado em lei 
no Congresso Nacional e tem 
como objetivo auxiliar estas 
instituições a manter o tra-
balho neste período de emer-
gência na Saúde. 

O Hospital São José de 
Maravilha deve receber R$ 
1.058.300,24, com a soma dos 
recursos previstos nas duas 

portarias. Conforme a dire-
tora, Neiva Schaeffer, o va-

lor ainda não chegou no cai-
xa da entidade e a Secretaria 

de Saúde do Estado está pro-
videnciando um novo con-

trato para fazer o repasse dos 
recursos. 

Os valores poderão ser 
usados para aquisição de me-
dicamentos de suprimentos e 
insumos de produtos hospi-
talares, aquisição de equipa-
mentos, realização de peque-
nas reformas e adaptações na 
estrutura para ampliação de 

leitos de UTI, no aumento de 
gastos que as entidades terão 
com a definição de proto-
colos assistenciais específi-
cos para o enfrentamento da 
pandemia e com a contrata-
ção e pagamento de profis-
sionais de saúde necessá-
rios para atender a demanda 
adicional. 

HOSPITAIS DA REGIÃO 
as portarias publicadas pelo ministério da Saúde vão 
beneficiar vários hospitais da região. Confira valores: 
Hospital Regional de São Miguel do Oeste: r$ 
1.336.077,07
Hospital Regional Oeste de Chapecó: r$ 5.715.978,54
Hospital da Criança de Chapecó: r$ 736.845,52
Hospital de Modelo: r$ 245.502,04
Hospital de Pinhalzinho: r$ 395.704,88
Hospital de Cunha Porã: r$ 471.536,68

hospital São josé aguarda o repasse dos valores 

Carine Arenhardt/O Líder

de Guaraciaba, aos 59 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela de Distrito Cerro azul, em 
Palma Sola, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

PEDRINHO HENCKES
Faleceu no dia 5 de junho, no hospital regional 
de São miguel do Oeste, aos 64 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela da linha aparecida, 
em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

SEBASTIÃO ALVES MACHADO
Faleceu no dia 6 de junho, em sua residência, 
aos 94 anos. Seu corpo foi velado na 
linha mirim e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ERCENILDA MARIA LAGO
Faleceu no dia 8 de junho, em aripuanã 
(mT), aos 70 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa mortuária de anchieta e sepultado 
no cemitério municipal.

CEMILDA BALT
Faleceu no dia 9 de junho, no hospital São 
lucas de Guaraciaba, aos 89 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja da linha limeira e sepultado no 
cemitério da comunidade.

MURILO LUIZ LIEBERT VITALI
Faleceu no dia 10 de junho, aos 22 anos. Seu 
corpo foi velado no Salão Católico da linha 
Boa Esperança, em Tigrinhos, e sepultado no 
cemitério da linha rainha da Serra.

MIGUEL DOBELER
Faleceu no dia 11 de junho, no hospital São lucas 
de Guaraciaba, aos 80 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária Católica de Flor do Sertão e 
sepultado no cemitério municipal de Flor do Sertão.

FRANCISCO REDIM ROSSATO
Faleceu no dia 12 de junho, em sua residência, 
aos 77 anos. Seu corpo foi velado no salão 
comunitário da linha moroé em iraceminha e 
sepultado no cemitério da comunidade.
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COTIDIANO

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

desATenÇão nA diReÇão

Olá, amigo leitor!
Venho observando com certa frequência uma quantia um 

tanto quanto significativa de condutores de veículos desatentos 
ao trânsito, e alguns acidentes sendo registrados por esse motivo.

Mas quais seriam as causas desse problema?
A tecnologia embarcada ajudou em muito a segurança no 

trânsito, porém trouxe algumas situações em que o condutor aca-
ba perdendo a sua atenção enquanto faz a direção de seu veícu-
lo. Uma em especial é a utilização do Bluetooth do sistema de áu-
dio do veículo, pareando geralmente com o celular, que está nas 
mãos do motorista, conectando ou trocando de música enquan-
to dirige.

Ou seja, ao invés do condutor deixar o sistema pareado en-
quanto o veículo estava parado, prefere parear e buscar músicas 
enquanto dirige, e isso é um erro grave.

Sabemos que a utilização do telefone celular é percebida por 
outras formas, mas essa me chamou a atenção nas abordagens 
dos últimos dias.

Assim, amigo motorista, vale lembrar que um segundo de de-
satenção pode ser fatal no trânsito, e por isso, caso queira utilizar 
o Bluetooth do seu veículo, deixe o equipamento pareado antes 
de sair, ou entregue para que outra pessoa dentro do veículo faça. 
Aproveite a nossa dica, e faça do trânsito um lugar mais seguro.

Tenham todos uma boa semana.

Um jovem de 23 anos 
morreu em um grave aci-
dente de trânsito na quar-
ta-feira (10), na BR-282, nas 
proximidades da ponte so-
bre o Rio das Antas, entre 
São Miguel do Oeste e Ma-
ravilha. 

O carro que ele condu-
zia, um Peugeot/206, em-

placado em Tunápolis, se-
guia no sentido Maravilha a 
São Miguel do Oeste quan-
do saiu da pista e capotou 
em uma ribanceira de quase 
100 metros. A suspeita é de 
que o acidente tenha ocor-
rido ainda durante a ma-
drugada. Porém só foi per-
cebido por populares que 

passavam por uma rua se-
cundária no início da manhã 
de quarta-feira (10). Imedia-
tamente os moradores acio-
naram órgãos competentes, 
que realizaram todos os pro-
cedimentos no local.

Por volta das 12h, com 
auxílio de um guincho, o 
carro foi removido de onde 

estava para que o Institu-
to Médico Legal pudesse re-
alizar a remoção do corpo 
da vítima, que logo após foi 
conduzido para necropsia 
em São Miguel do Oeste.

A ocorrência foi atendi-
da pela Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Civil e Insti-
tuto Geral de Perícias.

A Polícia Rodoviária Federal 
em Santa Catarina realiza des-
de quarta-feira (10) a Operação 
Corpus Christi 2020, que se es-
tende até o fim de amanhã (14). 

De acordo com a PRF, con-
siderando que a taxa de iso-
lamento social tem se reduzi-
do, retornando a patamares 
próximos ao período pré-co-
vid-19, a tendência é que 
haja aumento na circula-
ção de veículos nas rodovias.

Assim, a PRF vai atuar 
com maior presença em tre-
chos considerados mais críti-
cos de acidentes graves, convo-
cando policiais para atuar no 
período de folga a fim de refor-
çar o efetivo em Santa Catarina.

Na região Extremo-Oes-
te a Polícia Rodoviária Fede-
ral possui bases operacionais 
em Maravilha e Guaracia-
ba, reforçando as patrulhas 
nas BRs-282, 163 e 158. 

TRÂnsiTo Motorista estava em um Peugeot 206 e morreu no local do acidente

jovem de 23 anos morre após carro 
capotar próximo de ponte na bR-282

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

Carro foi retirado das pedras às 12h para remoção do corpo da vítima veículo saiu da pista, capotou e ficou em uma ribanceira de pedras

pReVenÇão

pRf realiza operação 
corpus christi no 
extremo-oeste

Marcos Lewe/WH Comunicações

TRAgédiA
bebê perece ao ser ejetada de veículo em acidente

Um grave acidente foi re-
gistrado na manhã de quin-
ta-feira (11) na SC-492 que 
liga São Miguel do Oes-
te a Bandeirante. Um veícu-
lo Peugeot, de São Miguel 
do Oeste, que seguia senti-
do a Bandeirante, aquapla-
nou, saiu da pista e colidiu 
em um poste de energia elé-
trica. Com o impacto, um 
bebê de apenas 40 dias foi 
ejetado para fora do veícu-
lo. Populares prestaram au-
xílio e conduziram a crian-
ça e mais um ocupante do 
veículo ao hospital. O Cor-
po de Bombeiros prestou 

atendimento a uma pessoa 
que foi conduzida ao hospi-
tal com ferimentos leves. 

A recém-nascida esta-
va no bebê-conforto, sem 
cinto de segurança, e com 

o impacto foi arremessa-
da para fora do carro. Pron-
tamente, ela foi atendida 
pelo médico plantonista, 
encaminhada para exame 
de imagem e acionada ava-
liação com neurocirurgia 
para decisão de conduta. 

Porém a criança não 
resistiu e morreu duran-
te transferência para Cha-
pecó. De acordo com a as-
sessoria de imprensa do 
Hospital Regional, ela es-
tava na Unidade de Su-
porte Avançado do Samu 
quando sofreu uma para-
da cardiorrespiratória.

Carro ficou bastante danificado após colisão em poste de energia

quedA
jovem perde a vida ao cair em fosso de 
prédio em cunha porã

Um jovem de 23 anos, mo-
rador de Maravilha, morreu na 
noite de quarta-feira (10), por 
volta das 20h, ao cair do 6º an-
dar no fosso de um prédio em 
construção no Bairro Cida-
de Alta em Cunha Porã. A ví-
tima é Sabio Abel Dewites. 

O jovem estava no local tra-

balhando com a colocação de 
gesso, juntamente com outros 
dois profissionais. A inten-
ção da equipe era pernoitar 
na obra para dar prossegui-
mento no dia seguinte.

Porém no momen-
to do acidente os dois cole-
gas de trabalho da vítima te-

riam saído para comprar um 
lanche, e ao retornar ao lo-
cal não localizaram o co-
lega, vindo posteriormen-
te a achá-lo caído no fosso.

Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Polícia Ci-
vil e IGP foram acionados 
para atender a ocorrência.  
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 ONEIdE BEhLING

ESPORTE

Desde sempre, o bom fute-
bol, para ser bonito de se ver, exi-
ge habilidade nas pernas. Veloci-
dade, dribles, potência no chute 
e versatilidade são quesitos que 
fazem a diferença em campo.

A história do futebol em Flor 
do Sertão não começou com a 
fundação do Esporte Clube Pe-
nharol, em 6 de abril de 1986. 
Bem antes dessa data muitos 
atletas locais faziam sucesso den-
tro das quatro linhas e empolga-
vam a torcida que, com suas cal-
ças pantalona e cabelos rockstar, 
se aglomerava à beira dos cam-
pos nas glamourosas tardes de 
domingo. Nas primeiras décadas 
após a chegada dos pioneiros, o 
badalado vilarejo de Flor do Ser-
tão contava com dezenas de fa-
mílias, todas numerosas.

Dentre as principais opções 
de lazer, não podia faltar o tra-
dicional futebol, originalmen-
te jogado nos “potreiros” e de-
pois organizado em clubes. Em 
1968 surgiu o Clube Ouro Verde, 
cuja sede situava-se onde hoje 
está o centro de eventos, próxi-
mo ao Rio Sarandi. Uma década 
depois, em 1978, foi criado o Es-
porte Clube Entre Rios, cuja sede 
ficava ao lado direito do Rio Tara-
íras, onde hoje está a rodovia.

nAsce um cAmpeão Entidade esportiva conquistou título municipal ainda 
quando Flor do Sertão pertencia a Maravilha

penharol de flor do sertão: clube deixou 
sua marca no município de maravilha

TíTulos 
Campeonato municipal 
de Futebol de Campo: 2º 
lugar em 2016; 3º lugar 
em 2018 e 2019. 
Campeonato integração 
regional de Futebol 
de Campo: 2º lugar 
em 2012 (veterano); 
2º lugar em 2013 (livre 
masculino); 3º lugar em 
2014 (masters).
Campeonato municipal 
de Futsal Feminino: 3º 
lugar em 2009 e 2018. - 
Campeonato municipal 
de Bocha rolada: 2º 
lugar em 2011.
Campeonato municipal 
de Bocha rafa vollo 
(masculino): 2º lugar em 
2017, 2018 e 2019. 
Campeonato municipal 
de Bocha 48 (masculino): 
2º lugar em 2003 e 2013; 
3º lugar em 2018.

Foto da equipe com troféu de campeão municipal de 1994 pelo município de maravilha 

Divulgação

fusão 
Então, em 1986 a junção dos 

clubes fez surgir o atual Espor-
te Clube Penharol, que viria a se 
tornar um dos grandes e respei-
tados clubes esportivos da região. 
Seu primeiro presidente foi Pe-
drinho Falkoski. A grandeza do 
clube foi confirmada oito anos 
depois, em 1994, quando sagrou-
se campeão municipal de Mara-
vilha, rivalizando com grandes 
equipes daquele município, do 
qual ainda faziam parte os distri-
tos de São Miguel da Boa Vista e 
Tigrinhos, além de Flor do Ser-
tão. Superar a fortíssima e favori-
ta equipe de Ouro Verde do Tigre 
(Tigrinhos) foi mais do que um 
feito inédito; foi resultado da gar-
ra e bravura dos atletas locais – fa-
ziam parte do elenco campeão 

também atletas do Cruzeiro, do 
Internacional e do América.

primeiro campeão 
municipal com o formato 

da competição atual 
O primeiro campeonato 

municipal de futebol de campo 
de Flor do Sertão, nos moldes 
atuais, foi realizado em 2010. E 
o Penharol confirmou sua gran-
deza levantando o título após 
vencer os dois jogos da final 
contra o Esporte Clube Interna-
cional da Linha Fuzil. Na mo-
dalidade “veteranos”, o Penha-
rol já fez história ao conquistar 
o Campeonato Integração Re-
gional de Futebol de Campo em 
2013, superando o Canarinho 
da Linha Esperança (Romelân-
dia) nos dois jogos.

bochA
Outra modalidade que ga-

rante troféus ao clube é a bocha. 
Em duas oportunidades, 2015 e 
2018, a equipe levantou o título do 
campeonato municipal de Bocha 
Rafa Vollo. O atual presidente do 
Penharol é Vilmar Stock.

A modalidade de vô-
lei de Maravilha, ligada 
à Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer, 
está com uma promo-
ção no Instagram. Serão 
sorteadas duas camise-
tas da equipe maravi-
lhense para quem parti-
cipar e seguir as regras. 

Para concorrer o in-
teressado deve, no Ins-
tagram e no Facebook, 
seguir a página @volei-
bol_maravilha, marcar 
duas pessoas no post do 
sorteio (não vale per-
fil de famoso, fake e 
loja), deixar o seu per-
fil público e compar-

tilhar a postagem nos 
stories e marcar o Vo-
leibol Maravilha.

O sorteio será em 
live no Instagram no 
dia 5 de julho, em ho-
rário a ser definido. 

Redes sociAis

boA soRTe

Vôlei de maravilha sorteia 
duas camisetas

maravilha futsal sorteia um calção e uma camiseta oficial 

Para concorrer, interessados 
devem seguir as regras 

Divulgação

A equipe de Futsal de 
Maravilha “Maravilha Fut-
sal” realiza o sorteio de um 
calção e uma camiseta ofi-
cial para a torcida. Para par-
ticipar da promoção a pes-
soa deve seguir as regras que 

estão divulgadas no perfil do 
Instagram @maravilhafutsal. 

O primeiro passo é cur-
tir a postagem da promoção, 
depois seguir o perfil @ma-
ravilhafutsal e marcar três 
amigos nos comentários da 

postagem para eles também 
participar. Os organizado-
res lembram que o perfil de 
quem participar deve estar 
desbloqueado para a con-
ferência no dia do sorteio. 

Serão realiza-

dos dois sorteios, sen-
do que um ganhará o cal-
ção e outro a camiseta.

O sorteio será no dia 
10 de julho e os vencedo-
res serão divulgados no Ins-
tagram oficial do time.

RepRise 
Colorados reviveram as emoções da conquista do 

Mundial de Clubes. Foi uma vitória de um time, de um 

grupo, de uma ideia. Internacional enfrentou na época um 

adversário muito qualificado. Atuou de igual para igual, 

sendo atacado, mas atacando. O prêmio foi a vitória. So-

bre o melhor em campo, Deco foi escolhido pela organi-

zação. No Colorado todos foram os melhores. Cada um 

fez a sua parte com determinação. Com menção honrosa 

para Iarley, foi ele quem deu o passe para Gabiru marcar 

o gol do triunfo, jogou muito! Inter sempre precisa pen-

sar grande.

filmes 
As reprises de futebol deixam a programação da Glo-

bo! A partir deste fim de semana o horário será da ses-

são de filmes. O motivo foi a baixa audiência. A “podero-

sa” perdeu para o SBT no Ibope.

julho?
Campeonato Gaúcho provavelmente retornará em 15 

de julho. Campeonato Catarinense um pouco antes no dia 

8, com a fase mata-mata. E o Gauchão vai voltar com o 

clássico Gre-Nal. A decisão ainda precisa ser confirmada 

pelos governos e autoridades em saúde, mas isso não deve 

ser problema. A bola vai voltar a rolar mesmo sem presen-

ça de público.

pRecisA VendeR
A expressão usada pelo presidente do Grêmio em uma 

live: “Tricolor não é uma loja de varejo, onde os caras vão 

vir comprando tudo”, é da boca pra fora. Precisa vender, 

sim! Romildo Bolzan disse mais de uma vez que tem que 

vender e acredito que não vai ser só uma venda. É neces-

sário arrumar dinheiro para tapar o prejuízo causado pela 

parada até agora. Everton, Pepê, Matheus Henrique e Jean 

Pyerre estão aguardando propostas.

dRAmA
A única saída para o Inter é vender jogadores. Uma 

venda só também não resolve. Não há nenhuma propos-

ta na mesa neste momento. Presidente Medeiros partici-

pou de uma live nesta semana e deixou claro que vai acei-

tar a primeira proposta que chegar para vender o zagueiro 

Bruno Fuchs. Interessante que o Robson Bambu foi vendi-

do pelo Athletico para a França. Bambu era reserva de Fu-

chs no Pré-Olímpico.



com mais de 3 mil pessoas, maravilha tem mais de 
R$ 2 milhões liberados pelo auxílio emergencial 

> TRANSPARÊNCIA 

> TRÂNSITO 
PÁGINA 8

PÁGINA 26

Jovem de 23 anos morre 
em grave acidente na BR-282 
Motorista 
perdeu o 
controle do 
carro e capotou 
próximo 
da ponte 
do Rio das 
Antas, entre 
São Miguel 
do Oeste e 
Maravilha

 Marcos Lewe/WH Comunicações
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