
Parte da segunda região do mundo mais ProPícia 
Para tornados, oeste catarinense amarga 
Prejuízos e vidas Perdidas ao longo de décadas 

Maravilha, sábado, 
20 de junhO de 2020 
- ed 581 - R$ 3,00

Ar
qu

ivo
/O

 L
íd

er

Marcos Lewe/O Líder



,  maravilha 20 DE junhO DE 20202

ARTe
FERNANDO C. ZIMMERMANN

Os ARTigOs AssinAdOs sãO de RespOnsAbilidAde dOs AuTORes e nãO RefleTeM necessARiAMenTe A OpiniãO dO jORnAl O lídeR.

chARge

diAgRAMAÇãO
JOSIELE ERLO ZAMBIASI

diReTOR:  WOLMIR HÜBNER

ediTOR-chefe:  FERNANDO HÜBNER

diReTORA-cOMeRciAl: SIMONE HÜBNER

ediTORA: CARINE ARENHARDt

LUCAS MIGUEL
GNIGLER
www.lucasmiguel.com

sãO Miguel dO OesTe
RUA 31 DE MARÇO, 297 -  B. SÃO GOtARDO
49. 3621 0103

ReVisãO
ROSIANE POLEttO MARAVilhA

RUA PAStOR ARMANDO CLAAS, 22 - CENtRO
49. 3664 4721

RedAÇãO:

A necessidAde MOTiVA

Em geral, a motivação parece exigir uma necessidade 
para acontecer. É bem óbvio: você estava há décadas se ali-
mentando de qualquer jeito e então o médico deu um sus-
to em você. A partir daquela consulta você mudou radical-
mente seus hábitos. Ou então você fazia algo que é errado, 
mas que mesmo assim muita gente faz, e apareceu a polícia 
e também deu um susto em você. E no mesmo dia você mu-
dou de comportamento.

Lembro de uma situação em que o dono de uma empre-
sa reuniu sua equipe e abriu todos os números para os fun-
cionários. Havia um clima grande de insatisfação. Parece 
que o chefe ouviu dizer que o comentário era que ele estava 
ficando rico, enquanto os pobres funcionários eram explo-
rados. E então ele expôs os números caóticos, empréstimos, 
financiamentos, inadimplência. Silêncio. E uma certa moti-
vação surgiu na equipe.

Motivar é dar um motivo para agir diferente. Claro que é 
obvio, mas esquecemos disso com frequência. Você já deve 
até ter visto um palestrante dividir a palavra motivação em 
duas: motivo + ação. Um motivo para a ação, ele disse. E 
sorriu. E você entendeu o que era, e talvez até chorou com a 
mensagem bonita (motivacional, ou motivo + emocional?). 
Mas no outro dia a realidade e a rotina lhe passaram a ras-
teira, como sempre.

A fórmula do palestrante afirma que precisamos de um 
motivo. Mas como encontrar esse motivo? No seu traba-
lho, se você tem um chefe e contas para pagar, vai achar 
um motivo fácil. Mas e a motivação para mudar de vida, 
voltar a estudar, dedicar tempo a quem é importante, cui-
dar da saúde, etc.?

A melhor resposta que eu encontrei é: seja um profissio-
nal naquilo que você quer fazer. O profissional não pode fa-
lar “não tenho tempo”, ou “não estou com vontade”. Ele pre-
cisa fazer. O médico desmotivado vai lá e opera mesmo 
assim. O escritor profissional senta e digita durante qua-
tro horas. A secretária profissional desliga o telefone e sor-
ri quando você chega.

Tratar o que você faz com profissionalismo, acredito, é o 
melhor caminho para ter motivação. A ação, por si só, gera 
essa vontade de continuar. Já pensou criar uma rotina di-
ária de ações a respeito do que é essencial na sua vida? E 
continuar fazendo, até o momento em que dedicar tempo e 
esforço ao que é importante para você se torne um hábito, 
uma necessidade. 

E assim concluo esse texto, da mesma forma que iniciei: 
a motivação precisa de uma necessidade para aparecer – e 
permanecer.

MAis ObRAs Projeto prevê 1,3 km de pavimentação até o início do 
calçamento da comunidade 

edital de licitação para asfaltar estrada 
da linha barro preto é lançado 
Cleiton Ferrasso

A administração de Maravi-
lha vai asfaltar 1,3 km da estra-
da da Linha Barro Preto, um to-
tal de 10.902,18m². O edital foi 
lançado na quinta-feira (18) e o 
valor estimado para a execução 
da obra é de R$ R$ 1.811.259,16, 
sendo que R$ 1.400 milhão é via 
emenda do deputado federal Cel-
so Maldaner (MDB) e o restante 
é contrapartida do município. A 
abertura das propostas está mar-
cada para o dia 6 de julho.

O vice-prefeito, Sandro Do-
nati, destacou que este é o se-
gundo acesso pavimentado para 

o interior de Maravilha. O primei-
ro contemplou a área industrial e a 
Linha Primavera Alta. Donati enfa-

tiza que os recursos são do Minis-
tério da Agricultura e por isso a pa-
vimentação é feita na área rural. 

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, adiantou que outros 
projetos de pavimentação ru-
ral estão sendo elaborados. De 
acordo com a prefeita, o muni-
cípio recebeu mais uma sina-
lização bastante positiva sobre 
outros recursos de pavimenta-
ção rural, mas antes de anunciar 
oficialmente a equipe quer con-
cluir todo o trâmite burocrático 
e garantir mais esses recursos.

asfalto iniciará neste ponto, na faixa de domínio da Br-282, até o início do calçamento 
da comunidade

Arquivo/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
não há direita ou esquerda no Brasil. há os que amam 
nossa Pátria e a querem cada vez melhor, e os que 
se empenham em humilhá-la, peritos do ódio...por WOLMIR HÜBNER

radar@jornalolider.com.br

ILUMINAÇÃO NA AVENIDA DA CIDADE
Em entrevista à Rádio Líder FM, o vice-prefeito de Maravilha, San-

dro Donati, falou sobre a nova iluminação na Avenida Maravilha, conclu-
ída nesta semana. “São postes com uma luminária voltada para a avenida 
e outra mais baixa, voltada para o passeio”, explica. Ele destaca que a mu-
dança deixou o local mais iluminado, bonito e seguro. “É a entrada princi-

pal da cidade, merecia essa revitalização. A obra geral está praticamente con-
cluída, só faltando alguns acabamentos”, diz. Com certeza ficou uma obra 

de primeira, que deu um lindo visual na entrada da cidade. Parabéns!

Divulgação

O DESESPERO DA GRANDE MÍDIA
A grande mídia brasileira, principalmente canais de TV como a 

Globo, não tem mais onde se ocupar para denegrir a presidência da Re-
pública. Agora com a prisão de um ex-assessor parlamentar do filho do 
presidente, fizeram manchetes que mais se parece com a decretação 
de guerra mundial... É lamentável que temos formadores de opinião 
pública com esse nível de informação, e o pior, nada a ver com o pre-
sidente, que está aguentando essa perseguição com muita tolerância.

AUXÍLIO EMERGENCIAL A CARENTES E DESEMPREGADOS

A Caixa Econômica Federal creditou na terça-feira (16) a primeira parcela do auxí-
lio emergencial para parte do terceiro lote de aprovados do benefício, inscritos por 

meio do site e do aplicativo do programa. Os primeiros que receberam foram 
os 2,4 milhões de novos aprovados nascidos nos meses de janeiro a junho. Na 
quarta-feira (17) receberam os 2,5 milhões de novos aprovados nascidos en-

tre julho e dezembro. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial 
ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Está havendo levantamento de quem recebeu os valores indevidamente, aplicando o gol-
pe de tirar vantagens em tudo, em detrimento aos que realmente necessitam dessa pequena verba de auxílio emergencial.

O que acontece se você cair na 
malha fina do Imposto de Renda?

Ao cair na malha fina da 
Receita Federal o contri-
buinte pode pagar mul-
ta e, no limite, pode até 
ser indiciado por crime tri-
butário – a malha fina é figura 
carimbada nos conteúdos sobre 
Imposto de Renda. Sempre vem acompanhada de algum 
alerta e frequentemente é incluída em frases como: “evi-
te erros para evitar a malha fina”, ou “cuidado com a malha 
fina”. Cair na malha fina da Receita Federal significa que a 
sua declaração ficará retida por causa de algum erro, como 
um valor incorreto, um rendimento omitido, informa-
ções cadastrais erradas ou até mesmo uma possível frau-
de. O prazo para entrega encerra em dez dias. Agilize-se.

FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS PERDERÃO 
O SALÁRIO

O servidor público 
estadual que pedir 
auxílio emergencial 
ou outro programa de 
complementação de renda, 
como o Bolsa-Família, será 
punido com exoneração e suspensão 
de salário. É o que prevê o projeto de lei que 
foi protocolado pela deputada Paulinha (PDT) 
na terça-feira (16) na assembleia legislativa 
de Santa Catarina (alesc). a proposta de 
mudança na lei é uma reação do parlamento 
após o Tribunal de Contas de Santa Catarina 
(TCE/SC) identificar o pagamento irregular 
do auxílio emergencial de r$ 600 para 4.753 
servidores públicos estaduais e municipais. 
Segundo o texto, aqueles que são cargos 
comissionados serão imediatamente 
exonerados ou perderão a função gratificada. 
Os servidores efetivos seriam afastados de 
suas funções e teriam os salários suspensos 
por 60 dias, até a conclusão do Processo 
administrativo Disciplinar. “Tal prática é 
absolutamente reprovável, ao passo de 
que o recebimento pessoal de tal benefício 
constitui-se de tentativa explícita de tirar 
vantagem de uma situação extremamente 
delicada, no qual toda a sociedade tem 
empreendido esforços para auxiliar no 
combate à crise social e econômica causada 
pela covid-19”, explicou Paulinha.

Paraguai avança na reabertura
O Paraguai é um dos países que, até o momento, está ven-

cendo a batalha contra o novo coronavírus (covid-19). Com 
1.289 casos registrados e apenas 11 mortos, o país não re-
gistra nenhum óbito há mais de um mês. Na segunda-fei-
ra (15) os paraguaios entram na fase 3 da “quarentena in-
teligente”, processo gradual de reabertura das atividades 
definido pelo governo. Nessa nova etapa, os restaurantes es-
tão autorizados a abrir, desde que com agendamento pré-
vio, reserva de mesa e registro individualizado de cada clien-
te, com nome, sobrenome, endereço, número de documento 
de identidade e telefone. O Paraguai, que não tem saídas para 
o mar e faz fronteira com a Bolívia, Argentina e Brasil, ain-
da não anunciou previsão para reabertura das fronteiras.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS SAIRÃO 

As eleições municipais 
deverão ocorrer entre os dias 
15 de novembro (primei-
ro turno) e 20 de dezembro 
(segundo turno), segundo o 
Tribunal Superior Eleitoral. Mas ainda deverá ser referendado pelo 
Congresso Nacional, dependendo de aprovação de uma PEC em 
dois turnos na Câmara e Senado Federal. Aqui em Maravilha e de-
mais municípios do mesmo porte, teremos as eleições somente num 
turno no dia 15 de novembro. De nada adiantaram os movimentos 
contrários às eleições neste ano devido à pandemia. Há muitos in-
teresses de políticos em jogo, essa que é a verdade. Lamentável!
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

DIRETO 
AO PONTO

ObRAs nO RiO iRAceMA 
cOMeÇAM A dAR ResulTAdO

Sou ruim em estatísticas, mas creio que já com as 
obras que foram executadas no Rio Iracema, que cruza 
nossa cidade, tivemos um menor índice de alagamen-
tos, principalmente nas pontes que cruzam o referido 
rio. Estive conversando com colegas da Rádio Líder so-
bre o último alagamento, que verificamos alguns dias 
atrás. Foram unânimes em afirmar que alguns resulta-
dos práticos estão aparecendo, e que realmente esta é a 
obra mais importante da história do município de Ma-
ravilha. Mas indiferente a isso tudo que estou a escrever 
(e a elogiar), o que está deixando claro é que a coisa vai 
funcionar. Sim, porque, já que sempre há os incrédulos 
de plantão, muitos imaginavam que as obras de cana-
lização e de aprofundamento do leito do rio não iriam 
funcionar. Vão ter de engolir as palavras. O que está fi-
cando claro é que realmente o aprofundamento do lei-
to do rio é exatamente o que faltava para que o cidadão 
pare de ter os fantasmas das enchentes, cada vez que 
chove bastante. Mais detalhes: não é uma obra feita a 
toque de caixa. Houve um grande estudo, no que se re-
fere à eficácia, impactos ambientais, e naturalmente, a 
despesa que gera para os cofres públicos, já que o custo 
também é elevadíssimo. Contudo, se cada munícipe pu-
desse se manifestar, certamente a esmagadora maioria, 
para não dizer unanimidade, seria favorável à execução 
desta obra. Já disse e repito: esta administração vai en-
trar para a história, independente de quem está no co-
mando da cidade. Tanto a prefeita Rosi quanto o vice
-prefeito Sandro escrevem o nome em uma das páginas 
mais importantes da história da Cidade das Crianças. 
E não venham me dizer que outros já não haviam tido 
esta chance. Os pedidos da comunidade sempre foram 
no sentido de resolver tais problemas, o que ao que tudo 
indica, está muito próximo de acontecer, quando do tér-
mino destas obras.

chinA VAi cOnTinuAR lucRAndO 
cOM O “VíRus chinÊs”

Dias atrás, lendo matéria no wh3.com.br, quase 
não acreditei. O governador João Dória está fechando 
negócio com uma empresa farmacêutica chinesa para 
produzir aqui no Brasil a vacina contra o coronavírus. 
Puxa vida! Os chineses criaram em laboratório o vírus. 
Não venha dizer que foi no mercado de Wuhan, porque 
não foi. Já está provado que surgiu por erro de manipu-
lação em laboratório. A China, como eu já falei ou es-
crevi, já vinha gastando menos no mercado internacio-
nal. Comprava minério de ferro mais barato. Petróleo 
mais barato. Comprou ações de empresas que se que-
braram mundo afora e que certamente irão se valori-
zar, pagando mais barato pelas ações. E agora os brasi-
leiros, que amealharam incomensurável prejuízo, vão 
se unir a eles para produzir a vacina? Muito bem, claro 
que precisamos. Mas estaremos propiciando mais lu-
cro a quem criou toda a confusão global! Às vezes, ou 
o brasileiro é muito inocente, ou é burro mesmo. Des-
culpem-me a dureza da frase. Às vezes somos perfei-
tos bobos no cenário internacional. Infelizmente, isso 
não muda nunca. 

pOlíTicA Foi mantido o valor atual do salário de vereador para a 
próxima legislatura e decidido que as reuniões da Comissão 
de Finanças, Orçamento e Contas serão gravadas

legislativo realiza sessão 
ordinária em Maravilha 
nelCir Dall’aGnol

Na noite de segunda-feira 
(15) foi realizada mais uma ses-
são ordinária do Legislativo ma-
ravilhense, de forma on-line. Os 
vereadores votaram e aprovaram 
em segundo turno Projeto de Lei 
Legislativo que trata sobre o pa-
gamento do subsídio dos verea-
dores para a próxima legislatura. 
Conforme o texto aprovado, se-
gue mantido o valor atual do sa-
lário de vereador para os empos-
sados em janeiro de 2021. 

Em primeiro turno foi apro-
vado Projeto de Lei Complemen-
tar que dispõe sobre a regulariza-
ção de construções irregulares. Em 
turno único foi rejeitado o recur-
so interposto pelo vereador Ade-
mir Unser, contra a decisão de que 
todas as reuniões da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Contas 
do município passem a ser grava-

mais uma sessão on-line do legislativo maravilhense

Divulgação

das. A sessão também teve aprova-
ção de uma indicação do vereador 
Itamar Adler, que solicita vistoria 
em prédio localizado na Rua Vitor 
Meireles, construção abandonada, 

com vegetação ao redor e servindo 
de abrigo para vândalos. 

A sessão teve a entrada de 
Projeto de Lei que declara de uti-
lidade pública a Associação de 

Voluntários Maravilha e o Proje-
to de Lei que declara de utilida-
de pública a ONG Ame Bicho. As 
matérias foram encaminhadas 
para as comissões. 

eM cOnsTRuÇãO

Obra do centro cultural inicia em Maravilha
As obras do Centro Cul-

tural começaram quarta-
feira (17), um marco para a 
história da cultura de Mara-
vilha. A partir de agora a em-
presa vencedora da licitação 
tem 18 meses para entregar 
a obra. No momento, máqui-
nas pesadas trabalham para 
deixar o terreno pronto para 
levantar os primeiros pilares 
da construção, que fica na 
Avenida Presidente Kennedy. 

Depois de pronto, o es-
paço terá 1.046 metros qua-
drados e vai contar com bi-
blioteca, além das atividades, 

oficinas e atendimentos do 
Departamento de Cultura, 
com ala administrativa, es-
paço da Banda Marcial, salas 
para oficinas, sala de dança, 
banheiros e auditório para 248 
pessoas com palco e camarins.

A secretária de Cultu-
ra, Rosi Reichert Heineck, co-
menta, com entusiasmo, so-
bre o início das obras. “Para 
nós é um momento de muita 
alegria ter o início do Centro 

de Cultura aqui de Maravi-
lha. Já vínhamos almejan-
do e batalhando por mui-
to tempo para conseguir e, 
por meio de emenda par-
lamentar do deputado Cel-
so Maldaner, consegui-
mos viabilizar a construção 
desse espaço”, comenta. 

Os recursos para a cons-
trução são no valor de R$ 
1.261.309,34, oriundos do 
Ministério do Turismo. Centro terá 1.046 metros quadrados. Prazo da entrega da obra fica para o fim de 2021

Divulgação

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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DESAFIO
A Semana Mundial Sem Carne, que 

teve início na segunda-feira (15), de-
safiou as pessoas a deixarem produ-
tos de origem animal fora do prato por 
sete dias. O objetivo, além de ser uma 
oportunidade de mudança, é também 
promover a reflexão sobre como nos-
sos hábitos alimentares causam impac-
to de diferentes formas, não só para a 
saúde e para os animais, mas também 
em relação à degradação ambiental de-
corrente da indústria pecuária. Para 
quem se interessa pela temática, ou-
tra opção é aderir à campanha Segun-
da Sem Carne, substituindo a proteí-
na animal pela vegetal em um dia da 
semana. Para facilitar a adoção des-
tes hábitos, o site da Sociedade Ve-
getariana Brasileira fornece receitas, 
dicas de nutrição, notícias e informa-
ções qualificadas sobre o assunto.

camilla constantin, jornalista

sejamos apenas humanos
Circulam nas redes sociais diversos vídeos de 
adultos que pedem para crianças relatarem o que 
veem em determinadas fotos, que incluem pessoas, 
normalmente crianças, interagindo, mas que possuem 
diferença na cor da pele. a resposta normalmente se 
atrela a: “vejo duas crianças se abraçando”, ou “vejo 
uma criança beijando a outra, que está segurando 
seus braços e abraçando”. nada relacionado à cor da 
pele de nenhuma delas é citado. Então, tirem suas 
conclusões... Eu só peço: por favor, parem de separar 
a humanidade por cor, credo ou classe social! Sejamos 
mais humanos!!!

Rosiane poletto, redatora

PAIS, ALUNOS E PROFESSORES NA LUTA

Desde abril que o Estado possui aulas on-line para estudantes da rede estadual e munici-
pal. Estudar em casa exige outros tipos de ferramentas, mediadores e mais disciplina, pensan-
do que não há um horário de entrada e saída. O momento é complicado, tanto para pais, como 
para crianças e professores. Todos travam uma luta diária em prol do conhecimento. É ne-
cessária muita calma de ambos os lados para que dê certo. O empenho terá resultados. 

diana heinz, jornalista

Estupro de vulnerável
“Não aguento mais essa situação”. O desabafo é de uma vítima de 

abuso sexual de Cunha Porã que procurou a Polícia Militar, nesta úl-
tima semana. Segundo a PM, a vítima tem menos de 14 anos e sofria 
abuso pelo pai, depois pelo padrasto, sendo que a mãe sabia da situa-
ção, mas não fazia nada e ainda forçava ela ir junto aos bares da cida-
de. O desabafo da adolescente é forte e demonstra cansaço da realida-
de em preto e branco e sem poder contar e se proteger na própria família. 
A justiça foi feita com a prisão dos autores e o Conselho Tutelar foi acio-
nado. No entanto, o amparo psicológico para essa jovem é necessário.

cleiton ferrasso, jornalista

NINGUÉM QUER 
PERDER
“no olho dos outros é refresco”. 
Essa frase demonstra o que 
estamos vendo em nível 
nacional durante a pandemia. 
muitas pessoas pregam 
solidariedade, ajuda ao 
próximo, que o governo deve 
ajudar financeiramente... mas, 
na prática, o que acontece é 
diferente. Quando cada pessoa 
precisa abdicar de algo, se 
desfazer de alguma coisa ou 
“cortar na própria carne”, a 
conversa muda. não estou 
dizendo que é errado não 
gostar de ajudar, não querer 
ajudar. não quero entrar nesse 
mérito. ajuda quem quer! 
Porém o fato de pregar uma 
coisa e fazer outra. vários 
políticos cobrando o governo 
para pagar as pessoas, por 
exemplo, mas em momento 
algum defenderam o projeto 
de redução salarial. E o salário 
deles passa de r$ 30 mil...

ederson Abi, jornalista 

TEMPESTADES NO OESTE 

Nossa reportagem especial da se-
mana evidencia um cenário preocu-
pante. O Oeste catarinense está den-
tro da segunda região do mundo mais 
propícia para ocorrências de torna-
dos. E muito além dos tornados oficial-
mente documentados, nossa região 
sofre rotineiramente fortes tempes-
tades. Como defendeu o meteorolo-
gista Piter Scheuer, é preciso prever 
os tornados, é preciso mais atenção 
para este assunto na região. Infeliz-
mente, acumulamos muitos prejuí-
zos e vítimas nas últimas décadas. 

carine Arenhardt, jornalista 

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

As pessOAs MAis cORAjOsAs sãO 
As Que AMAM pROfundAMenTe

 Seja uma pessoa capaz de amar pro-
fundamente. O amor beneficia a tudo e 
a todos. As pessoas mais corajosas são 
aquelas capazes de amar profundamen-
te. Para manifestar o amor, dedique-se 
inteiramente ao próximo, com coragem. 
Seja atencioso e bondoso com os outros. 
Sinta orgulho de ser praticante do Amor 
de Deus e dirija o sentimento de amor 
sincero e profundo a todas as pessoas.

Rede MunicipAl Conforme levantamento realizado em fevereiro, 
237 crianças aguardavam vagas em Maravilha 

Após ação do Ministério público, 
município pede prazo até janeiro para 
atender fila de espera nas creches 

Todas as crianças de Ma-
ravilha que estão em fila de 
espera por vaga em creche 
municipal de berçário e ma-
ternal deverão ser atendi-
das em no máximo 120 dias, 
e novas inscrições deverão 
ser atendidas em até 60 dias a 
partir do pedido. Este é o teor 
da sentença obtida pelo Mi-
nistério Público de Santa Ca-
tarina (MPSC) em uma ação 
civil pública que busca zerar 
a fila de espera por vagas em 
creches do município.

A ação foi ajuizada pela 
1ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Maravilha, após 
o município não se disponi-
bilizar a resolver o problema 
por via extrajudicial, como 
propunha o Ministério Públi-
co em razão dos recorrentes 
casos de pais e responsáveis 
que buscavam vagas em cre-
ches, mas não eram atendi-
dos por falta de vagas.

A promotora de Justiça, 
Ana Laura Peronio Omizzo-
lo, defende na ação o direi-
to fundamental de acesso à 
educação e chama atenção, 
ainda, para o interesse so-
cial, visto que indiretamente 
reflete sobre famílias de bai-
xa renda nas quais um dos 
responsáveis legais fica im-
pedido de trabalhar por não 
terem onde deixar os filhos. 

A ação foi julgada proce-
dente e o Juízo da 1ª Vara da 
Comarca de Maravilha con-
denou o município a dispo-
nibilizar vagas em creche 

Promotora, ana laura Peronio Omizzolo, defende o direto de acesso à educação

De acordo com a assessoria de 
comunicação do município, a Secretaria 
de Educação solicitou para a justiça 
dois meses a mais de prazo para zerar a 
espera. Como foi estabelecido até o mês de 
novembro pela ação, o município pede prazo 
para janeiro, considerando a pandemia, 
período de férias e outras situações. 
a Secretaria de Educação aguarda uma 
resposta ao pedido de prorrogação do prazo. 
“vale lembrar, também, que uma nova creche 
vai ser construída no loteamento nosso 
Sonho, e que com adequações nas escolas 
haverá novas salas que serão para creches”, 
explicou a assessoria de comunicação. 

municipal a todas as crian-
ças. Caso não cumpra a de-
cisão, o município fica sujei-

to à multa diária de R$ 500 
por criança não atendida, 
a serem revertidos ao Fun-

do para a Infância e Adoles-
cência do município. A ação 
é passível de recurso.

Arquivo/O Líder

Segundo o ministério Público, um 
levantamento realizado em fevereiro 
deste ano demonstrou que 237 
crianças ainda aguardavam por 
uma vaga em creche em maravilha: 
64 para o berçário, que não 
disponibiliza vagas para bebês com 
menos de quatro meses; 45 para 
o maternal i; 60 para o maternal ii; 
e 68 para o maternal iii. nos dois 
últimos, o número de crianças 
em fila de espera é superior ao de 
crianças matriculadas.

MunicípiO pede MAis pRAZO
leVAnTAMenTO 
de nÚMeROs

RAcisMO e discRiMinAÇãO RAciAl 
- dO Que esTAMOs fAlAndO?

Racismo e discriminação racial são dois temas sobre os quais 
entender os termos é muito difícil, sendo que não são a mesma coi-
sa, e, por isto, qualquer escolha pode ter consequências políticas e 
jurídicas.

Abaixo ilustro brevemente os termos “racismo” e “discrimina-
ção racial”, para que se tenha uma base quando se proferem pala-
vras (algo que gostaria que acontecesse sempre). 

Em primeiro lugar, há que dizer que a maioria dos casos de 
discriminação racial no mundo não tem motivos ideológicos, mas 
sim a expressão de ignorância, medos generalizados, preconceitos 
e, em geral, de falta de empatia. Isso é tanto mais presente quan-
to maior o país e caracterizado por discriminações econômicas, 
jurídicas e sociais, que sempre levam ao egoísmo. No entanto, o 
primeiro passo na luta contra a discriminação racial consiste em 
admitir que esta existe no plano estrutural, institucional e indivi-
dual. Trata-se de reconhecer o sofrimento das vítimas de tais atos.

Racismo: o termo “racismo” designa uma ideologia que, base-
ada numa divisão de seres humanos em grupos supostos naturais 
(as denominadas “raças”) com base na pertença étnica, nacional 
ou religiosa, justifica a supremacia de um sobre os outros. As pesso-
as não são julgadas e tratadas como indivíduos, mas como perten-
centes a grupos pseudonaturais com características coletivas con-
sideradas imutáveis. A construção social de “raça” não se baseia 
apenas em características exteriores, mas também em alegadas es-
pecificidades culturais, religiosas ou inerentes à origem. É por isso 
que, por exemplo, diferenças de status socioeconômico ou nível de 
educação são “explicadas” como biologicamente dadas com a per-
tença étnica, cultural ou religiosa.

Discriminação racial: a expressão “discriminação racial” define 
qualquer ação ou prática que, sem justificação, qualquer desvanta-
gem, as humilha, as ameaças ou ponha em perigo a sua vida e/ou 
a integridade física devido às suas características fisionômicas, ét-
nicas, culturais e/ou religiosas. Ao contrário do racismo, a discrimi-
nação racial não tem necessariamente uma base ideológica.

Atitude: o termo “atitude” define uma opinião, parecer ou uma 
relação interior com um tema ou com uma situação.

Discriminação direta: existe uma discriminação direta quando 
uma pessoa, por razões inadmissíveis, é desfavorecida em relação 
à outra que se encontra numa situação comparável. A discrimina-
ção direta deve ser distinta da disparidade de tratamento devido a 
critérios ou motivos legítimos.

Discriminação indireta: em vez disso, existe uma discrimina-
ção indireta quando, apesar da sua aparente neutralidade, bases 
jurídicas, políticas ou práticas resultam uma disparidade de trata-
mento ilícita.

Discriminação múltipla: há uma discriminação múltipla quan-
do uma pessoa é discriminada ao mesmo tempo devido a mais ca-
racterísticas malvistas. No caso da discriminação interseccional, 
várias formas de exclusão interagem de modo a destacar uma em 
particular. Por exemplo, um comportamento racista em relação a 
uma mulher pode manifestar-se sob a forma de sexismo ou, pelo 
contrário, um ato de fato de sexista pode ser motivado com argu-
mentos racistas.

Xenofobia: a xenofobia é uma atitude baseada em preconcei-
tos e estereótipos que associa sentimentos negativos a tudo o que é 
considerado estrangeiro. Do ponto de vista sociopsicológico, uma 
imagem negativa dos “estrangeiros” produz um sentimento de su-
perioridade. A construção de imagens de alegados “estrangeiros” 
ou “outros” não tem razões antropológicas, mas sim socioculturais. 
O uso do termo “xenofobia” esconde riscos, uma vez que expli-
ca os processos de estigmatização em termos psicológicos e 
biológicos - (fobia), sugerindo assim que a violência e exclu-
são sejam dadas por natureza.
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LUIZ CARLOS
PRATES

AsfAlTO Rua Ayrton Senna e Rua Independência recebem asfalto nesta etapa 

Autorizada pavimentação 
de novos trechos urbanos

O asfaltamento de mais 
de 5,8 mil metros quadrados, 
sendo um trecho na Rua Ayr-
ton Senna, no Loteamento 
Estrela, e mais um trecho da 
Rua Independência, come-
çando na Rua Alemanha, Lo-
teamento Nosso Sonho, até 
a esquina das empresas Erva 
Daninha e Reafrio, foi auto-
rizado pela prefeita, Rosimar 
Maldaner, e pelo vice-pre-
feito, Sandro Donati, na ma-
nhã de terça-feira (16). A li-
citação foi realizada no dia 
5 de maio e a empresa Gaia 
Rodovias apresentou a me-
lhor proposta no valor de R$ 
1.146.151,37.

No novo pacote de obras 
também foi lançado o edital 
para reperfilagem asfáltica 

Serão 5,8 mil metros quadrados de asfalto executado pela empresa Gaia rodovias

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

na Avenida Alcides Antônio 
D’Agostini, com área total de 
2.433,82 m² e valor máximo 
de execução de R$ 113.538,86. 

Outros trechos que estão sen-
do licitados pela prefeitura 
somam mais de 30,9 mil me-
tros quadrados. Com as no-

vas obras o programa de pa-
vimentação da prefeitura de 
Maravilha atinge a marca de 
74 novos trechos asfaltados.

cOVid-19

com crescimento de casos, Maravilha 
avança com o plano de contingência 
Carine arenHarDt 

A Secretaria de Saú-
de de Maravilha confir-
mou 20 novos casos de co-
vid-19 nesta semana. Na 
sexta-feira da semana pas-
sada, dia 12, eram 30 ca-
sos confirmados com ape-
nas seis considerados 
ativos. Uma semana de-
pois, o número chegou a 
50 confirmados e 22 ati-
vos, até a sexta-feira (19). 

Conforme previsto 
pelo Plano de Contingên-
cia, com 20 casos ativos no-
vas medidas de comba-
te ao coronavírus passam 
a ser adotadas no municí-
pio. A primeira medida que 
passa a valer, a partir de 
20 casos ativos, é a obriga-
toriedade de medição de 
temperatura dos colabora-
dores, para empresas com 
mais de 50 funcionários. 

Conforme a secretária 
de Saúde, Miriane Sarto-
ri, a adoção de novas medi-
das também leva em con-
sideração a ocupação de 

leitos hospitalares. Em ce-
nários ainda mais graves, 
com o crescimento de ca-
sos e alta ocupação de lei-

tos hospitalares, o plano 
prevê ainda fechamen-
to de igrejas e estabeleci-
mentos comerciais e de 

prestação de serviços en-
quadrados em não essen-
ciais, além da medição de 
temperatura de clientes. 

Divulgação Ascom

ARMAÇões iliMiTAdAs
Num passado não muito remoto, havia na televisão uma sé-

rie, tipo novela, chamada Armação Ilimitada, aventuras de jo-
vens. Bah, aquela “armação” nem se compara às armações de 
hoje nas asquerosas redes sociais. Gentinha de todo tipo que-
rendo aparecer e criando “armações”. Uma das mais recentes foi 
a de um casal que, segundo eles, fingiam maltratar a filha de 14 
anos. A garota era exposta a todo tipo de ridículos, tudo para 
que pai e mãe “aparecessem” nas armações que inventavam.

Outros criam brigas de aparência para serem falados nas re-
des sociais, nas tevês, nos jornais, nas esquinas, brigas do tipo 
Anita e Ludmila. Espertalhonas de araque. Uma outra celebrava 
em público seu primeiro palavrão, dias antes de completar 18 
anos. Claro, repercutiu: - Tu lembras, fulana, daquela guriazi-
nha revelada pelo Sílvio Santos? Aquela mesma, ó, está fazendo 
18 anos e começa a dizer palavrões em público... Tudo armação. 
Um pouco mais adiante, a “guriazinha” diz que está pensando 
em comprar seu primeiro carro, afinal, ficou rica com a popu-
laridade que ganhou dos tipinhos brasileiros iguais a ela... E ela 
traz o desejo a público: - Estou indecisa, que carro eu compro? E 
multidões fazendo sugestões. Tudo armação, ela já estava com-
binada com uma montadora para dizer da sua decisão e, com 
certeza, ganhar o carro de presente, tudo à custa dos “nadas” 
que a seguem nas redes sociais.

Outra, uma cantora sem voz, compra um apartamento para 
a mãe (nada mais que obrigação) e cria um falso desentendi-
mento com a mãe, afinal, o apartamento não era aquele que di-
ziam... A discussão apenas visava a fazer fama para a “sem-ta-
lento” que estava por trás de tudo.

Outro vai para uma “live” – coisa típica dos destelhados – e sol-
ta puns... O amigo ao lado começa a se abanar, a que ponto che-
gamos! Um outro, pobre diabo que se diz humorista, filho de hu-
morista, finge que se mija todo durante a “live”, já estava quase nu. 
Você acredita nessas fajutices? Mas tudo tem o endosso da socie-
dade dos frustrados, dos sem-nada na cabeça, maioria estonteante 
que anda por aí. Quer dizer, quem não tem talento, ideias, graça e 
simpatia, o que faz? Faz lives, inventa “armações” e vai acumulan-
do curtidas, fãs, e seguidores idiotas. É o mundinho em que vive-
mos. Os mais elevados já começam a se retirar, procuram por suas 
“clausuras” sociais com pessoas decentes. Insuportável hoje o con-
vívio social com o rebanho das lives e dos sem talento. 

pesQuisA 
Estudo de uma Agência de Encontros (não lhe digo o 

nome) conta das razões por que homens e mulheres ficam sós. 
Razões das mulheres: Mandona, acima do peso, mal-humora-
da e ciumenta em excesso. Razões dos homens: Só pensam em 
sexo, egocêntricos, inseguros, workaholics e possessivos. Fora 
do workaholic, a verdade sobre os homens é de 100%. O que 
mais anda por aí são safados e avessos ao trabalho, mentirosos.

ROsÁRiO 
Eu não sabia. Vendo o programa Templos da Índia, no canal 

130, fiquei sabendo que o “rosário” usado pelos cristãos foi uma 
cópia, uma imitação de processos indianos de orações em série, 
em números. Também fiquei sabendo, no mesmo 130, que Se-
nadinho e Praia Brava, conhecidos por aqui, são cópias de bar 
da Lapa no Rio e de praia uruguaia. Vivendo e aprendendo.

fAlTA diZeR
Jovem, modelo e linda, paulistana, mas... Diz que engor-

dou “quatro quilos” na quarentena, suficiente para que ela 
procurasse por uma lipoaspiração. Quase morreu, tudo mal-
feito, está viva por milagre. O que, diachos, essas mulheres 
têm na cabeça? Serragem? Que vão ler um livro, aí sim fica-
rão bonitas.
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Carine arenHarDt 

Maio foi o segundo mês 
consecutivo de aumento nos 
pedidos de seguro-desem-
prego em Maravilha. Os da-
dos são contabilizados pelo 
Ministério do Trabalho, do 
governo federal, e apontam 
para um cenário parecido em 
nível de estado e país. Em Ma-
ravilha, o quinto mês do ano 
somou 165 pedidos de segu-
ro-desemprego, aproxima-
damente 50% acima do re-
gistrado no mesmo período 
de 2019, quando foram 108 

solicitações. 
Em abril deste ano o mu-

nicípio somou 157 pedidos de 
seguro-desemprego, número 
70% acima do mesmo perío-
do de 2019, mas ainda abaixo 
do montante total de maio. Os 
números negativos são refle-
xos da crise econômica mun-
dial, provocada pela pande-
mia do novo coronavírus.

Em Santa Catarina o mês 
de maio somou mais de 56 
mil pedidos de seguro-de-
semprego, crescimento aci-
ma de 85% num compara-
tivo com o mesmo período 

de 2019, quando foram pou-
co mais de 30 mil. No país, o 
quinto mês do ano teve mais 
de 960 mil solicitações para 
o seguro, crescimento acima 
de 50% em comparação com 
maio de 2019. 

Devido às medidas de 
isolamento social, as agên-
cias do Sine estão orientando 
a população para que priorize 
os atendimentos on-line que 
são oferecidos. Pelo aplicati-
vo Sine Fácil é possível con-
sultar vagas e se candidatar 
e dar entrada no seguro-de-
semprego.  

ecOnOMiA Após crescimento de 70% em abril, o mês de maio somou pouco mais de 50% de aumento nos pedidos  

Maravilha tem segundo mês consecutivo de 
alta nos pedidos de seguro-desemprego

AbsuRdO
casinha para amenizar o frio de cães de 
rua é furtada 
CaMilla Constantin

Uma casinha deixada 
para abrigar cães de rua foi 
furtada em Maravilha, na Rua 
Duque de Caxias, Loteamen-

to Esplendor. O fato acon-
teceu na tarde de terça-fei-
ra (16), por volta das 17h30.

De acordo com a Ong 
Ame Bicho, a casinha foi co-
locada no local no domin-

go (14) para que os animais 
pudessem dormir e comer 
sem passar frio. Os voluntá-
rios pedem que o responsá-
vel faça a devolução. “Só aqui 
que as pessoas sem respei-

to não aceitam a ideia de ter 
cão comunitário”, desabafam. 

Para quem quiser contri-
buir, eles destacam que es-
tão recebendo doações de ra-
ção, caminhas e casinhas. 

Fotos: Divulgação

Furto aconteceu dois dias após a colocação da casinha no local Objetivo é proteger os animais do frio 

122 cAsOs
sala de situação e 
secretaria de Obras fazem 
parceria para coleta de lixo
Carine arenHarDt 

A Sala de Situação de 
Combate à Dengue em Ma-
ravilha confirmou sete no-
vos casos de dengue. Cinco 
foram confirmados por exa-
me neste mês e outros dois 
ainda no fim de maio, mas 
só comunicados oficialmen-
te nesta semana. Maravilha 
soma atualmente 122 casos 
confirmados, enfrentando 
uma epidemia da doença. 

Conforme a coordena-
dora da Sala de Situação, Ri-
chelly Soares, um dos maio-
res problemas no município 
é o descarte irregular de lixo. 

“É bem preocupante, é uma 
situação que estamos en-
frentando diariamente e ten-
tando melhorar. Agora fe-
chamos uma parceria com a 
Secretaria de Obras, e uma 
vez por semana a equipe 
vai passar em todos os lo-
cais públicos e outros pon-
tos que tenham lixo acumu-
lado para estar recolhendo 
esse material”, explica. 

A coordenadora lamen-
ta que este descarte irregular 
de lixos e móveis velhos aca-
be resultando no aumento 
de focos com o acúmulo de 
água, tornando-se criadouros 
do mosquito Aedes aegypti.   
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“um negócio que não rende nada 
além de dinheiro, é um mau 
negócio.”

Henry Ford
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Marca lança esponja de aço com nome Krespinha 
e é acusada de racismo

Conforme matéria da Agência Estado, a marca de produtos de limpeza Bom-
bril foi criticada nas redes sociais na quarta-feira (17), após relançar uma palha de 
aço que possui o nome Krespinha. A associação do cabelo crespo com o produ-
to gerou diversas acusações de racismo, já apontadas em estudos acadêmicos ba-
seados no produto original, de 1952. Pouco tempo após o lançamento do produ-
to no site da Bombril, uma propaganda do produto da década de 1950, que mostra 
uma boneca negra com cabelo crespo ao lado da palha de aço começou a circu-
lar no Twitter. Depois da hashtag #BombrilRacista chegar aos assuntos mais co-
mentados do Twitter nesta manhã, a Bombril pediu “sinceras desculpas” e decidiu 
tirar a esponja de aço chamada “Krespinha” do seu portfólio de produtos. Segun-
do a Bombril, não houve relançamento ou reposicionamento de marca recente do 
item em questão, que está no portfólio do grupo há quase 70 anos. “A marca esta-
va no portfólio há quase 70 anos, sem nenhuma publicidade nos últimos anos, fato 
que não diminui nossa responsabilidade”, disse a companhia, em nota no Twit-
ter. O produto já foi retirado do site e a marca se comprometeu a rever sua estraté-
gia de comunicação de modo a aumentar seu compromisso com a diversidade.

Reprodução Twitter

CONSUMO DE VINHO AUMENtA E é 
VIStO COMO OPORtUNIDADE

Com as temperaturas caindo na maior parte dos esta-
dos brasileiros e devido às recomendações de distancia-
mento social pela pandemia, um aliado cada vez mais fre-
quente nas noites frias é o vinho tinto. Pesquisa realizada 
recentemente pelo jornalista especialista em vinhos Mar-
celo Copello, que ouviu mil consumidores brasileiros, 
mostrou que, somente em abril, 62,94% dos entrevistados 
aumentou o consumo de vinho – e deste percentual 80,54% 
optou pelo tinto. E mesmo com o crescimento do e-com-
merce, a pesquisa revelou que 35% do público fez as com-
pras em lojas físicas, como supermercados e atacadistas.

Comércio em Santa Catarina tem a menor queda de 
vendas do país

O varejo de Santa Catarina amargou queda de 4,3% no volume de vendas, em abril, primeiro 
mês impactado pela pandemia do coronavírus, conforme aponta a Pesquisa mensal do 
Comércio (PmC), divulgada nesta semana pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(iBGE). ainda que o resultado seja negativo e abaixo do registrado em março (-3,2%), foi o 
melhor desempenho entre todos os estados da federação. 

Senai/SC está entre os 
melhores do país, aponta 
pesquisa da CNI

O Senai de Santa Catarina foi reconhe-

cido como um dos melhores do Brasil pelo 

desempenho de gestão em 2019. A enti-

dade obteve o segundo melhor desempe-

nho na avaliação, com a mesma pontuação 

do primeiro classificado, conforme resul-

tado divulgado durante reunião promo-

vida virtualmente pela Confederação Na-

cional da Indústria (CNI). A pesquisa leva 

em conta questões como imagem e reputa-

ção da entidade, ocupação de egressos no 

mercado de trabalho e qualidade da ges-

tão. A entidade se mantém entre as mar-

cas mais lembradas quando o assunto é 

ensino profissionalizante e atingiu a li-

derança pela décima vez consecutiva na 

pesquisa Top of Mind, feita pelo Institu-

to Mapa e pela 13ª vez no Impar. Em 2019 

foram mais de 97 mil matrículas, 31 mil 

horas de consultoria e 212 mil horas de 

serviços de inovação, além de 283 mil en-

saios metrológicos, por meio de cinco ins-

titutos de tecnologia e três de inovação. 

CriSE SANiTáriA PODE 
EMPurrAr 86 MilhõES DE 
CriANçAS PArA A PObrEzA

A crise provocada pela pandemia do 
novo coronavírus pode empurrar mais de 
86 milhões de crianças para a pobreza até 
o fim do ano, segundo um estudo conjun-
to da ONG Save the Children e do Fun-
do das Nações Unidas para a Infância (Uni-
cef ). Se a previsão se cumprir, o mundo terá 
672 milhões de crianças afetadas pela po-
breza, 15% a mais que no ano anterior. O 
aumento do número de crianças afetadas 
pela pobreza ocorreria, sobretudo na Euro-
pa e na Ásia Central, segundo o estudo, ba-
seado em projeções do Banco Mundial e 
do Fundo Monetário Internacional e da-
dos demográficos de uma centena de pa-
íses. Quase dois terços destas crianças vi-
vem na África subsaariana e no sul da Ásia.

cOpOM cORTA 
selic eM 0,75 
pOnTO, pARA 
2,25% AO AnO

O Comitê de Política 
monetária (Copom) 
do Banco Central (BC) 
do Brasil levou a Selic 
ao novo piso histórico 
de 2,25% ao ano na 
quarta-feira (17). É 
a taxa de referência 
mais baixa desde 1999, 
quando o nível de 
preços no Brasil passou 
a ser controlado pelo 
regime de metas de 
inflação. Foi o oitavo 
corte consecutivo na 
rota iniciada em agosto 
passado, quando a 
Selic começou a 
descer do seu então 
piso histórico, de 6,5% 
ao ano. 

Divulgação

Divulgação

Istoé/AFP

Aneel proíbe corte de energia até 31 de julho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prorrogou até 31 de julho a reso-
lução 878 que proíbe o corte de fornecimento de energia elétrica de quem não conse-
guiu pagar a conta de luz durante o período da pandemia do coronavírus. A medida vale 
para residências urbanas e rurais e também locais onde funcionam serviços e ativida-
des consideradas essenciais, como unidades hospitalares e centros de hemodiálise.
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Diana Heinz 

M
achucar, tor-
cer, quebrar. 
O corpo hu-
mano é frágil 

e quando ocorre uma lesão 
é preciso buscar um profis-
sional antes que ocorra algo 
pior, como perder movimen-
tos, por exemplo. A fisiote-
rapia atua no tratamento e 
prevenção de doenças e le-
sões decorrentes de fraturas, 
má-formação ou vícios de 
postura. Tem como aliados 
técnicas como massagens e 
exercícios que restaurem a 
capacidade física e funcio-
nal do paciente. A fisiote-
rapeuta osteopata Gabrie-
la Zanon Trento participou 
do último episódio do pod-
cast Papo de Quinta sobre o 
tema. 

Conforme a profissio-
nal, a fisioterapia pode, de 
diversas formas, exercer 
um papel muito importante 
na vida das pessoas. “Como 
função eu poderia dizer que 
é a de manter ou devolver o 
movimento, restaurar a ati-
vidade normal de uma es-
trutura e melhorar a quali-
dade de vida das pessoas”, 
explica. 

Jornal o líder: O QUE É 
UMA LESãO?

Gabriela: A lesão é um 
termo usado para descre-
ver mudanças ou danos cau-
sados em qualquer tecido 
do corpo, seja um tendão, 
um ligamento ou músculo. 
Ela pode ocorrer indepen-

dente de ter acontecido um 
trauma. Por exemplo, uma 
região do corpo que reali-
za um movimento exagera-
do e de forma contínua para 
compensar a falta de movi-
mento de outras regiões do 
corpo que não estão com o 
movimento adequado. Isso 
pode lesionar o tecido por 
sobrecarga ou excesso de 
movimento e pela falta de 
aporte sanguíneo adequado 
naquela região. O local não 
será nutrido e consequente-
mente não vai conseguir de-
sinflamar. Como é o caso da 
tendinite, por exemplo. Já o 
trauma acontece por uma 
ação mais violenta, como 
uma queda. 

J: QUAIS SãO OS PERI-
GOS DE TRATAMENTOS CA-
SEIROS?

G: Do meu ponto de vis-
ta, tratamentos caseiros e 
massagens podem ajudar 
muito, desde que orienta-
dos por um profissional que 
entenda da lesão ou do trau-
ma, e que este seja feito no 
momento e da forma cor-
reta. O ideal é que se tenha 
sempre a liberação e orien-
tação de um médico ou do 
fisioterapeuta. O perigo é 
justamente quando o pa-
ciente sofre um trauma ou 
se lesiona, não sabe o que 
aconteceu com aquela arti-
culação ou músculo, só tem 
a dor, não faz nenhuma con-
sulta ou exame, e começa a 
fazer algum tratamento ca-
seiro. Cada caso é único, a 

cORpO sAudÁVel Fisioterapeuta osteopata Gabriela Zanon Trento fala sobre fisioterapia 

fisioterapia, a melhor amiga 
do corpo humano

Fisioterapia atua no tratamento e prevenção de doenças e lesões

avaliação e o tratamento são 
muito individuais. 

J: QUAL É A IMPORTâN-
CIA DE ALONGAMENTOS/
AQUECIMENTOS PARA A 
PRÁTICA DE EXERCÍCIOS 
FÍSICOS?

G: O movimento é vida. O 
nosso corpo, mesmo que na 
maioria das vezes não per-
cebamos, está em movimen-
to. Cada órgão, tecido, cada 
célula do nosso corpo está 
em movimento. Para estar-
mos com saúde e em equi-
líbrio, precisamos nos mo-
vimentar. Como nos dias de 
hoje estamos cada vez mais 
sedentários, o nosso cor-
po acaba perdendo mobili-

dade. Então quando vamos 
realizar qualquer exercício 
físico corremos o risco de 
compensarmos essa falta 
de mobilidade, e de o nos-
so corpo se proteger achan-
do que vai ocorrer uma le-
são, e desta forma “travar”. 
Mas com alongamentos 
frequentes e aquecimen-
to adequado antes da ati-
vidade o risco diminui. É 
importante que a ação seja 
acompanhada ou orienta-
da por profissionais. O ris-
co de lesão quando não se 
tem esse acompanhamen-
to e quando não se faz alon-
gamentos e aquecimentos é 
alto. É preciso “acordar” a 
musculatura, levar o apor-

te sanguíneo suficiente para 
ela tolerar o exercício sem 
risco de lesionar e prepa-
rando desta forma o sistema 
cardiovascular.

 J: COMO MELHORAR A 
POSTURA?

G: A postura pode ser 
melhorada de várias formas, 
mas o formato em que vejo 
mais resultado, em meus 
dez anos de prática clínica, 
é um conjunto de tratamen-
tos. Por exemplo, na oesteopa-
tia, que é a minha especializa-
ção, o fisioterapeuta analisa o 
paciente como um todo. Por 
que aquela postura está mais 
cômoda para ele? Como está 
seu sistema musculoesquelé-

tico, seu sistema visceral, fas-
cial, seu emocional, e qual 
é a postura que ele mantém 
no seu trabalho? Baseado na 
avaliação de todos esses fato-
res, é elaborado um tratamen-
to. Mas normalmente o que 
avaliamos é que o corpo ten-
ta sempre economizar ener-
gia, então na maioria dos ca-
sos aquela postura é a mais 
confortável para o pacien-
te porque o corpo dele tem 
um menor gasto energético 
naquela posição. Então pri-
meiro reorganizamos o sis-
tema para reequilibrar esse 
gasto energético e depois 
disso indico ao paciente al-
gum exercício físico especí-
fico, como o pilates, yoga ou 
academia. Além disso, é fun-
damental analisarmos o pos-
to de trabalho do paciente e 
a postura em que fica no seu 
ambiente de trabalho, usan-
do uma análise ergonômica 
para corrigir o que não está 
adequado.

J: QUAIS TRATAMENTOS 
A FISIOTERAPIA UTILIZA?

G: Existe a fisioterapia na 
área da estética - dermatofun-
cional (tratamentos para flaci-
dez, celulites, estrias, drenagens 
linfáticas, massagens relaxantes, 
entre outras); esportiva; neu-
rofuncional: DNPM, neuro-
lógico, equoterapia; aquática 
(hidroterapia); orto-traumato-
lógica, uroginecológica e saúde 
da mulher, hospitalar e UTI, 
gerontologia, acupuntura, os-
teopática e a fisioterapia do 
trabalho. 

Arquivo/O Líder
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEDICINA E SAÚDE

Você já se perguntou como 
um psicólogo pode te ajudar? 
Muitas pessoas pensam que a 
psicologia serve apenas para o 
tratamento de doenças men-
tais. Outras pessoas pensam 
que é muito complexa e só 
pode ser entendida por alunos 
de psicologia, professores e te-
rapeutas.

Mas a verdade é que a psi-
cologia é para todos! É o es-
tudo científico da mente e do 
comportamento humano. 
Assim, a psicologia é ao mes-
mo tempo uma ciência e uma 
profissão. Os psicólogos tra-
balham em muitas áreas di-
ferentes da sociedade e es-
tão preocupados com muitos 
problemas práticos do nosso 
cotidiano.

Embora os conhecimen-
tos produzidos em uma ci-
ência nem sempre sejam fá-
ceis de serem entendidos pelo 
público em geral, os resulta-
dos das experiências e estu-
dos científicos podem ter mui-
tas contribuições importantes 
para nossa vida cotidiana.

Por isso, os psicólogos se 
esforçam para usar esses co-
nhecimentos científicos e aju-
dar pessoas na melhoria de 
suas vidas nos mais diferentes 
aspectos.

Abaixo estão apenas al-
guns exemplos de áreas que a 
psicologia pode te ajudar:

promoção da saúde 
e do bem-estar

Os psicólogos ajudam dia-
riamente muitas pessoas de 
todas as idades e com todos os 
tipos de problemas que bus-
cam os conhecimentos da psi-
cologia para ajudá-las a terem 
uma melhor saúde mental ou 
se autoconhecerem.

Algumas pessoas têm pro-
blemas de saúde, emocionais 
ou mentais específicos, como 
depressão ou esquizofrenia. 
Outras têm dificuldades com 
a organização do seu pensa-
mento, de linguagem ou me-
mória, que também são co-
nhecidos como “problemas 
cognitivos”. Estes podem assu-
mir muitas formas, tais como 

problemas de memória ou 
percepção depois de um feri-
mento na cabeça ou congêni-
tos, dificuldades de aprendi-
zagem ou demência.

Essas são só alguns dos te-
mas em que os psicólogos tra-
balham, pois há muitas mais 
áreas da vida em que um psi-
cólogo pode ajudar que nem 
sempre são relacionados à 
saúde mental, mas sim à saú-
de em geral. Psicólogos po-
dem ajudar as pessoas a gerir 
melhor suas vidas e lidar com 
outras condições de saúde 
como o HIV, câncer ou doen-
ças crônicas. Psicólogos tam-
bém podem ajudar no aconse-
lhamento sobre como cuidar 
de uma criança que foi abu-
sada psicologicamente, fisi-
camente ou sexualmente. Os 
psicólogos podem ainda tra-
balhar com casais que estão 
buscando ajuda em seus rela-
cionamentos.

Seja qual for o problema, o 
psicólogo vai considerar o que 
dizem as pesquisas científicas 
sobre a sua causa provável e 
usar esse conhecimento para 
ajudar as pessoas. Algumas 
vezes a ajuda inclui sessões de 
psicoterapia ou de aconselha-
mento psicológico. Outras ve-
zes o psicólogo pode trabalhar 
com programas psicoeduca-
cionais, na elaboração de pro-
jetos que promovam a saú-
de, trabalhar em equipes com 
outros profissionais de saúde 
ou fazer encaminhamentos 
para profissionais que pos-
sam auxiliar nos problemas 
específicos.

potencializar o 
desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças 
em casa e na escola

Os psicólogos estudam 
o desenvolvimento humano 
desde a gestação até a morte 
em seus aspectos cognitivos, 
comportamentais e emocio-
nais, além de estudarem pro-
cessos de ensino e de apren-
dizagem e contribuírem para a 
avaliação e elaboração de mé-
todos de ensino.

Assim, se uma criança, 

adolescente ou até mesmo um 
adulto têm problemas ou di-
ficuldades na aprendizagem 
de alguma coisa, os psicólo-
gos podem ajudar na identifi-
cação das razões para essas di-
ficuldades e contribuir para a 
melhoria dessas dificuldades.

Psicólogos também po-
dem oferecer orientações so-
bre como melhorar a apren-
dizagem e o desenvolvimento 
das crianças, auxiliar na forma 
como pais e professores esti-
mulam o desenvolvimento in-
fantil e facilitarem a criação de 
condições ideais para o desen-
volvimento e a aprendizagem 
saudável.

Os psicólogos também po-
dem ajudar pessoas com defi-
ciências físicas ou mentais a 
melhorar o seu desempenho 
e se adaptar ao trabalho ou es-
cola, bem como também po-
dem contribuir para adaptar 
esses locais as necessidades 
das pessoas com deficiência.

contribuir para a 
motivação no trabalho, 
orientação profissional 
e gestão de empresas
Às vezes parece que exis-

tem milhares de livros, blogs e 
artigos de revistas nos dizendo 
como fazer mais coisas duran-
te o dia, mas quantos desses 
conselhos se baseiam em pes-
quisas de verdade e podem re-
almente te ajudar?

Os psicólogos se baseiam 
em conhecimentos científicos 
para escolher as melhores for-
mas de ajudar as pessoas a se 
tornarem mais produtivas e 
fazer escolhas mais acertadas.

Muitas das vezes as pes-
soas têm dúvidas sobre que 
carreira seguir ou qual a fa-
culdade escolher, outras ve-
zes profissionais querem mo-
dificar suas carreiras e seguir 
novos desafios profissionais. 
Os psicólogos podem usar os 
conhecimentos da psicologia 
para a orientação profissional 
e de carreira.

Psicólogos também po-
dem ajudar gestores de empre-
sas a organizar seus ambientes 
de trabalho, selecionar, recru-

tar e treinar os funcionários. 
Os psicólogos podem ajudar 
as empresas a identificarem 
problemas, a melhorar as con-
dições de vida dos profissio-
nais e potencializar a motiva-
ção no trabalho.

Os psicólogos ajudam a 
melhorar o nosso dia a dia

Muitos dos desafios que 
enfrentamos na nossa vida co-
tidiana podem ser facilitados 
com a ajuda de psicólogos. 
Embora a saúde mental este-
ja mais facilmente associada 
com a imagem dos psicólo-
gos, a psicologia ajuda em to-
dos os aspectos da nossa vida 
e você encontrará psicólogos 
nas mais diferentes áreas. Em 
resumo, os psicólogos po-
dem te ajudar em muitas áre-
as da nossa vida, como, por 
exemplo:
- ajudar as pessoas a 
superar a depressão, 
estresse, trauma ou fobias.
- ajudar pessoas a 
estabelecer e cumprir 
suas metas, como parar 
de fumar, perder peso, 
aprender uma nova língua.
- ajudar crianças e 
adolescentes a lidarem 
com os efeitos do divórcio 
dos pais.
- acelerar na recuperação 
de pessoas com lesões 
cerebrais.
- ajudar a parar ou prevenir 
o bullying na escola ou no 
local de trabalho.
- Garantir que alunos e 
estudantes estão sendo 
ensinados de forma mais 
eficaz.
- Orientar pais e mães sobre 
o desenvolvimento de seus 
filhos.
- Certificar-se de que as 
pessoas estão felizes no 
ambiente de trabalho e 
contribuir para que elas 
realizem o melhor de suas 
habilidades.
- ajudar a polícia, tribunais 
e serviços prisionais a 
entender a mente de 
criminosos, as provas e os 
limites de determinados 
tipos de provas ou 

cOMO A psicOlOgiA pOde Te AjudAR

testemunhos.
- ajudar os atletas e 
esportistas para melhorar o 
desempenho e a motivação 
em suas atividades.
- ajudar a fazer decisões 
financeiras mais sábias.
- aprender a se comunicar 
melhor e superar o medo de 
falar em público.
- melhorar sua memória e 

ajudar a se concentrar mais.
- Tornar-se mais produtivo e 
evitar a procrastinação.
- aprender a compreender 
melhor os outros e 
avaliar cuidadosamente 
suas próprias reações 
emocionais.

Fonte: www.
psicologiaexplica.com.br
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Carine arenHarDt 
silVana tolDo rUsCHel

Viver em uma região pro-
pícia a temporais, micro-

explosões e tornados faz com 
que a preocupação paire a cada 
previsão do tempo que indica 
a mudança radical do tempo. 
Quem viu de perto os estragos 
do vendaval de 9 de outubro de 
1984 em Maravilha tem muita 
história para contar. “Eu disse 
pra esposa, está vindo um tem-
po feio aí, é coisa mais feia de 
ver o céu. Em poucos minutos 
deu um grande ‘assopro’ e en-
trou muita água dentro da casa, 
parecia que uma nuvem tinha 
caído”, conta Armando Albre-
cht, morador de Maravilha. 

A família Albrecht mora-
va na Avenida Sul Brasil, Bair-
ro Civemara, em uma casa de 
madeira que, felizmente, teve 
apenas parte das telhas arran-
cadas. Mas da memória deles 
não saem os gritos de socorro 
e visão de uma cidade destru-
ída. “Depois que passou, olha-
mos para fora e ouvimos gritos 
das pessoas, não tinha luz, só 
o pessoal correndo e gritando. 
No hospital era um desespero, 
muita gente machucada. Pare-
cia o fim do mundo, em poucos 
segundos destruiu a cidade”, re- Tornado em maravilha deixou casas destruídas

registro dos estragos causados pelo tornado em maravilha

armando albrecht relembra estragos 
de 1984

Arquivo Pessoal/Armando Albrecht

Carine Arenhardt/O Líder

TORnAdOs eM 
guARAciAbA e XAnXeRÊ

a comunidade regional também vivenciou tornados 
que deixaram estragos severos. Em Xanxerê o 
fenômeno foi registrado em 20 de abril de 2015, 
com ventos entre 100 e 330km/h. O município 
teve quase 100 pessoas feridas e quatro mortes. 
Foram mais de 530 desabrigados e mais de 4,2 mil 
desalojados. Prédios públicos, empresas e mais 
de 2,1 mil residências foram danificadas, com 245 
casas destruídas. 
Em 7 de setembro de 2009 o tornado de 
Guaraciaba, com ventos superiores a 170km/h, 
atingiu 15 comunidades e 170 propriedades, 
somando 110 casas destelhadas e 70 destruídas. 
Foram 89 pessoas feridas e quatro mortos. 
Dorvelina perdeu a sogra, judite, de 86 anos, que 
foi arrastada pelos ventos. “a nossa casa voou. 
Telhas e madeiras ficaram estraçalhadas. nem 
tem explicação. Eu só chamava ‘vó onde você 
está? Tu tá viva?’. mas só tinha silêncio. Eu queria 
esquecer tudo, mas é difícil. Difícil esquecer tudo 
o que a gente passou”, diz Dorvelina, moradora de 
Guaraciaba. 
Danilo, filho de judite e esposo de Dorvelina, 
não estava em casa quando o tornado chegou. 
Ele conta que no dia seguinte enterrou a mãe e 
mandou a família para a cidade. “Eu fui morar em 
um ônibus que era da banda dos nossos filhos. 
Esse ônibus estava com os vidros quebrados, mas 
serviu de moradia provisória durante cinco dias 
para sete famílias”, recorda Danilo.

registro mostra destruição do tornado em Guaraciaba

Divulgação

>>

Dorvelina, moradora de Guaraciaba 

lembra Albrecht. 
O fenômeno, classificado 

como um tornado de catego-
ria F3, deixou 980 desabrigados. 
Além dos prejuízos materiais, 
mais de 400 pessoas tiveram fe-
rimentos e cinco morreram. A 
maior tragédia natural de Mara-
vilha está na lista dos fenôme-
nos climáticos comuns em San-
ta Catarina. 

Uma pesquisa apresentada 
no Congresso Brasileiro de Me-
teorologia, em 2012, apontou 
que Santa Catarina faz parte da 
segunda região mais propícia 
para a ocorrência de tornados 

no mundo, atrás apenas dos Es-
tados Unidos. O Estado teve 77 
registros de tornados num perí-
odo de 33 anos, de 1976 a 2009. 
Entre 2010 e 2020, pelo menos 
mais sete tornados causaram 
danos severos no estado. 

Já as ocorrências de venda-
vais somaram um total de 658, 
entre 1991 e 2012. Um balanço 
recente da Defesa Civil Esta-
dual apontou que entre 2010 e 
2019 foram contabilizados 120 
decretos de situação de emer-
gência ou calamidade pública 
nos municípios catarinenses, 
após registros de vendavais. 

Muito além dos números ofi-
ciais, a região Oeste catari-
nense tem muitas histórias 
para contar

Arquivo Pessoal/Armando Albrecht



,  maravilha 20 DE junhO DE 2020 13

descAnsO e belMOnTe se RecOnsTROeM Após TORnAdO 

Vendavais e microexplosões que marcaram a história de são Miguel do Oeste 
na memória de muitos moradores 
de São miguel do Oeste está o forte 
temporal com granizo de julho de 
1990. Foram mais de 3,5 mil casas 
atingidas. “Era dia 15 de julho. Estava 
em casa sozinha com as crianças. 
um dia muito abafado. De tardinha, 
lembro que escutamos um barulho 
estranho. Era uma tempestade. 
aqui em casa ficamos praticamente 
embaixo de chuva. O telhado ficou 
todo danificado. no pátio ficaram 
as pedras, mais ou menos 40 cm 
de altura. Foi horrível”, lembra a 
moradora lourdes valar Basso.
Outro fenômeno recorrente na região 
é o registro de microexplosões. 

Os registros mais recentes em 
São miguel do Oeste foram em 
7 de janeiro de 2013, quando 
os ventos de cerca de 100km/h 
causaram grandes estragos nas 
linhas Tupancy e Pinheirinho. Em 8 
junho de 2017 uma microexplosão 
destelhou diversas casas, 
principalmente no Bairro Sagrado 
Coração de jesus. Em 30 de maio 
de 2019 o fenômeno atingiu a parte 
alta e região do aeroporto de São 
miguel do Oeste, e deixou rastro de 
destruição em Paraíso, onde até 
mesmo o ginásio de linha Grápia 
foi ao chão. as rajadas de vento 
chegaram a 130 km/h. Casa ficou destruída no Bairro São Gotardo em maio de 2019

Arquivo WH/Comunicações

>>

>>

Erminha, moradora de Descanso

O mais recente tornado 
na região, registrado no últi-
mo dia 10 de junho, atingiu 
os municípios de Descanso 
e Belmonte. A força do ven-
to destelhou mais de 300 resi-
dências em Descanso, além de 
prédios comerciais e públicos, 
galpões, aviários e chiquei-
rões. Um ginásio do Bairro 
Antônio Reck ficou destruído. 
Uma casa às margens da SC-
163 foi virada e parte do piso 
mudou de posição com o te-
lhado. Em Belmonte foram 
mais de 200 casas e outras edi-
ficações atingidas.

“Foi abaixando uma ne-
blina e o vento forte veio, jun-
to com um barulhão. Foi le-
vando tudo. A janela do quarto 
arrebentou inteira e caiu em 
cima da cama e foi levando. 
Eu me agarrei na porta da casa 
e foi a minha salvação, pois o 
vento ia me levar. O vento era 
muito forte. Naquele momen-
to eu só pensava que alguém 
ia morrer. O barulho era total. 
A casa do vizinho chegou a er-
guer do chão e virar. Quando 
eu consegui sair, aí eu fiquei 
em pânico, todos estavam em 
pânico aqui”, contou Salete, 
moradora de Descanso.

“Foi assustador. Em se-
gundos o tempo se armou. Era 
como se fosse uma casa quei-
mando. Era um fogo só, em 
uma mancha e veio. Foi ques-
tão de segundos e já sabíamos 
que tinha atingido parte da ci-
dade. Foi muito assustador”, 
recorda Adriane, moradora de 
Belmonte.

Passado o susto, era hora 
de reconstruir. A passagem do 
tornado por Descanso e Bel-
monte também relembrou a 
solidariedade dos moradores 
do Oeste catarinense. A co-

munidade regional se empe-
nhou para arrecadar móveis, 
materiais de construção, ali-
mentos e itens de higiene e 
limpeza para auxiliar as fa-
mílias atingidas. A Defesa Ci-
vil estadual também entregou 
materiais para reconstrução 
dos telhados. 

registro do Bairro antônio reck um dia após o tornado registro do Bairro antônio reck uma semana após o tornado

registro feito em Descanso, após tornado do último dia 10

Marcos Lewe/WH Comunicações 

Em menos de uma semana 
o cenário nas regiões atingidas ti-

nha mudado completamente. “A 
gente tem que levantar a cabeça 

e agradecer a Deus que estamos 
vivos e vamos tocar pra frente”, 

relata Erminha, moradora de 
Descanso. 
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De acordo com Scheuer, a di-
ferença entre tornados, ven-
davais e microexplosões está 

principalmente nos estragos causados. 
Numa microexplosão os ventos passam 
de 100 km/hora e os objetos ficam dei-
tados, geralmente na mesma direção. 
“É a mesma coisa da nuvem estar mui-
to sobrecarregada de energia e despe-
jar como se fosse um sopro. Em outras 
palavras, é mais um vendaval”, explica o 
meteorologista. 

Na ocorrência de um tornado os es-
tragos são maiores, causados por uma 
nuvem funil que toca o solo, arrancan-
do e torcendo objetos, com estragos se-
veros. Scheuer destaca que os tornados 
são classificados pela escala fujita, que 
vai de F0 a F5, de acordo com a intensi-
dade dos ventos. 

escAlA Mede inTensidAde dOs TORnAdOs 

É pOssíVel pReVeR? 

“AlTAMenTe pROpíciO pARA A OcORRÊnciA de TeMpesTAdes”, 
diz meteorologista sobre o Oeste catarinense 

Conforme o meteorolo-
gia Piter Scheuer, o Oeste ca-
tarinense é a região do Estado 
que com mais frequência re-
gistra episódios de vendavais. 
Ele explica que o relevo, efei-

tos de frentes frias e a umidade 
que vêm da Amazônia são de-
terminantes para tornar a re-
gião altamente propícia para a 
ocorrência de tempestades. 

 Para Scheuer, a região preci-

sa ter uma atenção maior para a 
ocorrência de tornados. “Acredi-
to que aqui na nossa região tem 
que ter destaque maior para os 
tornados, não é brincadeira, aqui 
acontece mesmo. Eu, particu-

larmente, já vi três tornados em 
Chapecó, mas não foram docu-
mentados”, afirma. O meteorolo-
gista também considerou que o 
tornado do último dia 10 de ju-
nho atingiu, na verdade, cinco ci-

dades: Belmonte, Descanso, Ipo-
rã do Oeste, Xaxim e Irani, regiões 
por onde passou a supercélula. 
“É necessário prever os tornados 
na nossa região, é uma questão 
que pode salvar vidas”, afirma.

>>

A condição de tempestade 
para determinada região pode 
ser prevista com antecedên-
cia, no entanto a instabilidade 
atmosférica dificulta apontar, 
com certeza, o tipo de fenô-
meno. “A gente pode até pre-
ver (numa segunda-feira) que 

quinta-feira, por exemplo, vai 
ter eventos de chuva inten-
sa, eventuais transtornos com 
vendavais, não se descartando 
tornados ou microexplosões. 
Até pode, mas a atmosfe-
ra pode mudar muito até lá. 
Mas a condição de tempesta-

des pode ser prevista, sim”, ex-
plica. 

Scheuer diz que com con-
dições instáveis só se consegue 
confirmar com precisão a for-
mação de um tornado de 15 a 
20 minutos antes de o fenôme-
no acontecer. 

fuRAcãO cATARinA
O Estado de Santa 
Catarina também 
registrou nos dias 
27 e 28 de março de 
2004 um fenômeno 
atmosférico atípico, 
denominado Furacão 
Catarina, que atingiu 

a costa catarinense e 
gaúcha, causando danos 
intensos. Este foi o único 
registro de furacão no 
Brasil. Com ventos de 
180km/h, classificado 
como categoria 3 
(escala vai de 1 a 5), o 

fenômeno atingiu 40 
municípios catarinenses, 
dos quais 14 decretaram 
estado de calamidade 
pública. Quatro pessoas 
morreram, mais de 500 se 
feriram e 33 mil ficaram 
desabrigadas. 

>>
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

F
elizmente a ditadura da rou-
pa certa acabou. Hoje você 
pode ir a qualquer lugar 
com qualquer roupa, guar-

dadas as medidas de bom senso. O 
que conta é a roupa estar voltada 
para si mesma do que para a oca-
sião, ou seja, você vestir aquilo com 
que se sente à vontade. A roupa cer-
ta é aquela com a qual se identifica. 
Por essa identificação, você vai aos 
poucos criando um tipo e é esse tipo, 
esse toque extremamente especial e 
único, que pode fazer de você uma 
mulher elegante.

 
pARA uM cAsAMenTO:
É importante lembrar que não 

somos o bolo da noiva. E que se 
deve deixar a ela o brilho maior. 
Se o casamento for simples, ou de 
manhã, esqueça os bordados, os 
tecidos brilhantes, as joias gritantes. 
Prefira um bonito linho ou uma 
seda clara. 

Se for à noite, e cerimonioso, es-
colha um tecido mais precioso, uma 
seda trabalhada, um tafetá, um moi-
ré ou um crepe. Dispense chapéu e 
arranjos de cabeça, a não ser que se 
sinta realmente à vontade com eles. 
E não faça de seus cabelos uma ca-
tedral. Maquiagem cuidada, porém 
discreta, uma bonita joia ou bijute-
ria. É o que basta.

 
pARA iR dAnÇAR:
Esta pode ser a roupa mais cria-

tiva, mais divertida, mais brilhante 
e mais louca, pois como a dança, ela 
é um jogo que empenha a fantasia, 
mas que a deixe livre e solta. E que 
seja sexy. Lembre-se de que, mais do 

que nunca, sapatos confortáveis são 
fundamentais.

 
pARA uM jAnTAR fORMAl:
O “pretinho” é a grande solução. 

Bem cortado, de bom tecido, enfeita-
do por um lindo brilho - joia ou biju-
teria -, transmite sempre uma men-
sagem de bom gosto e correção. Mas 
você pode preferir outra cor, de pre-
ferência lisa. Se for alta e magra, opte 
pelos feitios ousados. Caso contrário, 
mantenha-se na linha clássica. Sa-
patos lindos, de saltos altos e finos. 
Uma pochete, que seja ou bem boni-
ta, ou bem discreta.

 
pARA uM jAnTAR infORMAl:
O algodão e o linho são reis. As 

calças estão em alta. Mais vale uma 
bonita saia, com uma blusa que 
combine. Se fizer frio, use a super-
posição - camisa, outra camisa, ca-
saco. Ou então escolha entre o bla-
zer bem estruturado ou o quimono 
bem mole.

 
pARA uM cOQueTel:
Você pode usar o mesmo pre-

to do jantar formal. Mas talvez seja 
mais divertido usar algo um pouco 
vistoso, um pouco brilhante, ousado. 
Afinal, coquetel no Brasil não aca-
ba lá pelas 7 horas, como no resto do 
mundo - vai até as tantas da noite ou 
da madrugada. E, à noite, um brilho 
de estrela é mais que permitido.

 
pARA RecebeR, eM suA cAsA:
A anfitriã não deve estar mais 

elegante que as convidadas, convém, 
portanto, não se enfeitar muito. Se 
os convidados não forem muito ínti- excelente fim de semana!

ROUPA CERTA A QUALQUER HORA

mos, você pode escolher uma túnica 
de linho ou seda e uma calça. Se for 
gente mais amiga, escolha, simples-
mente, uma roupa que você gosta.

 
OS DEtALhES QUE 

fAzEM A ELEGâNCIA
O cAbelO nATuRAl:
Bem penteado, muitíssimo bem 

cortado. Mas sem excessivas com-
plicações.

Os AcessóRiOs de bOA QuA-
lidAde:

Tente não fazer economia nos 
acessórios. Lembre-se de que um 
bom sapato clássico dura anos. 
Idem uma boa bolsa. E a qualidade 
salta aos olhos. Seu estado deve ser 
impecável.

O cOnfORTO:
Se a roupa não é confortável, se as 

calças caem, se é dura, se aperta, ela 
vai constranger seus movimentos, to-
lher sua naturalidade. Você será sem-
pre mais elegante na medida em que 
não sentir a roupa no seu corpo.

As jOiAs e bijuTeRiAs:
Servem para completar uma 

roupa, não para sobrepujá-la. No 
caso de uma exceção - uma joia 
muito importante -, use-a com a 
roupa simplíssima, de uma só cor. E 
não se exceda; poucas mulheres po-
dem cobrir-se de joias sem parecer 
uma árvore de Natal.

As cORes:
O branco é sempre um curinga. 

Idem o preto. E palmas para os dois 
juntos. Com eles, não há erro. As 
cores berrantes são difíceis de usar. 
As cores lisas e o  ton sur ton  são 
mais seguros.

A silhueTA:
Nas mudanças da moda, con-

centre sua atenção nos volumes - 
amplo embaixo, estreito em cima; 
ou vice-versa; onde fica a cintu-
ra; onde fica a bainha; a largu-
ra das mangas; o volume da saia. 
Tente seguir a silhueta; é mais di-
fícil que acompanhar os detalhes e 
é ela que dá o ar imediato de atu-
alidade.

eM cAsO de dÚVidA:
Fique com o traje mais sóbrio.

Divulgação
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 34

TIM
TRUCULENCIA

ANAGUASOT
BARCTUBO
AEURRNG

ELETROCUTAR
HISUMOSO
ORCABEBS

ESPESSANTES
MSITESO

CAMBALEANTE
NORELOG
UDENNISO

VATECSARI
LINGUISTICA

SAMOLARS

Marca
infamante
do policial
grosseiro

Atitude da
pessoa 

conserva- 
dora (gír.)

Saias
usadas
sob o

vestido

Gordura
retirada 
do porco

(?)
mitzvah,

cerimônia
judaica

Próspera
cidade da
Suméria

(Ant.)

(?) de en-
saio, reci-
piente la-
boratorial

Matar por
ação de

descarga
elétrica

Europa
(abrev.)

País do 
presidente

Miguel
Díaz-Canel

Relações
Públicas
(abrev.)

Patativa 
do (?),
poeta

cearense
Bram

Stoker,
criador de
"Drácula" 

O modo de
caminhar
do bêbado

O arame
do varal,
por seu 
estado

Número in-
teiro inde-
terminado

(Mat.)

Converse
com Deus

Ctrl+(?):
localizar,
no Word

(?)
Carvalho,
diretor de
novelas

Russell
Crowe,

ator neo-
zelandês

Número
(?): o 1º
colocado

Tradicional
veste da
mulher
indiana

Área de
estudos 
de Noam
Chomsky

Tornar
mais

afiada
(a faca)

Trecho
sinuoso de
estrada 

Dois dos três 
estados da região

Centro-Oeste
Carbono (símbolo)

O seguidor da doutrina
de John Dewey (Filos.)

Objetivo do
comerciante (pl.)

As atividades 
como o artesanato

A regência do 
Padre Feijó (Hist.)

Cetáceo
feroz

Aditivo que
garante a 
consistên-

cia de
sorvetes

(pl.) 

"Unidas", 
em ONU
Profeta;
vidente

Suculento
(o fruto)
Placa em
hospitais 

Fora de (?): em 
estado de fúria

Pequena venda de
secos e molhados

Animal do
arado

Isolante
térmico

Rede, 
em inglês
Abandonar
o recinto

3/net. 4/teso — vate. 7/asbesto. 16/instrumentalista.

espAÇO gOuRMeT

ingRedienTes
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
2 colheres (sopa) de glicose
2 colheres (sopa) de amendoim torrado
120g de pipoca estourada

MOdO de pRepARO
Para fazer o caramelo, em uma panela, mis-

ture a água, o açúcar e a glicose e leve ao 
fogo até que forme uma calda em pon-
to de fio. Retire a calda do fogo e junte o 
amendoim e a pipoca. Misture até que fi-
quem envolvidos pela calda. Coloque em 
uma forma 28 x 18 cm, espalhe a pipo-
ca e pressione com um rolo de macarrão. 
Deixe esfriar e corte em barrinhas ou em 
quadrados.

barrinha de pipoca

Uma coisa que eu amo fazer é olhar vi-
trines! Uma vitrine bem executada desper-
ta emoções, gera conexões e nos transporta 
para outros lugares com seus cenários e his-
tórias. Tanto que geralmente temos vonta-
de de comprar tudo que está em uma vitrine 
linda, não é mesmo? E quando os preços dos 
produtos não estão disponíveis, você ainda 
fica com vontade de comprar? 

Particularmente, eu perco a vontade. Na 
maioria das vezes fico com receio de entrar 
na loja, perguntar o valor e me sentir mal 
caso for um preço que não posso pagar. E foi 
esse argumento que formou uma lei que tor-
na obrigatória a fixação dos preços nas vi-
trines, já que o consumidor deve ter o pre-
ço acessível para que decida por si próprio 
se irá ou não entrar na loja e provar. Não so-
mente acessível, mas o preço deve estar es-
crito de forma clara, legível e com todas as 
informações possíveis: se pode ser parcela-
do e, se sim, quantas parcelas podem ser fei-
tas, se há taxa de juros e o valor final a prazo 

preço VisíVel é ObRigATóRiO!
e à vista. O preço deve estar fixado em uma 
etiqueta na peça ou de forma que fique claro 
a qual item se refere, para que o cliente não 
seja obrigado a perguntar ao vendedor o pre-
ço do produto.

Eu já executei muitas vitrines e sei que a 
parte mais chatinha é afixar o preço, até por-
que muitas vezes escrevemos à mão ou digi-
tamos as informações. Mas sei também que 
essa é uma lei que ajuda mais do que atra-
palha o comerciante. Muitas vezes no super-
mercado deixei de comprar algum produto 
por não ter o preço visível, com medo de che-
gar no caixa, achar o valor alto e ficar com ver-
gonha de pedir o cancelamento daquele item. 
Em lojas de moda não poderia ser diferente.

Há ainda pesquisas que demonstram 
que mostrar o preço do produto é efetivo 
para o aumento de vendas até mesmo no 
segmento de luxo, cujos preços são inalcan-
çáveis para a maioria de nós. Então, preço na 
vitrine é só vantagem, tanto para o consumi-
dor, como para o empresário!
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Fabiane Gialdi completa mais um ano de vida 
na quarta-feira (24). Seus familiares e amigos 
desejam muita paz, amor e saúde. Parabéns! 

liziane, parabéns por mais um ano de 
vida. Que Deus te abençoe sempre!! 

Poliana, parabéns 
para você! 
Desejamos um 
aniversário muito 
especial e alegre, e 
que a sua vida seja 
sempre abençoada 
por felicidade, saúde 
e amor! 

Graciela, parabéns! Que Deus continue te 
iluminando e te protegendo hoje e sempre. 
Feliz aniversário!

uma criança com seu 
sorriso possui uma 
alegria contagiante 
que torna o mundo 
mais belo e radiante! 
Parabéns ana Clara 
pelos seus 2 anos. 

Ontem (19) quem completou 
mais um ano de vida foi o miguel 
Baréa Simon. Os papais, Eduardo 
e Caroline, e a irmãzinha, vitória, 
desejam um feliz aniversário com 
muita paz, saúde e amor e que Deus 
continue o abençoando.
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER
ARQUITETANDO

nãO julgueis

A vida é um eterno aprendizado, e com o passar do tempo va-
mos modificando nossas atitudes. No meu caso, passei a ouvir e 
observar mais e falar menos. E nestas observações percebi como as 
pessoas gostam de julgar. E são extremamente rápidos nisso, sem 
sequer ouvir os dois lados e fazer uma reflexão. Também se es-
quecem de analisar suas próprias atitudes. Vou exemplificar: 
muitas pessoas consultaram as listas de quem solicitou o auxí-
lio emergencial e criticaram aqueles que julgavam ter boas con-
dições financeiras. 

Mas queridos leitores, vamos lembrar que vivemos numa 
sociedade de aparência, e ninguém sabe realmente o que 
está acontecendo com a pessoa, por qual dificuldade ela está 
passando. 

E neste momento eu me recordo de um ensinamento dei-
xado por Cristo: Aquele que de entre vós está sem pecado seja o 
primeiro que atire pedra contra ela, João 8:7.

E é realmente isso, antes de efetuarmos um julgamento, de-
vemos analisar as nossas próprias condutas. E Nosso Mestre 
deixou outro importante ensinamento sobre a questão do julga-
mento: Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não 
sereis condenados; perdoai e sereis perdoados, Romanos 2:1,2.

Jesus chama nossa atenção para os julgamentos, pois nós 
também somos julgados pelas nossas atitudes. Está na hora 
de pararmos de ficar cuidando das atitudes alheias e verifi-
carmos como estão as nossas atitudes, será que somos ho-
nestos, íntegros, humildes, tolerantes... É claro que possuí-
mos muitos defeitos para corrigir, somos seres imperfeitos, 
mas devemos seguir no caminho da evolução em todos os 
sentidos de nossa vida.

Há necessidade de cultivarmos a indulgência e a empatia. 
A indulgência para olharmos os que erram com olhos de quem 
sabe que o equivocado é sempre um Espírito enfermo. Não ne-
cessita do nosso frio julgamento, mas do nosso auxílio para su-
perar sua problemática.

A empatia é fundamental, a fim de nos situarmos no lugar 
daquele que julgamos e nos indagarmos se fôssemos nós os jul-
gados, como nos sentiríamos? Fosse nosso filho o julgado, como 
estaria o nosso coração? Façamos estes questionamentos antes 
de efetuarmos um julgamento. Além disso, é importante o silên-
cio e a oração. Isso mesmo, faça uma oração para aquela pessoa 
que seria alvo do seu julgamento, com certeza servirá de bálsa-
mo para suas dores físicas e morais. E para você, tenha certeza 
que a oração também lhe trará efeitos fantásticos.

Para encerrar aquela frase de internet que merece ser com-
partilhada: “quando você julga uma pessoa, isso não define 
quem ela seja. Isso define quem você é” (autor desconhecido). 

cObOgós: breve história e usos
Nos trópicos a luz do sol in-

cide de forma generosa. Os ele-
mentos vazados desenham a 
sombra nos pisos e paredes, um 
efeito que transforma todo o am-
biente para quem o vê do exterior 
ou do interior. Durante as esta-
ções e ao longo dos dias essa luz 
natural surge de diferentes for-

mas como um componente que 
sobrevém na arquitetura. No de-
correr da noite, a luz artificial 
atravessa os pequenos vãos do 
interior para o exterior, tornan-
do a arquitetura uma espécie de 
luminária urbana que interage 
com as sombras de seus usuários 
e mobiliário.

Aproveitar a luz e a venti-
lação sem abrir mão da priva-
cidade e muito menos de um 
charme arquitetônico. Essas 
são as principais funções dos 
cobogós, elementos vazados, 
originalmente feitos de cimen-
to e tijolos. 

A criação tem o gingado 
brasileiro com uma pitada eu-
ropeia. O surgimento data dos 
anos 1920, no Recife, mas a ideia 
veio de três engenheiros: Ama-
deu Oliveira Coimbra, de Portu-
gal, Ernesto August Boeckmann, 
da Alemanha, e Antônio de Góis, 
do Brasil. A palavra cobogó, por-
tanto, veio da junção das pri-
meiras sílabas dos sobrenomes 
dos criadores. Enquanto isso, a 
inspiração é oriunda da cultura 
árabe, que conta com o uso de 
painéis de madeira semiabertos 
para conectar e ao mesmo tem-
po selar ambientes.

Mesmo tendo sido criado 
no início do século 20, os cobo-
gós começaram a aparecer pelo 
resto do país na década de 1950, 
quando foram difundidos por 
Lúcio Costa. Por isso, eles mis-
turam a bossa modernista com 
detalhes da arquitetura colo-
nial, criando uma estética cheia 
de identidade. 

Atualmente, as estruturas 
são reproduzidas em uma série 
de materiais diferentes, como 
cerâmica e madeira. Para ins-
pirar, listei alguns projetos que 
apostam nos cobogós. Confira.

 Para misturar influências 
de várias cidades este aparta-
mento valorizou o acervo de 
obras de arte do morador, su-
gerindo um novo layout. Para 
continuar a veia artística espa-
lhada por toda a planta, a cozi-
nha ganhou tons de azul e co-
bogós cheios de personalidade.

Nesta reforma, esse apar-
tamento contou com o que-
bra-quebra das paredes para 
conectar e, ao mesmo tem-
po, dividir a entrada do estar. 
No projeto, o cobogó funcio-

na como gancho entre os so-
fás modernos da sala e os mó-
veis antigos do corredor do 
hall, como a escrivaninha de 
madeira equipada por uma 
máquina de escrever.

Na imagem abaixo, pode-se 
ver um balanço entre o contem-
porâneo e o retrô dentro de uma 
paleta neutra. Por todos os can-
tos, destacam-se peças de uso in-
dustrial, enquanto, na cozinha, 

o piso concretado monolítico e 
a bancada de concreto chamam 
a atenção. Para controlar o ven-
to, que penetra pelos cobogós, vi-
dros deslizantes foram instalados 
acima da pia.
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cliMA 

como vai ser a estação  
mais fria do ano
no extremo-Oeste? 

registro de geada feito em 2019, no trevo de maravilha

pReVisãO
O inverno começa oficialmente 
às 18h44 deste sábado (20). 
Conforme o meteorologista 
do grupo Wh Comunicações, 
Piter Scheuer, até o fim do 
mês a previsão no Extremo-
Oeste de Santa Catarina é de 
predominância de sol, com 
temperaturas mais amenas. 
“a única chuva prevista é entre 
quarta (24) e quinta-feira (25), 
mas ainda assim não reduz 
muito as temperaturas”, diz. 
Os meses de julho e agosto 
também serão marcados por 
chuvas irregulares, ou seja, 
pancadas de chuva forte em 
dois ou três dias, seguidas de 
15 dias de sol. a tendência é 
que o inverno de 2020 seja 
caracterizado por volumes 
dentro ou abaixo da média.
Scheuer esclarece que 
as massas de ar frio 
vão transitar com maior 
abrangência, registrando 
geadas. “Temperaturas 
baixas, seguindo a média 
climatológica do período, 
intercalando com momentos 
curtos de calor”, finaliza.

Marla Karine Frantz mora em Maravilha e 
conta o que mais gosta de fazer no inverno 

CaMilla Constantin

E
nquanto algumas pessoas ficam 
mais tristes e sem ânimo com a che-
gada do inverno, outras esperam an-
siosas para retirar luvas, cachecóis 

e casacos do armário. Gostando ou não dos 
dias gelados, o importante é saber aproveitar 
a estação da melhor forma possível, com ati-
vidades, roupas e comidas típicas do período. 

A moradora de Maravilha Marla Kari-
ne Frantz, de 23 anos, é uma das admirado-
ras desta época do ano. Ela destaca que o mo-
mento é ideal para aproveitar ainda mais o 
aconchego de casa, assistindo filmes e toman-
do vinho (ou um delicioso chocolate quente).

Os amantes do inverno defendem ain-
da que as pessoas ficam mais elegantes, pois 
as roupas são estilosas e sofisticadas. O frio é 
também uma oportunidade de fazer diferen-
tes combinações, aliando peças como cha-
péus, luvas, cachecóis, blusas, casacos, ca-
pas, calças e até mesmo saias ou vestidos. 
“Pode parecer clichê dizer que as pessoas fi-
cam mais estilosas no inverno, mas na mi-
nha opinião o frio dá muito mais disposição 
para fazer composições de roupas e apostar 
nos detalhes e sobreposições dos looks”, ex-
plica Marla.

Um dos destaques da estação é a gastro-
nomia, com diversidade de opções saborosas 
e que ajudam a aquecer, como sopas e riso-
tos. Se tiver condições, não esqueça de doar 
roupas, calçados, cobertores ou alimentos 
para quem mais precisa: nada melhor do 
que ajudar a manter corações aquecidos nos 
dias gelados.

Fotos: Arquivo pessoal

Marla Karine Frantz, de 23 anos

inverno permite diversas combinações, com roupas quentinhas e elegantes 
Arquivo/O Líder
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Diana Heinz 

Em razão das medidas de 
enfrentamento à pandemia 
de covid-19 o governo fede-
ral prorrogou o prazo para o 
alistamento militar obrigató-
rio. Jovens que completam 18 
anos até o dia 31 de dezem-
bro de 2020 têm até o dia 30 
de setembro para promover 
o alistamento. Porém confor-
me a secretária da Junta do 
Serviço Militar em Maravi-
lha, Lúcia Spessato, no mu-
nicípio o calendário da Co-
missão de Seleção continua 
o mesmo, nos dias 19 e 20 de 
agosto. Jovens que se alista-
rem após o dia 30 de junho 

lúcia Spessato explica que jovens que se alistarem após o dia 30 de junho vão 
participar da Comissão de Seleção somente no próximo ano

AlisTAMenTO MiliTAR 
Mesmo com prazo prorrogado, serviço Militar 
orienta jovens ao alistamento antecipado 

vão participar da Comissão 
de Seleção somente no próxi-
mo ano. “Mesmo com a pror-
rogação, depois da data ini-

cial, ele fica somente com o 
documento de alistado, o que 
dificulta o ingresso em uma 
vaga de trabalho, Maravilha 

sendo município tributário, as 
empresas dão preferência ao 
jovem já dispensado”, disse. 

Por medidas de seguran-
ça, o alistamento deve ser re-
alizado através do site www.
alistamento.eb.mil.br. Em caso 
de falta de internet, é possí-
vel realizar o processo de for-
ma presencial no setor do 
Serviço Militar, na cada da Ci-
dadania. O telefone para dú-
vidas é o 3664 3926. “É impor-
tante salientar que ao entrar 
no site, a página inicial so-
licita o CPF do cidadão, ou 
seja, do alistado, e o nome 
da mãe. É necessário preen-
cher desta forma o requisi-
to para prosseguir”, destaca. 

Diana Heinz /O Líder

No dia 4 de julho vai ter 
a troca da diretoria do Lions 
Clube Maravilha, Lions Clube 
Maravilha Oeste e LEO Clu-
be Ômega Maravilha. O ato 
será on-line e para acompa-
nhar é só acessar as páginas 
das entidades no Facebook 
e YouTube. A transmissão 
ocorre a partir das 15h45.  

O Lions Clube Mara-
vilha vai empossar a pre-
sidente Cleusamar Toset-

to Preuss, que assume no 
lugar de Jaqueline Beatriz 
Timm; o Lions Clube Maravi-
lha Oeste vai empossar como 
presidente Élio Luiz Scha-
fer, que assume no lugar de 
Elise Rothe; e no LEO Clu-
be Ômega Maravilha assu-
me como presidente Rodrigo 
Augusto Genesini Siquei-
ra, e deixa o cargo Djanai-
na Amanda Manfrin. O man-
dato será até julho de 2021. 

nOVO MAndATO

nOVidAde

lions e leO de Maravilha 
trocam de diretoria 
no mês de julho

sicredi disponibiliza 
recurso para pagamentos 
no WhatsApp

A nova funcionalidade 
que os associados do Sicre-
di terão com o lançamen-
to da solução desenvolvida 
pelo Facebook Pay no Bra-
sil garante facilidade, se-
gurança e agilidade pelo 
WhatsApp. O recurso inte-
gra a nova versão do aplica-
tivo de mensagens instan-
tâneas que é gradualmente 
disponibilizada para atuali-
zação nas plataformas des-
de segunda-feira (15).

O Sicredi é a primei-
ra instituição financeira co-
operativa a fechar parceria 
com o Facebook Pay e dispo-
nibilizar a solução. As tran-
sações entre pessoas físicas 
pelo WhatsApp serão instan-
tâneas, sem tarifas e limi-
tadas a R$ 1 mil por opera-
ção, até um total de R$ 5 mil 
mensais, por meio de car-
tão de débito ou crédito do 
portfólio do Sicredi cadas-
trado. Transações envolven-
do estabelecimentos comer-
ciais poderão ser feitas pela 
modalidade crédito do car-
tão, somente via WhatsApp 

Business por parte dos rece-
bedores – neste caso, tarifa 
fixa de 3,99% será aplicada a 
cada pagamento recebido.

Para usar o recurso, os 
associados do Sicredi deve-
rão fazer o cadastro de seus 
cartões na área de pagamen-
tos do WhatsApp. O pro-
cesso envolve a criação de 
senhas e registro de biome-
tria, o que confere seguran-
ça às operações. As trans-
ferências poderão ser feitas 
em poucos cliques: 1) esco-
lha do contato beneficiário, 
2) seleção da opção “Paga-
mento”, 3) inserção do va-
lor, 4) confirmação do valor 
e 5) confirmação de senha.

Além da agilidade e sim-
plicidade do processo, com 
a possibilidade de se confir-
mar pagamentos pelo pró-
prio chat, os usuários te-
rão acesso ao histórico de 
transferências no aplica-
tivo. Para mais informa-
ções acesse www.sicredi.
com.br/coop/pagamentos
-whatsapp ou www.what-
sapp.com/payments/br.

eM MARAVilhA Programação será na Cantina Italiana neste fim de semana, 
com venda de roupas e calçados  

brechó beneficente arrecada recursos 
para campanha Ame sofia helena 
Carine arenHarDt 

Organizado por voluntá-
rias, o Brechó Ame teve início 
ontem (19) e segue até amanhã 
(21) em Maravilha, com o obje-
tivo de arrecadar recursos para 
auxiliar uma família que resi-
de no interior de Saudades, pais 
da pequena Sofia Helena Hel-
fer. A menina, que completa um 
ano em julho, foi diagnosticada 
com Atrofia Muscular Espinhal 
(AME) tipo 1. 

O Brechó Ame é realizado 
na Cantina Italiana e está co-
mercializando roupas e calça-
dos novos e usados. O material 
foi doado pela comunidade re-
gional. Todo o recurso arrecada-
do será para a campanha Ame 

ATROfiA MusculAR espinhAl 
a doença degenerativa é rara e genética, ou seja, 
passada de pais para filhos. a amE interfere na 
capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial 
para sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis 
pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como 
respirar, engolir e se mover. O tipo 1, de Sofia, é o mais 
frequente e a forma mais grave da doença. Existem 
quatro subtipos, variando pela idade de início dos 
sintomas. Por ser rara, a incidência é de um caso para 
cada 6 mil a 11 mil nascidos vivos.

Sofia Helena. Várias ações soli-
dárias vêm sendo organizadas 
para arrecadar recursos para que 

Sofia possa receber a dose de um 
medicamento aplicado nos Esta-
dos Unidos. A medicação é a es-

perança de cura para doença e 
custa mais de dois milhões de 
dólares, cerca de R$ 12 milhões. 
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Um grupo de médicos e 
professores da Universida-
de Federal de Santa Cata-
rina (UFSC) e do Hospital 
Universitário de Florianó-
polis pretende avaliar o 
uso da vacina contra polio-
mielite para prevenção e 
redução dos sintomas da 
covid-19. Os testes já co-
meçaram com 300 profis-
sionais da saúde da Grande 
Florianópolis. Até agora, a 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa e Inovação de Santa 
Catarina (Fapesc) é a única 
financiadora do projeto ao 
destinar quase R$ 100 mil 
via edital de fomento.

Segundo o coordena-
dor do estudo, o médico e 
professor Edison Fedrizzi, 
o objetivo é encontrar uma 
solução emergencial para a 
doença, já que uma vacina 
específica para a covid-19 
pode demorar mais de um 
ano para ser desenvolvi-
da. A ideia inicial da equipe 
foi mapear entre as imuni-
zações já conhecidas algu-
ma que pudesse ajudar no 
combate à doença. “Nes-

cOROnAVíRus Os testes já começaram com 300 profissionais da saúde da Grande Florianópolis. O objetivo 
é encontrar uma solução emergencial para a doença

pesquisadores catarinenses irão testar 
vacina da pólio contra a covid-19

sa avaliação, o que nós ob-
servamos é que há vacinas 
no mercado que podem nos 
dar proteção por certo tem-
po, criando uma barreira 
protetora nas vias respira-
tórias”, explica.

Entre as vacinas encon-
tradas com esse perfil estão 

a BCG, a do sarampo e a da 
poliomielite. Todas têm em 
comum o uso de micro-or-
ganismos vivos, de forma 
atenuada, para que o cor-
po possa reagir e criar imu-
nidade. Estudos com a BCG 
já foram registrados nos Es-
tados Unidos para avaliar o 

impacto contra o novo co-
ronavírus e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
realiza testes com a do sa-
rampo. Mas conforme Fe-
drizzi, ainda não há nenhu-
ma pesquisa em andamento 
envolvendo a imunização 
contra a poliomielite.

funciOnAMenTO dA pesQuisA

Os profissionais da saúde foram escolhidos como 
público-alvo nesta primeira fase por causa da 
exposição do grupo à contaminação. inicialmente 
serão acompanhados 300 voluntários. metade 
receberá a vacina, e a outra, um placebo. a partir 
daí, cada um deles será testado periodicamente 
para saber quem pegou a doença e como foram 
os sintomas. Para isso, serão realizados dois tipos 
de testes: o rápido para confirmar a contaminação 
e o sorológico para saber se houve produção de 
anticorpos.
Os trabalhos serão realizados no Centro de Pesquisa 
do hospital universitário de Florianópolis e devem 
se estender ao longo de 2020. mas a expectativa 
é divulgar os primeiros dados em três ou quatro 
meses.  já em seis meses será possível ter um 
resultado.
Segundo Fedrizzi, o objetivo agora é confirmar se 
a vacina será capaz de garantir imunidade inata, 
prevenindo a contaminação contra a covid-19 pelo 
período de quatro a 10 semanas após a imunização. 
Em seguida, teria o efeito de estimular a produção 
de anticorpos, capazes de reduzir os sintomas da 
doença. “Por enquanto, são hipóteses muito bem 
embasadas. agora vem a verificação”, esclarece o 
médico.

um grupo de 300 profissionais está envolvido no trabalho 

Cristiano Estrela/Secom

MARAVilhA
banco ortopédico do Rotary club ganha cinco elevadores hidráulicos 

Com o intuito de dispo-
nibilizar materiais ortopédi-
cos, o Rotary Club de Maravi-
lha - Centro criou um programa 
permanente intitulado Banco 
Ortopédico. O objetivo é pos-
sibilitar o empréstimo de equi-
pamentos destinados a pacien-
tes da região que necessitem 
do auxílio. Os materiais são ar-
recadados por meio de doa-
ções, convênios e habilitação 
em editais ou compras pelo clu-
be. O recebimento e emprésti-
mo são de responsabilidade dos 
membros da Comissão do Ban-
co Ortopédico do Rotary Club.

Fazem parte da lista do 
Banco itens como camas hos-
pitalares, cadeiras de rodas, ca-
deiras de banho, muletas, an-
dadores e botas imobilizadoras. 

Atualmente o Rotary Clube tem 
quase todos os seus equipa-

mentos emprestados tempo-
rariamente e voluntariamen-

te para quem precisa. Para fazer 
o empréstimo do material, que 

é cedido apenas para pacientes 
em tratamento, deve ser apre-
sentado documento de identi-
ficação e  comprovante de resi-
dência, assinando um Contrato 
Particular de Cessão de Uso de 
Material Ortopédico. Após o pe-
ríodo de recuperação, o usuá-
rio deve devolver o equipamen-
to em bom estado. Em caso de 
perda, não devolução ou da-
nos, a pessoa será responsável 
pelo conserto ou restituição.

Conforme o membro da 
comissão, implementador do 
projeto e um dos responsáveis 
pelos empréstimos dos equipa-
mentos ortopédicos, Jair Schos-
sler, a novidade do Banco Or-
topédico é o recebimento de 
cinco elevadores hidráulicos, 
automatizados e com capaci-

dade para movimentar até 180 
kg. Os equipamentos foram ad-
quiridos com Edital de Aquisi-
ção com valores provenientes 
da Justiça Federal de Chape-
có, totalizando investimento de 
R$ 30 mil. Os elevadores já es-
tão disponíveis para a comuni-
dade, sendo que dois deles já 
foram cedidos em regime de co-
modato ao Hospital São José, 
para uso durante a pandemia. 

O Rotary informa que quem 
precisar de algum equipamen-
to do Banco pode procurar al-
gum dos seus integrantes, que 
passará as informações neces-
sárias. Além disso, o Banco Or-
topédico permanece receben-
do doações de equipamentos 
para ampliar as possibilidades 
de ajuda e apoio à comunidade.

Empréstimo de dois elevadores hidráulicos para o hospital São josé

Divulgação
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Lindo, versátil, 
moderno e conectado.

Muito prazer, eu sou o 
Volkswagen Nivus!

SANTA PEDRA
MARAVILHA/SC

49 3664 8900

PRAZER EM DIRIGIR

Nivus oferece uma 
experiência incrível todas 
as vezes em que você for 
dirigir. Motor 200TSI, 
câmbio automático de 
seis marchas, Park Pilot, seis marchas, Park Pilot, 
câmera de ré e muito mais. 

DESIGN E ESPAÇO INTERNO 

Você vai se surpreender com o 
design inovador do Nivus. Isso sem 
falar em todo o espaço e conforto que 
ele oferece. Destaque para a capacidade 
de até 415 litros do porta-malas e 
papara as saídas de ar-condicionado 
para os bancos traseiros. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Basta aproximar a câmera do smartphone 
ou a webcam do QR CODE que lhe 

dará acesso ao site doVW Nivus

CONHEÇA O VW PLAY

O O Volkswagen Nivus apresenta uma 
nova era em conectividade, streaming 
e serviços dentro do veículo com o VW 
Play. Com uma inédita plataforma de 
tecnologia capaz de ler praticamente 
todos os formatos de mídia, reunindo 
informações do veículo, do sistema de 
som, de som, de conectividade e o VW Play 
Apps, uma loja de aplicativos exclusiva.

R
espeite a sinalização de trânsito
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cOnORAVíRus Para a diretora da unidade, cada semana é um desafio 
para a equipe de trabalho

hospital são josé intensifica trabalho 
após internação por covid-19 
eDerson aBi

A direção do Hospital 
São José intensificou o cro-
nograma de trabalho após 
o primeiro caso de interna-
ção por coronavírus, recen-
temente, em Maravilha. Em 
entrevista à Rádio Líder, a di-
retora, Neiva Schaeffer, afir-
mou que uma mulher está 
internada na UTI e outro 
paciente, suspeito, aguar-
da confirmação na interna-
ção clínica especial para co-
vid-19. “Os trabalhos são 
intensos, seguindo vários 
protocolos”, afirma. 

Sobre o cenário atual, há 
preocupação diária, com de-
safios a cada semana, afir-
mou a diretora. Na UTI, o 
hospital está com quatro pa-
cientes gerais internados e 
seis leitos vagos. 

hospital está com uma pessoa internada na uTi e monitora trabalhos

Segundo ela, o Hospi-
tal São José tem feito campa-
nha para aquisição de equi-
pamentos para trabalhar 
junto aos pacientes e prote-

ger os colaboradores. Neiva 
afirma, no entanto, que ain-
da é possível fazer doações, 
principalmente após a con-
firmação de caso atendido 

no local. Ela lembra que os 
materiais são utilizados com 
mais frequência e a neces-
sidade de novos é cada vez 
maior. 

Arquivo/O Líder

eDerson aBi

A Casan explicou nesta se-
mana a falha no abastecimen-
to de água para regiões mais 
altas da cidade de Maravilha du-
rante o sábado (13). De acor-
do com o chefe local, André 
Tonello, em entrevista à Rádio Lí-
der, uma bomba de recalque de 
água queimou, gerando falta de 
água para diversos moradores. 

Assim que foi informada, 
a equipe se deslocou para a Es-
tação de Distribuição, nas pro-
ximidades da Rádio Líder, para 
consertar o problema. Segun-
do Tonello, o equipamento foi 
trocado no domingo e o resta-
belecimento completo do for-
necimento foi na segunda-fei-
ra (15) para regiões como os 
bairros União e Bela Vista.

O responsável pela agên-
cia local afirmou que a falha não 
é comum nesse local, mas que 
equipamentos elétricos estão su-
jeitos a problemas pelo rendi-
mento diário. No entanto, To-
nello afirmou que após a falha 
o abastecimento segue normal 
em todas as regiões da cidade. 

seM susTOs
Mesmo com a estiagem re-

cente e as últimas chuvas torren-
ciais, a Casan afirma que o mu-
nicípio de Maravilha não registra 
grandes problemas no abaste-
cimento de água. A captação de 
água no Rio Jundiá segue nor-
malmente, sem alterações, e o re-
servatório de água do Bairro Kas-
per está funcionando há cerca de 
90 dias, impedindo problemas 
naquela região do município. 

inTeRRupÇãO
Queima de bomba provoca falha 
no abastecimento de água 

Bomba que queimou fica na estação de distribuição, próximo da rádio líder

Arquivo/O Líder

jARdiM dA pAZ

com ossuário pronto, município prepara edital para exumação coletiva
O trabalho segue intenso para 

melhorias no Cemitério Jardim da 
Paz, em Maravilha. O local possui 
novas leis e regras para sepulta-
mentos e construções, além de es-
tar numerado para identificação de 
sepulturas. 

De acordo com o administrador, 
Jones Oliveira, o trabalho vem sen-
do executado desde 2018, com novo 
sistema para otimizar o espaço. Atu-
almente, as obras são de novos ga-
veteiros e organização do ossuário, 
que foi construído recentemente. 

Estão em construção 60 gave-

tas após uma nova licitação reali-
zada em maio. A empresa iniciou a 
obra e deve finalizar em três meses. 
Após as novas estruturas, serão 120 
gavetas para sepultamentos, sendo 
18 já ocupadas. Com o novo siste-
ma de gaveteiros, ajuda a melho-
rar a falta de espaços para sepul-
tamentos. É a alternativa para os 
próximos anos. 

ediTAl pARA eXuMAÇãO
Nos próximos dias o municí-

pio deve lançar edital para exuma-
ção coletiva. O Cemitério Jardim da 

Paz possui um espaço onde vários 
sepultamentos foram realizados 
no passado, diretamente na terra. 
De acordo com a administração do 
local, muitos de crianças e recém-
nascidos. Diversos túmulos estão 
sem identificação e abandonados. 

O edital vai chamar as famílias 
que possam ter algum familiar no 
local. Após prazo estabelecido para 
identificação, as exumações serão 
realizadas. Os restos mortais se-
rão colocados no ossuário, que está 
pronto, e o local será utilizado para 
construção de novas gavetas. Ossuário está pronto e deve receber primeiros materiais após edital de exumação

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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O governo munici-
pal de Maravilha efe-
tuou na segunda-feira (15) 
mais um repasse de recur-
sos para o Hospital São 
José. O valor deste mês é 
de R$ 227.659,27, referen-
te ao pagamento do plan-
tão hospitalar, pagamen-
to de médicos especialistas, 

procedimentos e também o 
médico do helicóptero Saer. 

De janeiro a junho de 
2020 o município já efetuou 
o repasse de mais de R$ 
1.363.162,27. O valor repre-
senta investimento de mais 
de R$ 7,5 mil por dia, con-
forme destacou a secretária 
de Saúde, Miriane Sartori.

sAÚde

nA cOnTA

prefeitura repassa 
mais R$ 227 mil 
para o hospital 

prefeitura paga incentivos 
para agricultores 

Ascom prefeitura 

Na quinta-feira (18) a 
administração de Maravi-
lha disponibilizou os valo-
res referentes aos incentivos 
para agricultores que reali-
zaram alguns serviços en-
quadrados nos planos de in-
centivos. Foram pagos nas 
contas bancárias dos produ-
tores rurais os valores refe-
rentes a exames de brucelo-
se e tuberculose, brucelose/
animais recolhidos, alunos 

em colégios agrícolas, in-
seminação artificial, inter-
net rural, silagem ou plan-
tio, terraplanagem, bônus 
agrícola, proteção de fontes, 
acesso a lavouras, açudes, 
atendimento veterinário, 
enterro de animais e rede 
de água. No mês o valor foi 
de R$ 85.771,73 e o acumu-
lado do ano passa de R$ 1 
milhão. No total, 154 agri-
cultores foram atendidos. 

Na Coordenadoria Regio-
nal de Educação (CRE) de Ma-
ravilha, de acordo com o coor-
denador regional de Educação, 
Erno Schwerz, o índice de par-
ticipação varia conforme a uni-
dade escolar. Na Regional exis-
tem alunos que não participam 
de atividades on-line, nem bus-
cam atividades impressas. Nes-
tes casos, é feito o contato do 
Conselho Tutelar. 

Segundo Schwerz, desde 
o início dos trabalhos não-pre-
senciais houve um aumento de 
acessos ao material através do 
Google Sala de Aula. “Os profes-
sores estão observando concei-
tos que podem ser trabalhados 
ou discutidos com os alunos de 
forma não-presencial. Da mes-
ma forma as famílias que não 
têm acesso via internet, a en-

trega de atividades e materiais, 
bem como a devolutiva das ati-
vidades desenvolvidas pelos 
estudantes, tem ocorrido se-
manalmente nas unidades esco-
lares, de acordo com cronogra-
ma e horários definidos”, explica. 

Quanto à reprovação, exis-
tem questões relativas. Uma das 
resoluções vigentes diz que alu-
no que não teve acesso às ativi-
dades em função de alguma si-
tuação, deverá desenvolver as 
atividades no retorno, ou seja, 
haverá o tempo de retomada 
dos conceitos, mas em algum 
momento os estudantes terão de 
desenvolver as atividades relati-
vas ao período não-presencial.

A Secretaria de Educação 
de Santa Catarina solicitou esta 
semana, para as unidades es-
colares, uma série de dados 

que serão informados pelos 
gestores. O objetivo, segundo 
Schwerz, é o planejamento da 
retomada das atividades pre-
senciais. “Este é um momen-
to de intenso aprendizado para 
famílias, alunos e professores. 
Estamos escrevendo e rees-
crevendo a história da educa-
ção de Santa Catarina. Sabe-
mos que podemos contar com 
o comprometimento e empe-
nho de todos, para que possa-
mos fortalecer ainda mais os 
vínculos com a escola”, afirma. 

Schwerz destaca que as 
equipes escolares não têm me-
dido esforços para garantir a 
todos os alunos o acesso às ati-
vidades e que esta Coordena-
doria tem atuado intensamen-
te no trabalho de orientação às 
unidades escolares.

eM cAsA Desde o início de abril aulas são realizadas de forma 
não-presencial na educação municipal e estadual

Aulas seguem on-line, alunos 
precisam se adaptar 
Diana Heinz

Há três meses estudan-
tes da rede estadual e muni-
cipal estão em casa em Santa 
Catarina. Desde lá, foram im-
plantados sistemas de ensi-
no on-line. A mudança exige 
o esforço de uma cadeia for-
mada por pais, crianças, pro-
fessores e coordenadores. Na 
casa de Simone Morin não foi 
diferente. Ela tem acesso à in-
ternet e suas duas filhas, Va-
lentina Morin Feldmann, de 
12 anos, e Isabela Morin Feld-
mann, de 7 anos, tiveram que 
se adaptar à situação. 

Valentina estuda no 7º 
ano e Isabela no 2º ano. Se-
gundo a mãe, a maior difi-
culdade foi a concentração. A 
solução foi realizar as ativida-
des no período da tarde, mo-
mento em que elas iriam à es-
cola. “Estando em casa, onde 
as distrações são maiores do 
que na sala de aula com os 
colegas e professores. Foi di-
fícil encontrar uma forma em 
que só a atividade escolar ti-
vesse foco naquele determi-
nado momento”, explica. 

Simone considera as me-
ninas adaptadas. A filha mais 
velha assimilou melhor as 
ferramentas e plataformas. 
Já Isabela, por ser mais nova, 
tem o auxílio diário dos pais. 
Quando surgem dúvidas em 
relação ao conteúdo, a famí-
lia recorre aos professores. 

valentina e isabela encontraram meios de adaptação à mudança, mas sentem falta da escola 

“Existem vários 
lados, a melhora 
em conhecimento 
de informática, 
aproximação ao 
mundo digital, busca 
pelas respostas ao 
conhecimento e 
até a volta dos pais 
aos estudos. mas 
ao mesmo tempo, 
considero a falta do 
convívio na escola pela 
questão de socialização, 
amizades e, também, 
avalio que estando 
em sala de aula com 
o professor existe um 
ganho no aprendizado”, 
declara a mãe.

>> educAÇãO MunicipAl

>> educAÇãO esTAduAl 

A realidade da família não 
é a mesma de todas. Nem todos 
os estudantes possuem internet 
ou conseguem participar. Em 
nível de município, conforme 
a secretária da educação, Rosi-
méri Rodrigues da Silva, o índi-
ce de participação varia confor-
me a instituição e períodos do 
mês. Na primeira semana de ju-
nho, entre as três escolas de en-
sino fundamental, o índice foi de 
aproximadamente 80% de parti-
cipação. Na educação infantil a 
participação das famílias caiu e 
atualmente chega a 50%.

A secretária relata que as 
crianças sentem a falta do am-

biente escolar, o que aumenta a 
dificuldade no momento da re-
alização de tarefas. “A psicólo-
ga da Equipe Multidisciplinar 
está à disposição para auxiliar 
nas escolas as equipes gesto-
ras e professores. Também a 
psicopedagoga está à dispo-
sição na Secretaria da Saú-
de para atendimento a pais e 
alunos com dificuldades de 
aprendizagem”, afirma. 

O formato encontrado para 
a participação de alunos sem 
internet foi a entrega de mate-
riais impressos. O contato é 
feito pelo telefone e, segundo 
Rosiméri, tem sido efetuada 

de forma positiva, com parti-
cipação. 

Estudantes que não parti-
cipam de nenhuma forma das 
atividades não estão cum-
prindo a carga horária do ano 
letivo. A Resolução 004/2020 
do Conselho Estadual de Edu-
cação e a Resolução 001/2020 
do Conselho Municipal de 
Educação de Maravilha diz 
que as aulas não-presenciais 
contam como horas escolares. 
Mesmo que os decretos dizem 
que as atividades podem com-
por notas para o boletim esco-
lar, não há nada definido em 
relação a reprovações. 
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JOSÉ ALDOIR CHAVES
Faleceu no dia 11 de junho, em sua residência, 
aos 42 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
da linha Saúde, em anchieta, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

IAN HOLM
O ator ian holm morreu no 
dia 19 de junho, aos 88 anos, 
vítima de complicações 

relacionadas ao mal de 
Parkinson. Em 1981 ele 

foi indicado ao Oscar como melhor ator 
coadjuvante pelo filme Chariots of Fire, e 

encantou uma legião de fãs quando interpretou 
Bilbo Bolseiro na trilogia O Senhor dos anéis.

CARLOS RUIZ ZAFÓN
O escritor espanhol Carlos 
ruiz Zafón, que conquistou 
fama internacional com 

o livro a Sombra do vento, 
morreu no dia 19 de junho, aos 

55 anos. a obra foi o início da tetralogia O 
Cemitério dos livros Esquecidos, que gira em 
torno de uma mágica biblioteca secreta. a 
saga terminou em 2016, dois anos antes de o 
escritor ser diagnosticado com câncer.

DENNY O’NEIL
O escritor e editor de histórias 
em quadrinhos Denny O’neil 
morreu no dia 11 de junho, 

aos 81 anos. Famoso por ter 
trabalhado na DC Comics como 

roteirista de histórias do herói Batman entre 
1986 e 2000, O’neil também trabalhou na 
marvel, em séries sobre personagens como 
homem aranha e homem de Ferro.

MEL WINKLER
O ator mel Winkler morreu 
no dia 11 de junho, aos 78 
anos. astro de filmes como Dr. 

hollywood e O Diabo veste azul, 
também ficou marcado por seu trabalho como 
dublador, fazendo a voz do cientista lucius Fox 
no desenho as novas aventuras do Batman.

RICKY VALANCE
O músico ricky valance, 
astro do rock britânico nos 
anos 1960, morreu no dia 

12 de junho, aos 84 anos, 
após longa batalha contra a demência. Ficou 
famoso em 1960, ao lançar Tell laura i love 
her. Com a música, ele se tornou o primeiro 
galês a alcançar o primeiro lugar no topo das 
paradas musicais do reino unido.

LUCE DOUADY
a atleta de escalada luce 
Douady morreu no dia 14 
de junho, aos 16 anos, ao 

cair quando explorava um 
penhasco perto de sua casa, na França. 

Campeã mundial júnior, luce escorregou em 
uma passagem entre dois setores do penhasco, 
durante um passeio com amigos.

NEVALDO ROCHA
O empresário nevaldo 
rocha, dono das lojas 
riachuelo, morreu no dia 17 

de junho, aos 91 anos. Sua 
trajetória no ramo começou na 

década de 1940, quando abriu sua primeira 
loja, chamada a Capital. na década de 1970 a 
empresa já se chamava Guararapes e contava 
com duas fábricas. Foi quando o empresário 
decidiu comprar as lojas riachuelo.

DAME VERA LYNN
a cantora Dame vera lynn 
morreu no dia 18 de junho, 
aos 103 anos. Dona de 

sucessos como We’ll meet 
again e The White Cliffs of Dover, 

ela gravou nove álbuns e teve suas canções 
em clássicos do cinema.

Uma campanha alerta para a 
violência contra as mulheres em 
momento de isolamento social em 
razão da pandemia de coronaví-
rus em Santa Catarina. A campa-
nha "Confinamento sem violência 
me representa" é uma ação ideali-
zada pela Coordenadoria Estadual 
da Mulher em Situação de Violên-
cia Doméstica e Familiar (CEVID), 
do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina. O alerta é necessário em 
razão da preocupação com a vio-
lência doméstica.

De acordo com o juiz da 2ª 
Vara  da Comarca de Maravilha, 
Guilherme Augusto Portela de 
Gouvea, a campanha objetiva le-
var informação e orientar à popu-
lação, especialmente às mulheres 
em situações de violência domés-
tica e familiar, sobre as formas de 
denúncia aos órgãos competen-
tes, além de contribuir para pre-
venir novos casos de violência do-
méstica.

O magistrado ressalta que as 
instituições policial e de justiça 
constataram diminuição no nú-
mero de notificações de violên-
cia e de pedidos de medida pro-

tetiva neste período de pandemia 
(em comparação com a média já 
conhecida). Desta forma, surge a 
preocupação em torno da subno-
tificação, pressupondo em muitos 
casos a dificuldade das vítimas fa-
zerem a denúncia neste contexto 
do isolamento. 

Segundo a Justiça, a ideia é 
bastante simples: fazer com que 
as entidades ou estabelecimen-
tos que queiram colaborar na er-
radicação da violência doméstica 
baixem e imprimam o cartaz dis-
ponível e afixem em local visível à 
circulação das pessoas. 

O cartaz da ação disponibili-
za os canais de denúncia. "Sendo 
importante destacar a possibilida-
de da notificação pelo aplicativo 
WhatsApp da Polícia Civil, o Disk 
180, e ainda a opção pelo boletim 
de ocorrência eletrônico. Todos os 
meios para facilitar o acesso das 
vítimas, além daquele basicamen-
te atrelado ao atendimento pre-
sencial na delegacia de polícia", 
afirma. 

O magistrado destaca o traba-
lho da Polícia Militar por meio da 
Rede Catarina de Proteção à Mu-

lher, que é desenvolvido por uma 
policial feminina, quando são re-
alizadas fiscalizações das medi-
das protetivas. Durante o aten-
dimento também são realizados 
encaminhamentos para os órgãos 
competentes, Creas, Caps e Cras, 
conforme a necessidade. 

O juiz da 2ª Vara com compe-
tência na matéria de violência do-
méstica, Guilherme Gouvea, afir-
ma que todos devem se envolver 
no combate à violência. "É com-
promisso de toda a sociedade co-
laborar para a superação dos pa-
drões culturais que subjugaram 
durante anos a mulher à domina-
ção masculina e às múltiplas for-
mas de violência. Neste sentido, 
prevenir e informar para uma 
mudança cultural e relacional 
entre homens e mulheres é fun-
damental, bem como combater 
a violência pelos meios de no-
tificação e responsabilização, 
coibindo a reincidência e pro-
tegendo os direitos humanos das 
vítimas", finaliza.

AjudA Ação "Confinamento sem violência me representa" busca apoio das pessoas e instituições

campanha estadual alerta para agressão 
às mulheres durante a pandemia

justiça destaca cartaz que deve ser impresso 
e colocado em locais de circulação

Divulgação
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COTIDIANO

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

A Polícia Civil cumpriu na 
quarta-feira (17) um mandado 
de busca e apreensão em uma 
residência de Pinhalzinho. A 
casa é de um professor investi-
gado por mandar mensagens de 
cunho sexual para adolescentes.

De acordo com a po-
lícia, em maio deste ano a 
mãe de uma aluna compa-
receu à Delegacia para infor-

mar que o professor da meni-
na estaria enviando mensagens 
de cunho sexual a ela e a ou-
tras adolescentes, resultando 
na abertura de investigação. 

Assim, as mensagens refe-
rentes a quatro alunas do colé-
gio, todas com idade entre 13 e 
14 anos, foram analisadas pelos 
agentes da Polícia Civil. As men-
sagens foram encaminhadas, 

em tese, pelo professor delas.
Na residência do sus-

peito foram apreendidos 
três computadores, dois ce-
lulares, quatro pen drives e 
um cartão de memória.

Agora, segundo a polícia, 
a investigação continua para 
a conclusão do inquérito, que 
será posteriormente encami-
nhado ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil, através da De-
legacia de Polícia de Maravilha, 
realizou um balanço do traba-
lho de combate ao tráfico de dro-
gas no município de Maravilha. 
As ações foram intensificadas. 

Nos últimos meses o traba-
lho investigativo da Polícia Ci-
vil resultou na prisão de 15 cri-
minosos envolvidos com o 
tráfico de drogas, muitos de-
les já condenados pela Justiça.

Além da prisão, foi impos-
to aos criminosos elevado pre-

juízo patrimonial, pois foram 
apreendidos veículos, dinheiro e 
joias, obtidos através dos crimes. 

De acordo com a polícia, o 
tráfico de drogas, além de ex-
tremamente danoso à socie-
dade, acaba fomentando a 
prática de outros crimes, geran-
do violência e insegurança.

A Delegacia da Polí-
cia Civil de Maravilha infor-
mou que o “trabalho inves-
tigativo continua a fim de 
coibir as práticas delituosas”.

pRisões

cRiMe

RegiãOpolícia civil destaca 
enfrentamento ao 
tráfico de drogas

celular de professor investigado por 
assédio sexual é apreendido

drogas apreendidas são destruídas
A Polícia Civil, na tar-

de de quarta-feira (17), rea-
lizou a incineração de mais 
de 250 quilos de maconha 
apreendidas em procedi-
mentos que tramitaram nas 
delegacias de polícia da Co-
marca de Maravilha, como 
Iraceminha, Flor do Ser-
tão e São Miguel da Boa Vis-
ta. A maconha apreendida é 
fruto de operações da Polí-
cia Civil, além do  trabalho 

da Polícia Militar e da Polí-
cia Rodoviária Federal. A in-
cineração da droga foi auto-
rizada pelo Poder Judiciário.

Assim, de acordo com 
a delegacia, a Polícia Civil 
cumpre o seu papel na segu-
rança pública. “Como Polí-
cia Judiciária, delineado pela 
Constituição Federal, sedi-
mentando a retirada de cir-
culação de grande quan-
tidade de droga”, afirma. Destruição foi autorizada pela justiça de maravilha

Polícia Civil

disTânciA de seguRAnÇA

O bom motorista é aquele que dirige por si e pelos outros. 
Esta máxima ilustra bem o conceito de motorista defensivo.

Dirigir defensivamente é exatamente isso. É planejar todas as 
ações pessoais ao volante, prevenindo com antecedência o com-
portamento de outros motoristas e as condições adversas.

Por que digo isso?
Pois ainda vejo muitos condutores de veículos não guardan-

do distância de segurança do veículo à frente, e por consequên-
cia, acidentes acontecem.

Mas qual o motivo de deixar um espaço entre veículos?
Primeiramente é para que, caso haja uma situação anormal no 

tráfego e o veículo à frente tenha que frear bruscamente, o veículo que 
está na retaguarda tenha tempo suficiente de frear e evitar a colisão.

Também serve para o próprio condutor que, com a intenção 
de ultrapassar, não fique colado na traseira do veículo à frente e 
dificulte a visualização de ultrapassagem. Ou seja, se o veículo es-
tiver colado na traseira de outro, no momento em que desejar ul-
trapassar terá que colocar seu veículo em boa parte da via contrá-
ria de direção, e se naquele exato momento estiver passando um 
veículo, a chance de um acidente é bem considerável.

Desse modo, amigo leitor, respeite a distância de seguran-
ça do veículo à frente e faça do trânsito um lugar mais seguro.

Tenham todos uma boa semana!

inVesTigAÇãO Durante o inquérito, foram juntadas várias mensagens 
trocadas entre os agressores em um grupo de WhatsApp

polícia civil indicia cinco jovens por 
estupro coletivo em pinhalzinho

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Polícia de 
Pinhalzinho, concluiu in-
quérito policial que apurou 
um crime de estupro cole-
tivo, ocorrido no municí-
pio no dia 26 de janeiro des-
te ano. 

Na madrugada daque-
le dia uma jovem, maior de 
idade, após sair de uma casa 
noturna em Pinhalzinho, 
pegou carona com cinco ra-
pazes, os quais eram seus 
“conhecidos”, que a levaram 
para casa. Contudo, duran-
te o trajeto, dentro do veícu-
lo, os cinco, com idade entre 
18 e 24 anos, aproveitando-
se da vulnerabilidade da ví-
tima, abusaram dela, prati-
cando contra a sua vontade 
atos libidinosos.

Em um momento, se-
gundo a polícia, os cin-
co chegaram a parar o car-

ro com a clara intenção de 
praticar ato ainda mais vio-
lento, momento em que 
um deles convenceu os de-
mais a não fazer. O inquéri-
to foi instaurado com base 
em denúncia anônima rece-
bida pela delegacia, já que 
a moça, com medo e cons-

trangida, não quis registrar 
a ocorrência. Porém, ao ser 
ouvida pela polícia, relatou 
detalhes do ocorrido, con-
firmando a denúncia.

Durante o inquérito ain-
da foram juntadas várias 
mensagens trocadas entre 
os agressores em um grupo 

de WhatsApp, por meio das 
quais eles conversam ani-
madamente sobre o ocorri-
do, dando detalhes sobre os 
abusos e ridicularizando a 
vítima. Ao serem interroga-
dos pelo delegado de polí-
cia, todos eles, acompanha-
dos de advogado, optaram 
por exercer o direito consti-
tucional de permanecer em 
silêncio. 

Eles foram indiciados 
por estupro coletivo. O in-
quérito foi encaminhado ao 
Poder Judiciário. Além dis-
so, em razão da cruelda-
de e covardia do crime pra-
ticado, a Polícia Civil pediu 
sua prisão preventiva, a qual 
foi negada pelo Poder Judi-
ciário, que, por outro lado, 
decretou medidas cautela-
res contra eles, que deverão 
responder ao processo cri-
minal em liberdade. 

homens trocaram mensagens em grupo após praticar atos contra a mulher

Divulgação
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 ONEIDE BEhLING

ESPORTE
AMÉRicA Além de conquistar o carinho dos moradores locais, em suas 
quatro décadas de história o clube teve marcantes conquistas

sociedade esportiva América da linha 
pedra branca completa 40 anos

Campeonato Municipal de Futebol de Campo (masculino 
livre): 3º lugar em 2016.
Campeonato Municipal de Futsal (veterano): vice-campeão 
em 2013, 2015 e 2016 (equipe B); 3º lugar em 2016 (equipe a), 
2017 e 2018.
Campeonato Municipal de Futsal (master): vice-campeão em 
2017.
Campeonato Municipal de Futebol Suíço (veterano): vice-
campeão em 2012 e 2017.
Campeonato Integração Regional de Futebol (veterano): 3º 
lugar em 2014.

Matas, serras, vales, rios pe-
dras brancas. Entranhada entre a 
verde e exuberante natureza, um 
belo lugar para viver foi encontra-
do por algumas famílias entre os 
anos 50 e 60 do século passado. 
Batizada de Pedra Branca, a loca-
lidade foi povoada rapidamente 
e, nos anos 70 e 80 já eram deze-
nas de famílias, todas bem nume-
rosas, que se desenvolviam à base 
da produção agrícola manu-
al. Nos potreiros, que geralmen-
te não eram planos, a gurizada (e 
os marmanjos também) se reu-
nia, sempre que podia, para o tra-
dicional futebol. A bola nem sem-
pre era das melhores, mas com 
criatividade dava-se um jeito.

Esse hábito se transformou 
em clube, surgindo, em 24 de fe-
vereiro de 1980, a Sociedade Es-
portiva América, sob presidência 
de Floriberto Jappe. Até mea-
dos dos anos 90 a principal atra-
ção nas tardes de domingo eram 
os memoráveis amistosos com 
os clubes da redondeza, seja em 
casa, onde reunia grande torci-
da, ou como visitante, percor-
rendo quilômetros em cima de 

um caminhão. Nessas épocas o 
América chegou a ter quase uma 
centena de sócios e, com tantos 
atletas disponíveis, fardar a cami-
sa americana, entre titulares ou 
aspirantes, era mérito de poucos.

TíTulOs 
Além de conquistar o cari-

nho dos moradores locais, em 
suas quatro décadas de história 
o clube teve marcantes conquis-
tas. Dentre elas, sete títulos mu-
nicipais, abrangendo todas as ca-
tegorias futebolísticas: campeão 
do torneio municipal de futebol 
em 1999; campeão municipal de 

futsal – categoria masculina livre 
– em 2002; bicampeão munici-
pal de futsal – categoria masculi-
na veterano – em 2010 e 2011; bi-
campeão municipal de futebol 
suíço – categoria masculina vete-

rano – em 2014 e 2015; campeão 
municipal de futebol suíço – ca-
tegoria feminina livre – em 2019. 
Atualmente, a presidência do 
clube está sob responsabilidade 
de Sivandro Müller.

Esse elenco fez história no fim da década de 1990 

Divulgação

No início da semana  a 
equipe da Associação Des-
portiva Cunha Porã (ADCP) 
retornou aos treinamen-
tos, dividindo o grupo de 
atletas por conta da aglo-
meração, cumprindo to-

das as normas e decretos go-
vernamentais, municipais 
e do Ministério da Saúde.

nOVidAde 
O time conta com uma 

novidade, a contratação do 

atleta Roni Varella, que tem 
em seu currículo equipes 
como Futsal Irani na primei-
ra divisão 2014, AGN Capin-
zal quando disputou a Liga 
Catarinense 2016, ADCH de 
Salto do Jacuí na série pra-

ta Gauchão 2017, Serade São 
Borja na série bronze do Gau-
chão 2018, ADC Catanduvas 
no primeiro turno Liga Cata-
rinense 2019, Boston River no 
segundo semestre Liga Na-
cional do Uruguai em 2019.

O esporte de Flor do Sertão já se desenvolve há 
décadas, com jogos memoráveis, gols emblemáticos 
e muita paixão pelo futebol. Nas décadas de 1970, 
1980 e 1990 a principal atividade esportiva e de la-
zer eram os jogos de futebol nos domingos à tarde. 

Na Linha Marmeleiro o esporte também 
tem história, que começou a ser escrita na dé-
cada de 1970. O campo de futebol era localiza-
do onde hoje é propriedade de Roberto Perin. 

flOR dO seRTãO

cunhA pORã

esporte clube Marmeleiro e suas conquistas 

equipe Adulta da Adcp retoma treinos

Clube já participou não só no futebol, mas também no futebol suíço, e conseguiu 2º lugar em uma 
edição do jasflor

Divulgação

Algumas conquistas do esporte Marmeleiro
Futebol suíço veterano, 3º lugar em 2014. 
Bocha 48 masculino 3º lugar em 2012. 
Jasflor 2º lugar em 2011 e 2013.

pRObleMãO
Somando curto e longo prazo, a dívida do Inter-

nacional chega a R$ 509 milhões. É mais de meio bi-
lhão em dívidas. E para piorar estamos em meio a uma 
pandemia! Direção colorada já adiantou em documen-
tos oficiais para os conselheiros que o prejuízo che-
gou a R$ 51,4 milhões em 2020. Não tem como pagar. 
Até paga algumas dívidas, como Forlán e Scocco, que 
existiam desde os tempos do presidente Luigi. Novos 
empréstimos terão que ser feitos, novas parcelas terão 
que ser marcadas para ir pagando as contas aos pou-
cos. Presidente Medeiros investiu alto para ser cam-
peão o ano passado. Título que é bom, nada, mas as 
contas chegaram.

elOgiOs 
Rodrigo Capelo, jornalista especializado em negó-

cios do esporte, rasgou elogios às finanças do Grêmio. 
Em seu blog o profissional divulga a real situação finan-
ceira dos clubes. “Com recuperação das contas e cres-
cimento sustentável, parece até que Romildo previu a 
crise”. Já o presidente gremista foi bem honesto. “Quem 
estava mal, vai ficar ainda pior. E quem estava bem, vai 
voltar a ter dificuldades”. Imagina se o Grêmio tivesse a 
bilheteria da Arena. A venda dos ingressos não entra no 
balanço e isso é um atraso. Poderia ser ainda melhor a 
avaliação das finanças. Romildo Bolzan, mesmo sem sa-
ber, deixou o Grêmio melhor preparado do que a maio-
ria para esta crise que chegou.

flA MARAVilhA 
Galera de Maravilha reformou a sede da torcida com 

todo carinho. Os flamenguistas terão um local aconche-
gante no Bairro Bela Vista para torcer pelo clube neste 
inverno. Mas os jogos do Flamengo não terão TV. O time 
da maior torcida do mundo não chegou a um acordo 
com a Globo. Por isso entendo que outros torcem con-
tra o Flamengo. É muita pretensão, até desconsideração 
com sua imensa torcida. Diretoria poderia aceitar a pro-
posta oferecida neste momento de crise.

cAMpeãO 
Bayern é campeão na Alemanha! Título sem graça, 

sem torcida. Oitava conquista seguida, seu 30º título por 
lá. Dispensou duas rodadas, pois chegou aos 76 pontos 
em 32 jogos.

cOpA iTÁliA 
Tivemos campeão também na Itália. Napoli superou a 

Juventus nos pênaltis, fez 4 a 2. Levantando sua 6ª taça nes-
ta competição. Uma espécie de Copa do Brasil deles. Neste 
fim de semana será a vez do Campeonato Italiano recome-
çar. Você poderá assistir no DAZN, plataforma de strea-
ming. Já na TV aberta, a Rede TV tem direito a um jogo na 
sua grade de programação.

AgendA 
A boa notícia para quem gosta de bom futebol é a de 

que hoje mesmo, às 8h30, a bola rola pelo Campeonato 
Inglês. Watford X Leicester. O Arsenal entra em campo 
às 11h contra o Brighton. E às 13h30 West Ham X Wol-
verhampton. Bournemouth X Crystal Palace, está agen-
dado para as 15h45. Cardápio variado ainda neste sá-
bado e também no domingo nos campeonatos Italiano, 
Espanhol, Alemão, Português e Carioca. A abstinência 
do futebol começa a acabar.



Após ação do Ministério público, município pede prazo 
até janeiro para atender demanda de vagas em creches

rede municiPal

oBras
PÁGINA 6

PÁGINA 7

MARAVILHA

ALERTA

Maio fecha com 
crescimento nos 
pedidos de seguro-
desemprego

Secretaria de 
Saúde notifica alta 
nos casos ativos de 
covid-19

O desemprego é um dos principais reflexos da 
crise econômica provocada pelo novo coronavírus 

PÁGINA 8

Crescimento acelerado pode fazer o município 
avançar para novas etapas do plano de contingência 

PÁGINA 7

prefeita assina ordem de serviço 
para pavimentações urbanas 
Trechos da 
rua Airton 
Senna e 
independência 
serão 
asfaltados, 
somando 
investimento 
superior a r$ 
1 milhão

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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