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Policiais civis aguardam ajuste antes de 
Reforma da Previdência entrar na Alesc

Categoria afirma que 
governador não trata 
todos de forma igualitária 
e pede mudanças no texto

POLÊMICA 

maravilha soma sete 
novas mortes e segue 
com UTi do hospital lotada
Na contramão dos números negativos, município avança com 
a vacinação e começa hoje (26) a imunização de pessoas com 
idade acima de 43 anos 
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Prefeitura formaliza 
repasse de 
recursos para ONG

Operação apreende 
R$ 2 milhões em 
cocaína na região 

Valor será de R$ 5 mil mensais para 
auxiliar as voluntárias nas despesas de 
manutenção e atendimento aos animais 
sob a tutela da ONG Ame Bicho

A droga foi recolhida pela polícia e o 
motorista que transpostava a carga 
acabou sendo preso 
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VaCinaÇãO Em alTa
Por mais que os “negacionistas” procurem denegrir o 

trabalho que está sendo feito pela saúde pública do Brasil, o 
fato é que chegamos a praticamente 50 milhões de brasilei-
ros vacinados. E a cada semana mais e mais classes e/ou fai-
xas etárias continuam recebendo as doses. Em resumo, caro 
leitor, temos que respeitar e valorizar o trabalho que está 
sendo feito. Cinquenta milhões de brasileiros vacinados re-
presenta cinco vezes a população de Portugal. Mais de duas 
vezes a população do Chile. São números de respeito.

VaCinaÇãO nãO REsOlVE O QuadRO 
PandÊmiCO ViVidO

Mas infelizmente, a vacina não é tudo. Lamentavelmen-
te, já se foram mais de quinhentos mil brasileiros, vítimas des-
ta pandemia que assola o planeta. E mesmo com a vacinação 
sendo feita, já me reportei aqui e escrevo de novo que vacinar 
não representa e nem significa que você não vá “pegar” a do-
ença. A proteção é no sentido principalmente, de fazer com 
que o vacinado não seja acometido por um quadro viral mui-
to grave. Ou seja, quem “pegar” não vai parar na UTI, ou não 
vai perder a vida por conda da COVID. Só que tudo tem um 
“senão”. Neste caso, a vacina, além de não ter eficácia de 100%, 
também já teve casos de óbitos de vacinados com as duas do-
ses e muitos casos graves também acometendo pessoas já va-
cinadas. Em resumo, a vacina é sim a maneira mais eficaz de 
proteger. Todavia, não é infalível. Não é à toa que fechamos o 
último final de semana com praticamente todo o estado de 
Santa Catarina com bandeira vermelha. E as festinhas e aglo-
merações, infelizmente, continuam acontecendo.

bR 163 finalmEnTE COm ObRas 
mais inTEnsas

Sim. As obras estão acontecendo. Nada que vá mexer no 
pavimento da rodovia. A empresa que ganhou a licitação para a 
revitalização da 163, está promovendo detonações lá nas ime-
diações de São José do Cedro. Muito pouco para a qualida-
de do pavimento, horrível, que já foi alvo inclusive de matéria 
publicada no site wh3.com.br, onde o repórter Marcos Lewe 
demonstrou que o smartphone usado na matéria cabia (ou 
melhor, se escondia...) dentro das crateras da rodovia. Incon-
táveis veículos com danos. E como nada que está tão ruim não 
possa piorar, não sei de nenhuma empresa contratada, mes-
mo que em caráter emergencial, para um mero tapa buracos 
que possa ao menos evitar danos nos automóveis e insegu-
rança aos usuários. Ainda falta muito para que as coisas se re-
solvam. Na verdade, ainda faltam anos, podemos dizer. Até lá, 
paciência é o que resta. 

iElb
igreja comemora 70 anos e lança desafio 
de doação de sangue

A Igreja Evangélica Luterana Reden-
tor (IELB) completará no dia 11 de julho, 
70 anos em Maravilha.  E para comemo-
rar a data a igreja está desenvolvendo vá-
rias ações. A Juventude Evangélica Lute-
rana (Jelma) lançou o desafio de 70 anos 
da CEL Redentor, 70 doadores de sangue.  

Conforme o pastor Elvio Bender, o 
projeto é em parceria com a Secretaria de 
Saúde do município que oferece o trans-
porte até o Hemosc em Chapecó para as 
pessoas interessadas em fazer a doação. 
Segundo ele, na segunda-feira (21) foi 
um grupo de 10 pessoas e as próximas 
doações estão agendadas para os dias 05 
e 12 de julho. Quem tiver interesse pode 
procurar os jovens da igreja ou o pastor 
pelo telefone 99928-8310. Primeiro grupo foi até Chapecó na segunda-feira (21)

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Cuide da sua reputação. É 
o seu bem mais valioso.”

V O C Ê  C O M  A I N D A  M A I S  C H A N C E S  D E  G A N H A R

R$ 3 MILHOES EM PREMIOS!MAIS DE

*Prêmios que somam R$ 3.234.440,00,  brutos de Imposto de Renda – IR (25%),  conforme leg is lação em v igor.  **Sugestões de uso dos prêmios 
d is t r ibuídos na promoção,  conforme regra constante no regulamento.  Promoção Comerc ia l  v inculada a Tí tu lo  de Capi ta l ização na modal idade 
incent ivo emi t idos pela ICATU CAPITALIZAÇÂO, CNPJ n° 74.267.170/0001-73 e Processo SUSEP n° 15414.606888/2021-37.  Per íodo:  17/05/2021 
a 31/01/2022.  SAC Icatu:  0800 286 0109 – atendimento exc lus ivo de in formações re la t ivas ao sor te io  de capi ta l ização.  Ouvidor ia  Icatu – 0800 
286 0047.  Antes de contratar,  consul te  as Condições Gera is  e as caracter ís t icas essencia is  em susep.gov.br /menu/consul ta-de-produtos-1.  
Ouvidor ia :  0800 725 0996 ou www.ouvidor ias icoob.com.br.  Regulamento em www.s icoobcap.com.br.  Imagens meramente i lust ra t ivas.  

Centra l  de Atendimento Sicoob 24h:  Capi ta is  e  reg iões 
metropol i tanas:  4000-1111 |  Demais loca l idades:  0800 642 000 
Def ic ientes audi t ivos ou de fa la :  0800 940 0458 -  De segunda a 
sexta,  das 8h às 20h Ouvidor ia :  0800 725 0996 -  De segunda a 
sexta,  das 8h às 20h -  ouv idor ias icoob.com.br  Demais serv iços 
de atendimento:   www.s icoob.com.br

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Bom final de semana!

nOVA MÉdICA eM MARAVILhA 
Com muito prazer registramos na coluna a formatura 

de Medicina da querida Bruna, filha do casal de amigos 
Ivaneo Foletto e da sua esposa Márcia, em Santa Maria 
(RS), na última semana. Transmitimos aqui nossos para-
béns para Bruna e seus pais, desejando uma carreira exi-
tosa na nobre área da saúde. Podemos imaginar a felici-
dade da família Foletto, pois são diletos amigos e vimos a 
querida Bruna crescer em nossa cidade. Sucesso Bruna!

aPOsEnTadOs dO inss

CONCURSO NO BANCO DO BRASIL
Nesta semana foi anunciado um novo concurso para admissão de funcionários em diversos níveis no 

Banco do Brasil. As inscrições já estão abertas aos interessados e se encerram em 28 de julho de 2021. A exi-
gência para o cargo de escriturário é a formação do ensino médio completo e o salário é de R$ 3 mil iniciais.

Notícias falsas matam mais 
que vírus e bactérias 

Notícias falsas têm mais potencial des-
trutivo do que vírus e bactérias. A conclu-
são é da Sociedade Brasileira de Imunizações 
(SBIm), para quem a difusão de desinforma-
ção na sociedade pode aumentar o núme-
ro de mortes decorrentes da COVID-19. 

“Se uma pessoa começa a divulgar que a va-
cina tem substâncias tóxicas, que tem um mi-
crochip que vai copiar ou rastrear você, uma 
pessoa que minimamente não consegue se 
informar vai deixar de se imunizar e se ex-
por a um risco que pode levá-la à morte”, afir-
ma a diretora da SBIm, Melissa Palmieri.

“O benefício de se vacinar é in-
finitamente maior que o risco de 
uma reação adversa”, conclui.

A grande maioria de publicações inverí-
dicas atribui ineficácia das substâncias ou ris-
co de morte ou sequelas entre os vacinados.

Com juros em alta, cooperativas de 
crédito ganham ainda mais mercado

A alta de mais 0,75% na taxa de juros bá-
sica da economia, a Selic, pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) do Banco Central 
(BC) na semana passada consolidou a ten-
dência de elevação dos juros de toda a eco-
nomia brasileira. Agora, a taxa é de 4,25% 
ao ano, mas deve subir ainda mais. Na se-
gunda-feira (21), no Boletim Focus, o BC es-
timou encerrar 2021 com a Selic a 6,5%.

A elevação dos juros é uma das ferra-
mentas utilizadas pelo governo federal para 
tentar reduzir os índices de inflação. Com 
o crédito mais caro, cai o consumo e dimi-
nui a pressão sobre muitos produtos. O pró-
prio Boletim Focus prevê uma desacelera-
ção da inflação: o documento projeta um 
IPCA de 5,9% até dezembro; somente de ja-
neiro a maio, o índice acumula alta de 3,2%.

A medida deve encarecer empréstimos 
e financiamentos que estão atrelados à Selic. 
Isso inclui operações nacionais, como do Pro-
grama Nacional de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), e 
estaduais, como linhas de crédito emergen-
cial da Agência de Fomento de SC (Badesc).

Desde quinta-feira (24) até o dia 
7 de julho, aposentados e pensionis-
tas do INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social) irão receber o pagamen-
to da segunda parcela do 13º salário.

Os primeiros contemplados 
com a antecipação do pagamen-
to do abono salarial serão os segu-
rados com o final do benefício ter-
minado em “1” e que ganham até 
um salário mínimo (R$ 1.100).

Para aposentados e pensionistas 
que recebem acima de um salário míni-
mo, o pagamento inicia em 1º de julho 
para benefícios com finais em “1” e “6”.

Normalmente, o crédito ocor-
re em agosto e novembro. No entan-
to, o governo decidiu antecipar a pri-
meira e a segunda parcelas do abono 
para combater os impactos da pande-
mia de Covid-19 e estimular uma re-
tomada mais rápida da economia.

QUAIS PRODUtOS SENtIRãO PRIMEIRO UM 
ALívIO NOS PREçOS COM DóLAR EM QUEDA

Finalmente, o dólar fechou, pregão abaixo de R$ 5 em mais de um 
ano. Esta é a tendência com a continuidade do posicionamento dos ban-
cos centrais do Brasil e dos Estados Unidos em relação às taxas de juro. 
Como o câmbio foi uma das pressões no bolso do consumidor no últi-
mo ano, a expectativa é para o alívio que a queda do dólar pode trazer. 

Primeiro, já está retirando a pressão para que a Pe-
trobras eleve preços de combustíveis nas refinarias mes-
mo com a alta do petróleo no mercado internacional. Tam-
bém deve aparecer o reflexo nas roupas da coleção de verão.

O primeiro produto a sentir será o óleo de soja, é um produto de alto 
giro. O setor faz a sua reposição a cada 15 dias. Acreditamos ainda na que-
da nos preços das carnes de aves e também nas demais proteínas ani-
mais. Projetamos também estabilização no preço da farinha de tri-
go, o que reflete nos preços de pães e massas. E, para fechar, 
prevemos uma queda no preço do açúcar nos próximos 30 dias. 

>> UM GRANDE CIRCO
A CPI da Covid tem sido 

um grande circo montado 
para promover políticos en-
rolados em processos na jus-
tiça. Estão catando migalhas 
em todos os cantos para tenta-
rem enrolar o presidente Bol-
sonaro. Tudo tem sido em vão, 
pois quando um governo tem 
austeridade e seriedade no 
mandato não há o que temer. 
A grande mídia dando man-
chetes em futilidades dos se-
nadores, com seus índices de 
audiência cada vez mais bai-
xos e com total descrédito...

>> CirCUla Em rEDES
As palavras da deputada Janai-

na Paschoal circulam com grande re-
percussão. Veja: “São negacionistas ago-
ra? Ou o vírus existe e mata ou não existe 
e quem mata é Bolsonaro. Tenham pa-
ciência. E aglomeração verde e amare-
la é genocídio e aglomeração vermelha 
é vida? Tenham vergonha na cara.” Cor-
reta a afirmativa da deputada...

Unoesc lança cursos de Arquitetura e Urbanismo e 
de Direito em turno especial aos fins de semana

A Unoesc, instituição de Ensino Superior, inova mais uma vez e oferece de forma inédi-
ta na região, cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Direito com aulas nas sextas-feiras à noi-
te e sábados em período integral, ou seja, cursos presenciais com aulas concentradas aos fins 
de semana. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas no site da Unoesc 
tanto por pessoas que já possuem curso superior e buscam uma segunda graduação, como 
também havendo vagas por aquelas que querem ingressar no Ensino Superior e que preci-
sam adequar seus momentos de estudos presenciais com suas atividades profissionais.
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CARINE ARENHARDT 

A terceira sessão ordinária 
de junho foi realizada na noite 
de segunda-feira (21), na Câma-
ra de Vereadores de Maravilha. 
Em segundo turno foi aprovado 
por unanimidade o Projeto Le-
gislativo 07/2021, de autoria do 
vereador Orli Berger (PP), que 
institui o programa medicamen-
to em casa. O objetivo é atender 
pessoas idosas, com deficiência 
ou mobilidade reduzida e porta-
doras de doenças crônicas, que 
passam a receber em casa medi-
camentos de uso contínuo. 

Em primeiro turno, os ve-
readores aprovaram Projeto de 
Lei 06/2021 que autoriza o Po-
der Público a receber como doa-
ção a área com pavilhão comuni-
tário da Associação Comunitária 
do Conjunto Habitacional Novo 
Bairro. A comunidade manifes-
tou interesse em fazer a doação 
do imóvel para que posterior-
mente o poder público possa 
promover melhorias na estrutu-
ra e a associação passe a utilizar 
o espaço por meio de concessão 
de uso. O Poder Público também 
poderá utilizar o espaço, quando 
necessário. 

mOÇãO
A sessão teve ainda a apro-

vação de Moção 14/2021, de au-
toria dos vereadores Natalino 
Prante, Ademir Unser e Orli Ber-
ger, solicitando apoio para rea-
lização de obras de duplicação 
da BR-282, em toda a sua exten-
são. O pedido dos vereadores é 
que a Moção seja encaminha-

sEssãO ORdináRia Pautas tratam sobre entrega de medicamentos e 
doação de imóvel para a prefeitura

Câmara de Vereadores aprova dois 
projetos de lei em sessão ordinária 

Sessão foi sem a presença de público, com transmissão online

Divulgação Câmara de Vereadores

da para deputados federais de 
Santa Catarina, presidente Jair 
Bolsonaro, ministro da Infraes-
trutura, Dnit e associações dos 
municípios. 

REQuERimEnTOs 
O plenário aprovou o Re-

querimento 28/2021, de auto-
ria do vereador Natalino Prante 
(PP) que pede que o Executivo 
Municipal envie cópia do De-
creto que fixou as metas bi-
mestrais de arrecadação e o 
cronograma de execução de de-
sembolso, no ano 2021, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

Também entrou na pau-
ta o Requerimento 30/2021, de 
autoria do vereador Orli Ber-
ger, que requer que o Executi-
vo Municipal encaminhe do-
cumentos com informações 
sobre convênios e contratos 
firmados entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e entida-
des hospitalares e laboratórios, 
fora de Maravilha.

indiCaÇÕEs aPROVadas
Indicação nº 115/2021, de 

autoria dos vereadores Sérgio da 
Silva (MDB) e Sérgio Bourscheid 
(PL), sugerindo o Executivo Mu-
nicipal providencie o reperfila-
mento asfáltico e posterior pa-
vimentação na Rua Bahia e Rua 
Jorge A. Heydt, situadas no Bair-
ro Civemara. 

Indicação nº 116/2021, de 
autoria do vereador Natalino 
Prante (PP), sugere que seja cria-
da uma estrutura, através de lei 
municipal, para implantar um 
sistema de identificação para os 
animais domésticos, com mi-
crochips. O objetivo é identifi-
car os proprietários e realizar 
o controle populacional destes 
animais. 

Indicação nº 117/2021, de 
autoria da vereadora Eliana Si-
mionato (PT), sugerindo a insta-
lação de uma lombada física na 
Rua Alemanhã, no Loteamento 
Nosso Sonho. 

Indicação nº 118/2021, de 

autoria do vereador Sérgio da 
Silva (MDB), sugere a constru-
ção de passeio público no terre-
no da prefeitura municipal. 

Indicação nº 119/2021, de 
autoria da Bancada do PP, su-
gerem que o Poder Público pro-
videncie a ampliação da rede 
de iluminação na Rua Arlindo 
Kammler, no Bairro Jardim. 

Indicação nº 120/2021, de 
autoria do vereador Vinicius Ven-
tura (PP); solicitando melhorias 
no entroncamento das ruas XV 
de Novembro e Irma Maria Bor-
ja, em frente da Unopar. 

Indicação nº 121/2021, de 
autoria do vereador Orli Ber-
ger (PP), sugere o reperfilamen-
to asfáltico e futuro asfaltamento 
da Rua Padre Réus, Bairro Ma-
dalozzo.

Indicação nº 122/2021, de 
autoria do vereador Ademir 
Unser (PP), pede que o Exe-
cutivo providencie a instala-
ção de lixeiras na Rua Palmitos, 
Bairro Bela Vista.

De autoria do Deputa-
do Celso Maldaner o projeto 
propõe que o SUS seja obriga-
do a fornecer gratuitamente, 
por meio do programa Farmá-
cia Popular do Brasil, o medi-
camento Zolgensma, utiliza-
do no tratamento da atrofia 
muscular espinhal (AME). A 
doença rara, grave e progres-
siva atinge recém-nascidos 

e compromete a capacida-
de do bebê de sustentar a ca-
beça, sentar, levar as mãos à 
boca e até de mamar e respirar.

Na quarta-feira (23) o pro-
jeto estava na pauta da reu-
nião da Comissão de Segu-
ridade Social e Família, no 
Congresso Nacional, mas aca-
bou não sendo analisado após 
um pedido de vistas. A pro-

posta deve voltar para a pau-
ta na próxima semana.  

O Zolgensma é um tra-
tamento genético que bus-
ca reparar os genes para que 
eles sejam capazes de produ-
zir proteínas em quantidade 
normais e assim minimizar e 
até mesmo reparar as conse-
quências danosas nas crian-
ças. No entanto, o alto cus-

to do medicamento, em torno 
de R$12 milhões, impossibi-
lita que muitas famílias te-
nham acesso ao tratamento.

Atualmente, o SUS já faz 
o custeio do remédio Spiran-
za (que custa aproximadamen-
te 145 mil), mas este medica-
mento não traz esse potencial 
de cura, apenas retarda as con-
sequências e efeitos da doença.

ZOlgEnsma
deputado apresenta projeto para inclusão 
de medicamento na lista do sus

Os filTROs mEnTais 
dEsEnHam a nOssa REalidadE

Em um conhecido experimento da psicologia, dois pesqui-
sadores colocaram um grupo de alunos da Universidade de Ore-
gon, diante de uma roleta da sorte. Depois de girá-la, pediram 
que os estudantes anotassem o número indicado pela seta e lhe 
fizeram a seguinte pergunta: qual o percentual de países africa-
nos que são membros das Nações Unidas?

É lógico que o número indicado pela roleta não tinha qual-
quer relação com as nações do continente na ONU. Mas a maio-
ria dos participantes respondeu com porcentagens próximas ao 
que viram.

Pela conclusão dos psicólogos, eles estavam sob influência 
do viés da ancoragem – assim como um barco tem seus movi-
mentos restritos à área alcançada pela âncora, as nossas escolhas 
são baseadas na primeira informação que recebemos. Por isso é 
tão difícil nos afastarmos de uma impressão inicial.

Esse é um dos mais de 180 vieses cognitivos que condicio-
nam a nossa percepção sobre a realidade. Estudadas desde a dé-
cada de 1960, essas inclinações atuam no inconsciente pertur-
bando a maneira como processamos as informações e pensamos 
de modo crítico. 

Os vieses são filtros mentais. Funcionam como uma espécie 
de óculos especial que distorce a realidade. Todos somos enviesa-
dos, porque todos usamos esses óculos.

Somos tão influenciados pelos vieses que eles passam pela 
surdina e acabamos nem percebendo. Só quando falamos, a fi-
cha cai. Eles são a consequência do atalho que o nosso cérebro 
faz ao reagir ao mundo. Têm os seus benefícios, porque facilitam 
o processamento de informações, mas acarretam prejuízos, por-
que atrapalham a interação com outros seres humanos.

Pense em outro viés, o do otimismo. Um fumante admite que 
poderá ter câncer de pulmão? Normalmente, não. Um obeso con-
sidera que sofrerá de colesterol alto? Também não. E um moto-
rista que bebe antes de pegar o volante acha que irá provocar um 
acidente? Idem.

Esses filtros são negativos porque levam o cérebro a cometer 
erros que impedem uma visão mais ampla da realidade. Se um 
acidente aéreo acabou de acontecer na sua cidade, por exemplo, 
você ficará mais propenso a optar por uma viagem de carro do 
que de avião nos dias seguintes – mesmo sabendo que o trans-
porte aéreo é considerado o segundo mais seguro do mundo. Per-
de apenas para o elevador.

Um viés essencial para compreender esse poder cogniti-
vo da mente é o da confirmação. Por causa dele, você tende a 
se lembrar, interpretar e pesquisar informações que validem as 
suas crenças, caindo em erros de raciocínio sem nem os perce-
ber. Por causa dele, também tendemos a ignorar as informações 
que contrastam com as hipóteses que defendemos. Uma pessoa 
que confia cegamente em seu parceiro e ouve que foi traído irá 
contestar o adultério. Afinal, essa acusação não corresponde ao 
seu sentimento. 

Se votei no Bolsonaro, por exemplo, tendo a ignorar qualquer 
pessoa que fale mal dele ou a acusá-la de ser mal-intencionada. Já 
se um colega também gosta do Bolsonaro, tendo a adorá-lo. Mes-
mo que ele fale besteira ou deforme os acontecimentos. Dou um 
desconto a ele só porque pensa parecido comigo.

O contrário também é verdadeiro. Aí, trata-se do viés do pes-
simismo. Ele explica por que somos mais impactados por aconte-
cimentos negativos do que positivos. Por isso, uma notícia sobre 
um acidente salta mais aos olhos do que uma matéria sobre uma 
praça revitalizada. Mente sabichão que costuma malhar todo 
mundo? Pois é. 

Apesar do nível de inconsciência dos vieses, eles po-
dem ser controlados. Porém, não há uma maneira simples de 
adormecê-los: evitar o seu poder passa por compreendê-los.
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MIcrochIpS para 
animais domésticos 

Uma indicação, de autoria do vereador Natalino Prante, que en-
trou em pauta nesta semana na sessão da Câmara de Vereadores de Ma-
ravilha, merece um estudo para verificar a viabilidade. A ideia é implan-
tar microchips em animais domésticos para identificar seus proprietários. 
Em caso de abandono e até numa possível fuga do animal, seria mais fá-
cil identificar os proprietários. Outro benefício também seria o contro-
le populacional destes animais. É preciso evoluir quando se trata do 
cuidado com os animais domésticos, eles merecem respeito e seus tuto-
res precisam, finalmente, assumir a responsabilidade que lhes cabe. 

Carine Arenhardt, jornalista 

E A FESTA CONTINUA!
O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ri-

beiro, afirmou nesta semana que Santa Catarina enfren-
ta a terceira onda do coronavírus.  O estranho é que, em 
meio a esse aumento de casos, o que mais vemos nas re-
des sociais são fotos de festas, confraternizações e aglo-
merações em geral. A impressão é que para alguns a pan-
demia não existiu (ou já terminou). Precisamos lembrar 
que a vacinação ainda está em andamento e manter os 
cuidados de prevenção é fundamental! A intenção, já in-
formada pelo governo estadual, é que todos tenham re-
cebido as duas doses até o fim do ano. Até lá, paciên-
cia e senso de responsabilidade são fundamentais... 

Camilla Constantin, jornalista

SC Mais Renda 
Pode parecer distante da realidade de 
muitos estar em situação de vulnerabilidade 
com falta de alimentos, roupas e moradia. 
mas milhões de pessoas passam por essa 
situação, inclusive em nosso Estado. O 
número de famílias em extrema pobreza 
cresceu cerca de 20% em um ano nas três 
maiores cidades catarinenses: joinville, no 
Norte, Florianópolis e Blumenau, no Vale 
do itajaí. São pessoas que, por causa da 
pandemia, tiveram a situação econômica 
agravada. A falta de trabalho fez com que 
a renda mensal de muitas famílias ficasse 
abaixo dos R$ 89, valor que o ministério 
da Cidadania classifica como da extrema 
pobreza. É quando uma família sobrevive 
com menos de R$ 3 por dia. Vem muito 
de encontro a essa situação o auxílio 
emergencial do Governo de Santa Catarina, 
o SC mais Renda, que teve as inscrições 
encerradas nesta semana. O recurso é de 
R$ 900, divido em três parcelas de R$ 300 e 
beneficia profissionais que perderam o vínculo 
formal de emprego durante a pandemia e 
pessoas em situação de vulnerabilidade. 
Apesar de não resolver o problema dessas 
pessoas auxilia e muito. O apoio é sempre 
bem-vindo e acredito ser de responsabilidade 
de todos o auxílio a quem necessita. 

Diana Heinz, jornalista

É nECEssáRiO 
sEmPRE aCREdiTaR...

A Unoesc vai oferecer os cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo e de Direito com 
aulas às sextas-feiras à noite e sábados em 
período integral. Uma novidade para a re-
gião. Para quem trabalha ou tem uma vida 
agitada na semana, mais uma alternativa 
para estudar. A cada dia que passa, temos 
inúmeras possibilidades de estudar, con-
quistar mais conhecimento. Só não estu-
da quem é fã da desculpa ou do vitimismo. 

Ederson Abi, jornalista

Cicloturismo 
O cliclismo tem mostrado um caminho para o turismo no in-

terior. Tanto que o município de Maravilha fará parte de um cir-
cuito de 300 km de percurso dentro da rota do Cicliturismo Ve-
lho Oeste. Os detalhes estão sendo acertados entre a secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo em parceria com a Udesc. 
O roteiro será uma porta de entrada para os ciclistas conhece-
rem as belezas do interior do Estado. Parabéns aos envolvidos. 

Cleiton C. Ferrasso, jornalista
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dianTE dE uma 
dETERminaÇãO JusTa, 
nada É imPOssíVEl

Uma vez que tiver determina-
do “Isto é bom, é preciso ser feito”, 
passe para a prática, com coragem, 
convicto de que essa é a sentença fi-
nal de Deus que Se aloja dentro de 
você. Habitue-se a colocar em prática o que determinou, consi-
derando que se deixar de fazê-lo prolongar-se-á o tempo de so-
frimento nesta vida. Diante de uma firme determinação, to-
dos os obstáculos desaparecem e o caminho se torna plano.

CARINE ARENHARDT 

A construção da quadra po-
liesportiva, ao lado do Ginásio 
Municipal Gelso Tadeu de Mello 
Lara iniciou em setembro de 
2020, no entanto foi paralisada 
em janeiro deste ano, após a em-
presa vencedora da licitação não 
cumprir com exigências técnicas 
da obra. Conforme o secretário de 
Esporte, Juventude e Lazer, Edinar 
Zardo, a empresa executou a par-
te da fundação, piso da quadra e 
início das sapatas e muros. 

O valor já investido é de 
aproximadamente R$ 35 mil. A 
nova licitação lançada objetiva 
a contratação de uma nova em-
presa, que será responsável por 
finalizar a obra. O investimen-
to para concluir a quadra está 
estimado em aproximadamen-
te R$ 84 mil. O governo muni-
cipal precisou recalcular valo-

QuadRa POliEsPORTiVa Trabalho parou em janeiro, pelo não 
cumprimento de exigências técnicas

Prefeitura lança nova licitação 
para finalizar obra paralisada 

Obra está paralisada desde janeiro

res, tendo em vista também o 
aumento significativo no preço 
dos materiais e mão de obra. A 
nova licitação foi lançada após 
o cumprimento de prazos, em 
relação a paralisação. 

Conforme Zardo, a secreta-
ria de Esporte Juventude e Lazer 
espera pela conclusão da obra 
que será de grande importância 
para a prática de vários espor-
tes, a exemplo da modalidade 

de basquete, com muitos adep-
tos no município. “Esperamos 
que quando a situação da pan-
demia melhorar, todos possam 
voltar a prática esportiva”, con-
clui o secretário. 

Carine Arenhardt/O Líder

Por maioria de votos, a Co-
missão de Educação, Cultura 
e Desporto da Assembleia Le-
gislativa aprovou, nesta sema-
na o parecer pela rejeição do 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 3/2019, de auto-
ria do deputado Bruno Souza 
(Novo), que regulamenta o en-
sino domiciliar em Santa Cata-
rina, conhecido como “homes-
chooling”. A proposta segue, 
agora, para análise da Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

A deputada Luciane Car-
minatti (PT), presidente da Co-
missão e relatora do PLC, apre-
sentou o parecer contrário à 
matéria durante mais de 50 mi-
nutos, argumentando que foi 
solicitado diligenciamento a 14 
entidades ligadas ao setor edu-
cacional, dos quais 11 respon-
deram, em sua maioria contra 
a aprovação da proposta. Citou 
também que o PLC era incons-
titucional e ilegal, além de abor-
dar questões pedagógicas con-
tra a aprovação da matéria em 
Santa Catarina. Carminatti fa-
lou do prejuízo à socialização 
das crianças com uma possí-
vel adoção do “homeschoo-
ling” e lembrou que a legisla-
ção determina que as famílias 

devam matricular as crianças 
aos quatro anos nas escolas.

Em seguida, a deputada 
Ana Campagnolo (PSL) apre-
sentou voto divergente da rela-
tora, defendendo a aprovação 
do PLC. Disse que na audiên-
cia pública realizada pela As-
sembleia Legislativa, no início 
do mês, que debateu o ensi-
no domiciliar, achou bastante 
compreensível que as entidades 
educacionais e professores te-
nham se manifestado contrário 
ao PLC por estarem defenden-
do o emprego dos professores. 
Rebateu o argumento de que a 
matéria seria inconstitucional, 
lembrando que Supremo Tri-
bunal Federal (STF) deixou cla-
ro que o ensino domiciliar não 
fere a Constituição e que precisa 
apenas de sua regulamentação.

Votaram contra o parecer 
os deputados Ismael dos Santos 
(PSD) e Ana Campagnolo. Se-
guiram a relatora os deputados 
Dr. Vicente Caropreso (PSDB), 
Silvio Dreveck (PP), Fernando 
Krelling (MDB) e Valdir Cobal-
chini (MDB). Conforme deter-
mina o Regimento Interno da 
Alesc, como o parecer de Lu-
ciane Carminatti (PT) foi apro-
vado, o voto divergente de Ana 
Campagnolo não foi apreciado.

alEsC
Comissão de Educação 
rejeita projeto de lei que 
autoriza o ensino domiciliar

Deputada luciane Carminatti, relatora do PlC, lê o parecer contrário ao projeto do 
homeschooling

Divulgação

DIANA HEINz

Na quarta-feira (23) o Nú-
cleo de MEIs ligado à CDL e As-
sociação Empresarial de Ma-
ravilha, em parceria com o 
Sicredi Alto Uruguai, promo-
veu uma oficina sobre educa-
ção financeira. O evento foi mi-
nistrado por Kari Rubia Spada, 
profissional do Sicredi Alto Uru-
guai de Frederico Westphalen 

(RS) no auditório da CDL e AE. 
Conforme a coordenado-

ra do Núcleo, Elizione Krume-
nauer, a capacitação foi gratuita 
e estava no planejamento anu-
al do grupo. “Faz parte do obje-
tivo do Núcleo entender as reais 
necessidades dos Microempre-
endedores Individuais e a partir 
disso buscar soluções. Agrade-
cemos nosso parceiro Sicre-
di,  nessa capacitação”, disse.

CaPaCiTaÇãO
Com parceria do sicredi, núcleo de mEis promove 
oficina sobre educação financeira

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Capacitação foi gratuita e participantes receberam um kit de materiais 

Evento foi ministrado por Kari Rubia Spada, profissional do Sicredi Alto uruguai
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DIANA HEINz

Fundada em 1º de julho de 
1999 a empresa Gaia Rodovias 
Ltda conta com mais de 170 fun-
cionários e desenvolve suas ati-
vidades no Extremo Oeste de 
Santa Catarina, principalmen-
te em obras de implantação de 
rodovias e pavimentação asfál-
tica de vias urbanas. O nome 
Gaia vem da mitologia clássica 
e personifica a origem do mun-
do, o triunfo e ordenamento do 
cosmo frente ao caos, a propi-
ciadora dos sonhos, a proteto-
ra da fecundidade e dos jovens.

Para o diretor administrati-
vo, Narciso Mauro Dumke, a em-
presa é reconhecida por disponi-
bilizar ao mercado soluções em 

aniVERsáRiO
gaia Rodovias completa 22 anos de história

pavimentação, serviços de enge-
nharia e fornecimento de agre-
gados com qualidade e sustenta-
bilidade. “A Gaia é uma empresa 
referência em sua área de atua-
ção pela eficiência e qualidade 
nos serviços prestados e produ-

Fotos: Divulgação

A Gaia possui mais de 170 funcionários

EDERSON ABI

Após o anúncio do proje-
to da Reforma da Previdência 
do setor de segurança pública 
do governador Carlos Moisés, 
os policiais civis não gostaram 
do texto e pedem igualdade 
entre as categorias militar e ci-
vil. Eles aguardam ajustes antes 
de o projeto entrar na Assem-
bleia Legislativa de Santa Cata-
rina (Alesc), onde será analisa-
do pelos deputados. 

O Jornal O Líder conversou, 
na manhã de ontem (25), com 
o agente da Polícia Civil de Ma-
ravilha, do setor de investiga-
ção, Renan de Matos Falcão. Ele 
citou que a categoria recebeu 
com surpresa a atitude do go-
vernador, já que ele recebeu a 
confiança do setor de seguran-

POlÊmiCa Categoria afirma que governador não trata todos de forma igualitária e pede mudanças no texto

Policiais civis aguardam ajuste antes de 
Reforma da Previdência entrar na alesc

Falcão afirmou que a ca-
tegoria continua trabalhan-
do normalmente em Ma-
ravilha e não vai definir 
nenhuma conduta para pre-
judicar a comunidade du-
rante o período de nego-
ciação com o governo. Ele 
lembra a importância da Po-
lícia Civil no interior de San-
ta Catarina e que a catego-
ria tem esperança no avanço 
das negociações nos próxi-
mos dias. 

O deputado Maurício 
Eskudlarki, ex-delegado da 
Polícia Civil, afirma que vai 
conversar com o governador 
Carlos Moisés nos próximos 
dias. Ele lembrou que o po-
licial civil contribui 14% en-
quanto o policial militar com 
10%, sendo que os militares 

ça pública há alguns anos. Fal-
cão lamentou a falta de interes-
se de Moisés em negociar com 
a Polícia Civil, Deap e IGP, for-

ças essências para o Estado. O 
agente defende mudanças e 
ajustes igualitários antes de a 
matéria tramitar na Alesc.

Agente Falcão defende igualdade entre as categorias no texto da reforma

Polícia Civil

Polícia Civil

ficaram com aposentadoria 
na integralidade e paridade. 
O deputado afirmou que en-

tende o pedido de tratamen-
to igualitário para a Polícia 
Civil e prega diálogo. 

Agentes fizeram ato simbólico de entrega de coletes, armas e algemas após 
descontentamento

tos oferecidos. Além de fundamen-
tar seus trabalhos na eficiência, 
competitividade, produtividade, 
qualidade nos serviços prestados 
sempre objetivando a satisfação 
dos seus clientes, fornecedores, 
parceiros e colaboradores”, disse. 

Empresa atua no ramo de implantação de rodovias e pavimentação asfáltica
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DIANA HEINz

Com o objetivo desper-
tar, estimular e orientar o de-
senvolvimento do espírito 
empreendedor e da cultura 
associativista nos estudan-
tes de ensino médio, o pro-
grama passou por uma revi-
são da metodologia em 2020 
em razão da pandemia, e em 
2021 será realizado no for-
mato híbrido. 

Os encontros acontece-
rão a partir de julho via Ca-
nal Facisc no Youtube, com 
quatro momentos virtuais e 
apresentação da banca do 
Geração onde os jovens apre-
sentarão pitchs na dinâmica 
“Quero abrir minha empre-
sa”. Os multiplicadores atua-
rão como mentores locais au-
xiliando seus times em todas 
as etapas e preparação para 
a banca. Como nas versões 
passadas, na sequência ha-
verá uma seleção virtual para 
os jovens viverem um dia de 
empreendedor, onde os sele-
cionados poderão passar um 
dia com um dos empresários 
dos voluntários, o que pode-

dEsEnVOlVimEnTO Apresentação do projeto começou nessa 
semana em escolas do município 

geração Empreendedora 
2021 será em formato híbrido

Registro da visita a Escola de Educação Básica joão XXiii

rá acontecer de forma presen-
cial ou remota.

Em Maravilha a apresen-
tação do Geração Empreen-
dedora começou na segunda-
feira (21) no sistema público 
e privado. Conforme Caroline 
Lowis, integrante do Núcleo 
da Mulher Empresária ligado 
à CDL e AE, que está à frente 
do projeto, o público-alvo são 
jovens do 2º ano do Ensino 
Médio. “Buscamos desenvol-
ver o espírito empreendedor 

e criar uma geração pró-ativa, 
consciente e capacitada para 
transformar o cenário sócio 
econômico e fomentar o as-
sociativismo. Vamos aproxi-
mar os jovens da classe em-
preendedora através desse 
projeto”, disse. 

Em sua 7ª edição o pro-
grama é realizado graças ao 
comprometimento de empre-
sários voluntários ligados ao 
Conselho Estadual do Jovem 
Empreendedor (CEJESC) e ao 

Conselho Estadual da Mulher 
Empresária (CEME). “Quan-
do paramos para pensar na 
diferença que este progra-
ma fará na vida dos jovens, 
das famílias e da comunida-
de, é muito animador. Esta-
mos formando empreende-
dores, líderes e essa semente 
retornará para a toda a comu-
nidade”, ressaltou a diretora 
de Educação Empreendedo-
ra da Federação, Nadir Tere-
zinha Koerich.

Divulgação

As demandas das co-
operativas do Sicoob 
SC/RS para o Plano Sa-
fra 2021/2022, que come-
ça no próximo dia 1º de ju-
lho, são de R$ 4,2 bilhões. 
Esse montante correspon-
de a operações de custeio, 
investimento, comerciali-
zação e industrialização. 

“O aumento da carteira 
se dá pelos fatores da ex-
pansão para o Rio Grande 
do Sul, pelos convênios fir-
mados (JBS, BRF, Aurora, 
Master e Vibra) e também 
pelo aumento do custo de 
produção das atividades 
e das máquinas e equipa-
mentos adquiridos”, expli-
ca o gerente de Agronegó-
cios do Sicoob Central SC/
RS, Rodinei Munaretto.

A demanda para cres-
cer é ainda maior, pois 
atualmente há 95 mil pro-
dutores rurais associa-
dos ao Sicoob e somen-
te 33% contratam crédito 
para viabilizar seus negó-
cios. O crescimento na li-
beração de crédito para a 
produção do agronegócio 
tem sido constante. Na sa-
fra 2019/2020 houve a li-
beração de R$ 1,7 bilhão 

e na safra 2020/2021, que 
encerra dia 30 de junho, 
subiu para R$ 2,5 bilhões 
- um aumento de 47%.

Com recursos próprios 
e linhas de financiamen-
to do BNDES e do governo 
federal, o Sicoob é o par-
ceiro ideal de quem quer 
plantar, cuidar, colher e 
produzir, na agricultura, 
na pecuária, em toda a ca-
deia do agronegócio. O Si-
coob dispõe de crédito ru-
ral para investir, custear 
e/ou comercializar a pro-
dução. E de seguros para 
proteger o patrimônio e 
garantir mais proteção, es-
tabilidade e tranquilida-
de para o produtor rural.

“Em Santa Catarina, o 
Sicoob é o segundo maior 
financiador da produção 
agropecuária e está pre-
sente em 91% dos municí-
pios, ajudando a financiar 
principalmente a agricul-
tura familiar, e está cada 
vez mais presente tam-
bém no Rio Grande do Sul, 
onde já estamos em 76 
municípios com 89 agên-
cias”, afirma o presiden-
te do Sicoob Central SC/
RS, Rui Schneider da Silva.

CRÉdiTO

sicoob tem demanda 
de R$ 4,2 bilhões para 
Plano safra 2021/2022

Agência do Sicoob em maravilha

A proibição de reajus-
tar o salário dos servido-
res públicos e estudo pa-
trocinado pela Federação 
das Indústrias de San-
ta Catarina (Fiesc) para 
melhorar o fluxo de veí-
culos na BR-282 ganha-
ram destaque na sessão 
de quarta-feira (23) da As-
sembleia Legislativa.

“O posicionamento do 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE), seguindo o 
entendimento do ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), da Lei Complemen-
tar n° 173/2021, impede a 
reposição da inflação do 
período. O artigo 8° diz 

que fica proibido até 31 
de dezembro de 2021 con-
ceder a qualquer título 
vantagem, aumento, rea-
juste ou adequação”, regis-
trou Sargento Lima (PL).

O deputado ponde-
rou que lei excetua os ca-
sos de reajuste deriva-
do de sentença judicial 
transitada em julgado ou 
quando há programação 
de aumento ou de reposi-
ção anterior à publicação 
do referido diploma legal, 
em 27 de maio de 2020. 
Lima argumentou que não 
existe ação judicial, as-
sim como não há progra-
mação de pagamento aos 
servidores anterior à pu-

blicação da lei. “O gover-
no quer criar um abis-
mo mais profundo entre 
o Legislativo e o Execu-
tivo, como se fosse culpa 
de algum deputado. Está 
querendo dourar a pílula 
da reforma da previdên-
cia. Que não se jogue so-
bre o Parlamento, que é 
responsável, uma deci-
são tomada por terceiros”, 
reclamou Lima, acrescen-
tando que a Procurado-
ria-Geral do Estado (PGE) 
atuará no caso para ten-
tar reverter a decisão.

Já a deputada Pauli-
nha (sem partido) ressal-
tou estudo encomendado 
pela Fiesc sobre o aumen-

to da capacidade de tráfe-
go na BR-282, atualmente 
completamente saturada. 
“A Fiesc tem sido uma das 
maiores patronas do pro-
cesso de construção de 
um planejamento de es-
tado, que vai além de um 
governo apenas, de uma 
gestão. Hoje tem o lança-
mento do programa ‘BR-
282 mais segura e eficien-
te’. A federação contratou 
um profissional para 
construir uma estimativa 
precisa do montante que 
seria necessário para criar 
faixas adicionais nos lo-
cais onde acontecem as 
ultrapassagens mais peri-
gosas”, anunciou Paulinha.

lEgislaTiVO

Parlamentares falam de proibição de reajuste 
e estudo da fiesc para bR-282

Cleiton Ferrasso/O Líder
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“Seu tempo é limitado, então não 
o gaste vivendo a vida de outra 
pessoa.” 

Steve Jobs
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

COnTRaTa-sE:
PCD - Pessoa Com Deficiência

 

GAIA RODOVIAS LTDA 
Fone: (49) 3664 2022 
Rua Duque de Caxias, 626 – Sala 101 
Maravilha/SC | CEP: 89874-000 
www.gaiarodovias.com.br 

COMUNICADO GAIA RODOVIAS LTDA 

 

Em atendimento ao OFICIO-CIRCULAR Nº 1363/2020 de 24 de março de 
2020 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT com sede 
em Brasília – DF, informamos que os serviços de recuperação da BR 282 foram 
retomados a partir da data de 25/03/2020 quarta-feira. 

Tendo em vista que a cadeia de infraestrutura de transportes está relacionada 
como serviço essencial e, o comprometimento do DNIT pela continuidade da 
manutenção da execução das obras rodoviárias no âmbito federal e ainda, em 
respeito aos Caminhoneiros que precisam continuar transportando cargas perecíveis 
e insumos médico hospitalares para o Brasil, é que foi determinado às empresas 
contratadas o retorno às atividades com o compromisso de garantir a proteção e a 
saúde dos colaboradores em observância às recomendações de hábitos de higiene 
bem como demais medidas que visam evitar o contágio entre os colaboradores. 

A empresa Gaia Rodovias Ltda, destaca que todas as medidas de prevenção e 
proteção estão sendo seguidas e fiscalizadas pela equipe de segurança no trabalho 
da empresa. 

Informamos ainda que os demais setores da empresa permanecem inoperantes 
em atendimento ao Decreto 515 de 17 de março de 2020 do Governo de Santa 
Catarina. 

 

>> Necessário: 
> laudo médico 
> idade mínima de 18 anos

interessando mandar currículo: 
rh@gaiarodovias.com.br

Brasileiro consome mais ovos e proteína 
de frango e suína na pandemia

O consumo de ovos, carne de frango e suína pelos brasileiros aumentou na pandemia, apon-
ta pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em média, 22% 

dos entrevistados afirmaram ter aumentado a compra desses alimentos, sendo que o ovo foi o 
principal destaque, com 37% elevando o consumo. O aumento do preço da carne bovina duran-

te os últimos 12 meses foi apontado como uma das principais razões. A alta acumulada nos preços 
da proteína alcança 35,68% no período, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumi-

dor (INPC) divulgado em maio. O maior número de refeições feitas nos lares, devido ao traba-
lho em sistema de home office, além das aulas remotas, também estiveram entre as justificativas 
mais frequentes. A pesquisa também mostra que o ovo está presente em 96% dos lares. Em segui-

da, aparece a carne de frango, com 94%. A carne bovina e o peixe aparecem com o menor porcentu-
al, de 79% e 65%, respectivamente. Ao todo, as entrevistas foram feitas em 113 cidades brasileiras.

Banco do Brasil abre concurso para 
4.480 vagas de escriturários

O Banco do Brasil abriu concurso para o total de 4.480 
vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para formação de ca-
dastro de reserva, para todos os estados e o Distrito Fede-
ral. A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes 
de relacionamento de agente comercial e agente de tec-
nologia. Para participar da seleção, é preciso ter certifica-
do de conclusão ou diploma de curso de nível médio, e ida-
de mínima de 18 anos completos, até a data da contratação. 
A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 
30 horas semanais. O banco oferece ainda ajuda alimenta-
ção/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, con-
cede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87.

SuínOS: queda nas cotações dos 
grãos alivia situação dos suinocultores

O suinocultor, enfim, começa a sentir certo alívio. Isso 
porque, neste mês de junho, enquanto os preços do su-
íno vivo registram forte aumento, os valores dos princi-
pais insumos da alimentação, o milho e o farelo de soja, es-
tão em queda. Levantamento do Cepea mostra que, no 
mercado independente de suínos, o incremento na de-
manda e a oferta controlada de animais vêm impulsio-
nando os preços neste mês, e que esse contexto dimi-
nui a pressão desse custo sobre as margens da atividade.

Confiança da construção 
sobe e recupera patamar 
do início do ano

O Índice de Confiança da Constru-
ção avançou 5,2 pontos em junho e alcan-
çou os 92,4 pontos. A segunda alta con-
secutiva do indicador foi a maior desde 
julho do ano passado e levou o índice ao 
nível do início do ano. Na análise trimes-
tral, o índice avançou 1,2 ponto e regis-
trou a primeira elevação de 2021, con-
forme dados divulgados nesta sexta-feira 
(25), pela FGV (Fundação Getúlio Var-
gas). A percepção de melhora no ambien-
te de negócios corrente e futuro, embo-
ra disseminada entre o setor, teve a maior 
contribuição dos segmentos de Edifica-
ções Residenciais e Não Residenciais e 
de Serviços Especializados. A confian-
ça das empresas de infraestrutura cres-
ceu menos, mas está em melhor nível.

PRÉVia da inflaÇãO sObE 0,83% 
Em JunHO COm salTO das COnTas 
dE luZ E COmbusTíVEis

A prévia da inflação oficial voltou a ganhar força e 
sinaliza para um aumento de 0,83% nos preços em ju-
nho, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística). Na análise anterior, o IPCA-15 (Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor - 15) apontou 
para um aumento de 0,44% nos preços. Com a nova 
alta, o indicador aponta para um aumento de 1,88% 
nos preços no acumulado do segundo trimestre e de 
4,13% no semestre. Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 
subiu 8,13%, patamar 2,88 pontos percentuais acima ao 
teto da meta estabelecida para a inflação neste ano, de 
5,25%. Assim como no mês passado, a alta dos preços 
foi impulsionada pelo preço das tarifas de energia elé-
trica (3,85%). Houve também aumento significativo no 
preço dos combustíveis. Embora a gasolina (2,86%) te-
nha tido uma das menores altas do grupo dos trans-
portes – comparada ao gás veicular (12,41%), ao eta-
nol (9,12%) e ao óleo diesel (3,53%) - tem o maior peso 
e já acumula variação de 45,86% nos últimos 12 meses.

Tirol iniCia operação de 
exporTação direTa para novos 
países da amériCa do sul

A Lacticínios Tirol acaba de iniciar a sua operação de 
exportação direta, para novos países da América do Sul. 
A novidade faz parte do plano de expansão da empre-
sa, que já se destaca por sua presença em todos os esta-
dos do Brasil e por oferecer um dos mais completos por-
tfólios do setor, com um mix de mais de 150 produtos, 
distribuídos entre leites, achocolatados, iogurtes, bebi-
das lácteas, requeijões, manteigas, queijos, cremes de lei-
te, doces de leite e leites condensados. Entre as motiva-
ções para iniciar a operação na região, que demandou 
investimentos na capacitação de pessoal, adequações 
das embalagens e alinhamentos de processos internos 
e de sistema, está o cenário favorável do mercado exter-
no em comparação com o interno. Atualmente, a empre-
sa possui fábricas em Treze Tílias, Pinhalzinho e Chape-
có, em Santa Catarina, além de uma unidade fabril em 
Ipiranga, no Paraná, que será inaugurada em breve.

Fotos: Divulgação



,  mARAVilhA 26 DE juNhO DE 202110

cheirinho de combo no ar

CARINE ARENHARDT 

Os sete novos óbitos foram confirmados entre o último fi-
nal de semana e a quinta-feira (23). Os pacientes estavam in-
ternados no Hospital São José e Hospital Regional Terezinha 
Gaio Basso de São Miguel do Oeste e tinham idade entre 47 e 
75 anos, todos homens e moradores de Maravilha. Com os no-
vos óbitos, Maravilha somava até a quinta-feira (24) o total de 
62 mortes de pacientes por complicações da Covid-19. 

No boletim de quinta-feira, o município confirmou 174 
casos ativos. O número de internados caiu para seis e de moni-
torados para 412. Maravilha já registrou 5.303 casos e tem 5.069 
pacientes recuperados. 

inTERnaÇÕEs nO HOsPiTal 
O Hospital São José segue com 100% da UTI ocupada, 

com os 10 leitos sendo usados para tratamento de pacientes 
com Covid-19.  Dois pacientes são de Maravilha e os demais 
dos municípios de Guaraciaba, Dionísio Cerqueira, Abelardo 
Luz, Itapiranga, Xanxerê, Iraceminha Cunha Porã e Paraíso. Na 
Ala Covid, enfermaria, são oito internados, sendo dos municí-
pios de Maravilha, São Bernardino, São Miguel do Oeste, Cam-
po Erê, São Miguel da Boa Vista e Itapiranga. 

COVid-19 Na contramão dos números negativos, município avança com a vacinação e começa hoje (26) 
a imunização de pessoas com idade acima de 43 anos 

Em menos de uma semana, maravilha soma sete 
mortes e segue com uTi do hospital lotada

VaCinaÇãO aVanÇa 
nO muniCíPiO 

Com a chegada de uma 
nova remessa de vacinas, o 
município retoma neste sá-
bado (26) a aplicação da pri-
meira dose e começa a aten-
der pessoas com 43 anos ou 
mais. Entre a terça-feira (22) 
e sexta-feira (25) ficou sus-
pensa a aplicação da primei-
ra dose devido ao baixo es-
toque dos imunizantes no 
município. Neste período a 
Secretaria de Saúde mante-
ve a vacinação apenas para 
grávidas, puérperas e lac-
tantes, grupo que começou 
a ser atendido no último sá-
bado (19), após determinação 
do governo do Estado. 

Conforme a secretária 
municipal de Saúde, miriane 

município começa hoje a vacinar novo grupo, com idade acima de 43 anos 

Sartori, para receber a imunização, 
grávidas, puérperas e mães que 
amamentam precisam de autoriza-
ção médica. Ela explica que a equipe 
médica da secretaria já organizou 
as informações de todas as grávi-
das e mães que são atendidas pelo 

SuS, nas unidades de saúde do mu-
nicípio, para liberar a aplicação das 
doses. Quem se encaixa nesse novo 
grupo pode procurar o local de vaci-
nação, no Centro de Especialidades, 
com documentação da mãe e bebê. 

Conforme miriane, algumas po-

derão ter a prescrição médica libera-
da já no local, através do prontuário 
e as demais serão orientadas sobre 
o procedimento a seguir. O proces-
so segue recomendações de nota 
técnica sobre a aplicação da vacina 
para este novo grupo. 

Arquivo/O Líder

PandEmia
festival da Canção é adiado em maravilha
ClEITON C. FERRASSO

O Festival da Canção 
Cidade das Crianças foi 
adiado. O evento seria rea-
lizado hoje (26) no forma-
to virtual, mesmo assim a 
prefeitura decidiu cance-
lar a atração deste sábado 
devido ao aumento do nú-
mero de mortes pela Co-
vid-19. Outro motivo é o 
número de pessoas na fila 
de espera por uma vaga de 

fisCaliZaÇãO
Procon determina que concessionárias prestem 
atendimento a animais recolhidos em rodovias  

A orientação não surgiu 
por acaso. Um caso peculiar e 
de bastante gravidade chegou 
até o Procon de Santa Catari-
na no último mês: um porco 
caiu de um caminhão, em ro-
dovia de concessão, e o socorro 
ao animal foi negado, ficando 
a cargo de uma motorista que 
passava pelo local no momento 
da queda. Por se tratar de uma 
relação de consumo, o que de-
termina o reconhecimento da 

responsabilidade pelo servi-
ço, conforme dispõe o artigo 14 
do Código de Defesa do Con-
sumidor, o órgão emitiu Nota 
Técnica que determina que as 
concessionárias catarinenses 
se responsabilizem por prestar 
atendimento aos animais re-
colhidos em rodovias, onde há 
cobrança de pedágio 
De acordo com o Procon/SC, 
os órgãos públicos, por si ou 
suas empresas, concessioná-

rias, permissionárias ou sob 
qualquer outra forma de em-
preendimento, são obriga-
dos a fornecer serviços ade-
quados, eficientes e seguros. 
“O dever de fiscalização das 
condições de tráfego é da con-
cessionária, já que ela recebe 
do Estado, em contrapartida, 
o direito à cobrança de pedá-
gio. Por isto, é importante es-
clarecer o assunto”, afirmou o 
diretor do órgão, Tiago Silva.

UTI em Santa Catarina. 
Segundo a direto-

ra de Cultura, Rosi Rei-
chert Heineck, ainda 
não há outra data para 
o Festival, mas assim 
que houver será divul-
gada. “As pessoas que 
estavam inscritas con-
tinuam da mesma for-
ma. Só decidimos adiar 
o evento devido ao mo-
mento que estamos pas-
sando”, esclarece. 

Diretora de Cultura falou sobre o momento de 
compreensão devido à pandemia da Covid-19

Cleiton Ferrasso/O Líder
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

mEDICINA E sAÚDE

Fonte: www.sobed.org.brr

ESClarECENDO a 
endOSCOPIA dIgeSTIVA ALTA

A endoscopia digestiva alta é um exame indicado 
para avaliação diagnóstica e, quando possível, 
tratamento das doenças da parte superior do 
tubo digestivo, incluindo o esôfago, o estômago 
e a porção inicial do duodeno. Ele é realizado 
introduzindo-se pela boca um aparelho flexível 
com iluminação central que permite a visualização 
de todo o trajeto examinado. O exame pode ser 
realizado com anestesia tópica (um spray de 
anestésico na garganta) ou com sedação, utilizando 
medicação administrada por uma veia para permitir 
que o paciente relaxe e adormeça.

Para a realização do exame é necessário que o estô-
mago esteja vazio. O paciente deverá permanecer em je-
jum completo por oito horas. Se houver necessidade do 
uso de alguma medicação prescrita (por exemplo, anti
-hipertensivos) antes do exame, o paciente deve tomá-la 
com pequenos goles de água. Leite ou antiácidos não de-
vem ser ingeridos. O uso de grande parte das medicações 
de uso contínuo pode ser postergado para após o exame. 
Caso o paciente seja diabético, o exame deve ser marcado 
para o horário mais cedo possível, e a insulina ou hipogli-
cemiantes orais devem ser usados após o exame e próxi-
mo à primeira refeição do dia. 

O paciente deve evitar comparecer com unhas pinta-
das, porque o esmalte prejudica a monitorização da oxige-
nação sanguínea durante o exame. Antes do exame, é neces-
sário o preenchimento da ficha de admissão e do termo de 
consentimento informado. O médico estará disponível para 
explicar o procedimento e tirar dúvidas. O paciente deve in-
formar se já realizou outro exame de endoscopia, se teve 
alergias ou reações a qualquer medicação. Óculos e próte-
ses dentárias deverão ser removidos. Dependendo da orien-
tação médica, logo antes do início do exame, será oferecida 
pequena quantidade de líquido contendo substância (di-
meticona) para retirar as bolhas da parede do estômago que 
prejudicam a visualização durante o procedimento.

>> PREPaRO

>> PROCEdimEnTO

>> RisCOs

Dependendo da medicação utilizada, o pacien-
te pode não sentir nada durante o exame, ou apenas 
um leve desconforto na garganta durante a passagem 
do aparelho e no estômago durante a insuflação do 
órgão com ar. A medicação pode ainda causar sen-
sação de ardência no local da infusão e no trajeto da 
veia puncionada. Se necessário, pequenas amostras 
de tecido (biópsias) podem ser colhidas durante o 
exame para análise microscópica detalhada – tal pro-
cedimento é indolor. Na presença de lesões elevadas 
(pólipos), o médico poderá realizar, dependendo do 
caso, retirada da lesão (polipectomia) durante o exa-
me. Caso não haja intercorrências, a duração média 
do procedimento é de 10 minutos.

A endoscopia digestiva alta é um exame seguro. No en-
tanto, como todo ato médico, ela não é isenta de riscos. A 
complicação mais frequente é flebite (dor e inchaço no tra-
jeto da veia puncionada), que pode acontecer em até 5% 
dos casos, dependendo da medicação utilizada para seda-
ção, e rinite secundária à administração de oxigênio por 
cânula nasal. Complicações mais sérias são muito raras, 
ocorrendo em menos de 0,2% dos casos, podendo estar re-
lacionadas ao emprego de medicamentos sedativos ou ao 
próprio procedimento endoscópico. 

As medicações utilizadas na anestesia/sedação po-
dem provocar reações locais (flebite no local da punção ve-
nosa) e sistêmicas de natureza cardiorrespiratória, incluin-
do depressão respiratória com diminuição na oxigenação 
sanguínea e alterações no ritmo cardíaco (bradicardia e ta-
quicardia) e na pressão arterial sistêmica (hipotensão e hi-
pertensão). Esses efeitos colaterais são constantemente 
monitorizados durante o exame com o uso de monitor de 
oxigenação sanguínea e de controle da frequência cardíaca, 
estando a equipe habilitada para o tratamento imediato de 
qualquer uma dessas complicações. Caso o paciente tenha 
alguma doença cardíaca ou pulmonar, um anestesista pode 
ser contatado para acompanhar a realização do exame. 

Outras complicações da endoscopia digestiva alta, tais 
como perfuração e sangramento são excepcionais em exa-
mes diagnósticos, podendo ocorrer, no entanto, em exames 
terapêuticos como retirada de corpo estranho (espinha de 
peixe, osso etc.), dilatação de estenoses (estreitamentos), li-
gadura elástica ou esclerose de varizes e retirada de pólipos 
(polipectomia) ou de lesões planas ou deprimidas (muco-
sectomia). O risco de sangramento ou de perfuração nesses 
procedimentos varia de cerca de 0,5% a 8%. O médico en-
doscopista está habilitado a realizar todas as medidas cabí-
veis para a prevenção e tratamento desses eventos adversos, 
bem como esclarecer melhor o paciente.

http://www.sobed.org.brr
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POsTuRa saudáVEl A repetição de posturas viciosas que crianças e adolescentes adotam com a evolução da 
tecnologia, como uso incorreto de mochilas, cadeiras, uso repetitivo de cargas, são causadoras de várias patologias

fisioterapeuta explica função da 
ergonomia na prevenção de patologias

A abordagem ergonômi-
ca tem crescido no ambiente 
escolar e em diversos setores 
industriais. Esta é uma área 
profissional que atua em re-
lações entre os indivídu-
os e seu trabalho, desta for-
ma contribuindo para que as 
atividades desenvolvidas se 
tornem mais eficientes, evi-
tando causar alterações de 
forma prejudicial à saúde e 
priorizando o bem estar.

Segundo a fisioterapeu-
ta, Roseli Bonafé Raber , a re-
petição de posturas viciosas 
que crianças e adolescen-
tes adotam com a evolução 
da tecnologia, como uso in-
correto de mochilas, cadei-
ras, uso repetitivo de cargas, 
são causadoras de várias pa-
tologias. Como as crianças 
e adolescentes apresentam 
uma estrutura física em 
formação (músculos, liga-
mentos, tendões e articula-
ções), é uma fase totalmen-
te plástica.  

Na infância, a crian-
ça está em plena programa-
ção do seu cérebro, e destas 
programações vai depender 
todo o seu contexto neurop-
sicomotor, os reflexos pos-
turais, enfim, a base que vai 
constituí-lo no adulto que 
será. O alinhamento da co-
luna, o uso de materiais ade-
quados para preservar a 
função das articulações e 
orientações corretas para 
as atividades diárias permi-
tem um bom crescimento 
dos tecidos. 

Conforme Roseli, o maior 
objetivo de um ergonomis-
ta é a prevenção, um cuidado 
especial para que as estrutu-
ras sejam “fabricadas” den-
tro de um molde anatômico 
e funcional saudável.   

As ações ergonômicas vi-
sam contribuir para a cons-
trução ou transformação 

das situações de trabalho de 
forma a favorecer a saúde e 
bem estar dos envolvidos, 
além de contribuir para o 
desenvolvimento das com-
petências dos mesmos. Isto 
resulta na melhoria da pro-
dutividade gerando satis-
fação e qualidade de vida, 
ressalta. 

Fisioterapeuta do Trabalho, Roseli Bonafé Raber

Algumas dicas para manter a postura saudável

Fotos: Divulgação



,  mARAVilhA 26 DE juNhO DE 2021 13

CARINE ARENHARDT 

Com o nome Histórias 
que Curam, o projeto foi 
iniciado neste semestre nas 
escolas da rede municipal 
de Maravilha. As integran-
tes do projeto de Contação 
de Histórias Marcelina Hu-
bert, Sirlei Manfrin e Cladis 
Mella elaboraram um re-
pertório especial para apre-
sentar aos estudantes do 
pré-escola ao 5º ano do en-
sino fundamental. 

Nesta semana foi encer-
rado o atendimento para 
as turmas do Centro Edu-
cacional Mundo Infantil 
– Caic, a primeira escola 
atendida. A próxima escola 
a receber a visita das conta-
doras de histórias é o Cen-
tro Educacional Raymundo 
Veit. Todas as unidades es-

REdE muniCiPal Alunos participam de um momento de descontração, com histórias, poesias e interação

Contação de Histórias leva 
cronograma especial para as escolas

Projeto atende turmas menores e mantém o distanciamento 

colares da rede municipal 
serão atendidas. 

Conforme as responsá-
veis pela contação de his-
tórias, o repertório foi es-
pecialmente pensado para 

este período de pandemia, 
apresentando para as crian-
ças momentos de descon-
tração alegria e aprendiza-
do.  O nome “Histórias que 
Curam” tem relação com o 

objetivo, que é promover 
para estas crianças um mo-
mento de magia para es-
quecer o período difícil que 
toda população enfrenta. A 
iniciativa também busca in-

centivar a leitura, mostran-
do que ler histórias pode 

proporcionar alegria e des-
contração. 

disTanCiamEnTO E HigiEnE 
Embora seja pensado para proporcionar as crianças 
um momento mais descontraído, o projeto contação 
de histórias segue regras diferenciadas para evitar 
a contaminação da Covid 19, atendendo poucos 
alunos por sessão, respeitando todas as regras de 
distanciamento e higiene. O cronograma para atender 
os alunos foi montado separadamente com cada escola, 
levando em conta a estrutura e quantidade de alunos. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

marcelina hubert, Sirlei manfrin e Cladis mella elaboraram e apresentam o repertório
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ClEITON C. FERRASSO

Adeptos do ciclismo po-
derão desfrutar de um rotei-
ro de 300 km passando por 
30 municípios da região Ex-
tremo-Oeste, em breve. O 
município de Maravilha tam-
bém fará parte desse projeto, 
sendo que os detalhes estão 
sendo alinhados com a Uni-
versidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc). Uma reu-
nião para tratar do assunto 
foi realizada sexta-feira (19) 
em Maravilha. 

O secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo de 
Maravilha, Gelson Rossetto, 
participou da reunião com 
o reitor da Udesc, Dilmar 
Baretta, a fim de detalhar 
o assunto. O trabalho em 
conjunto visa fortalecer o ci-
cloturismo no interior crian-
do um trajeto com pontos de 
parada aos participantes. 

“O roteiro que estamos 
organizando contém 300 km 
para fazer em até seis dias. 
Haverá pontos de parada, lu-
gares para comer e dormir. 

Reunião entre Secretaria de indústria, Comércio e Turismo de maravilha e udesc abordou o roteiro do cicloturismo

CiClOTuRismO VElHO OEsTE O projeto envolve 30 municípios com 
diversos pontos de parada a fim de fortalecer o turismo no interior 

maravilha fará parte de roteiro 
com 300 km de cicloturismo 

Divulgação

Nesse sentido, será possível 
envolver hotéis, pousadas, 
atrativos turísticos e cacho-
eiras”, revela Rossetto. 

CiClismO RuRal
A prática do ciclismo já 

ocorre no interior dos muni-
cípios e o roteiro do Ciclismo 
Velho Oeste será uma forma 
de oficializar o traçado. Além 
disso, também será criado 

um site para que os interes-
sados possam agendar o pas-
seio. 

maRaVilHa
Conforme o secretário, o 

roteiro em Maravilha terá 30 
km começando pela região 
da Prainha - próximo ao mu-
nicípio de Modelo-, passan-
do pelo Centro de Maravilha, 
saindo em Tigrinhos. 

EnTidadE

lions Clube maravilha Oeste apadrinha 
clube em Romelândia 
DIANA HEINz

Com o lema “Servir nos 
faz melhores”, Romelân-
dia terá a partir de amanhã 
(27) um Lions Clube no mu-
nicípio. Apadrinhado pelo 
Lions Clube Maravilha Oes-
te, a posse da primeira di-
retoria 2021/2022 ocorrerá 
amanhã (27) a partir das 9h 
em Romelândia com pouca 
presença de público. A cria-
ção será acompanhada tam-
bém pelo casal governa-
dor do Distrito LD-8 Rid Elói 
Zatta e Rosi Scariot Zatta. 

O evento será transmiti-
do pelas redes sociais. Con-
forme integrantes do clube 
maravilhense, a nova entida-
de será acompanhada pelos 

próximos dois anos. “É uma 
forma de apoio e aconselha-

mento tradicional em nos-
so Clube, para nós é um pra-

zer imenso levar adiante o 
movimento Lions”, disseram. 

Registro de encontro com o casal governador do Distrito lD-8

dEPREdaÇãO

Mais uma pichação foi 
registrada no muro da pista 
de skate em Maravilha. Fo-
ram feitos rabiscos de tinta 
preta. Essa não é a primeira 
vez que o ato de vandalis-
mo acontece no local. Em 
novembro do ano passado 
também houve pichação. 

A secretaria de Espor-

tes, Juventude e Lazer apa-
gou a pichação com tin-
ta assim que soube do 
fato. Os servidores da pre-
feitura pedem colabora-
ção das pessoas para que 
cuidem do espaço públi-
co. Além disso, a equi-
pe está providenciando 
arte em grafite no local. 

nova pichação 
é registrada na 
pista de skate

muro foi pichado nesta semana

Cleiton Ferrasso/O Líder

Divulgação

sinaliZaÇãO 
O Cicloturismo Velho 
Oeste terá rotas 
sinalizadas a fim de 
facilitar a localização dos 
participantes. Conforme 
Rossetto, a udesc está 
organizando o trajeto 
sinalizado e conta com o 
apoio da Polícia militar e 
da Defesa Civil. 

JCi
Concurso de oratória 
e debates define 
representantes

Na noite de terça-fei-
ra (22), a JCI de Maravi-
lha se reuniu para defi-
nir os representantes para 
o encontro regional da JCI 
que ocorre 30, 31 de ju-
lho e 1 de agosto. O com-
panheiro Mozer de Olivei-
ra conquistou o primeiro 
lugar no concurso de ora-
tória interno. E os vence-
dores do concurso de deba-
tes interno foram Fabrício 
Ferreira, Luciano Bagna-

ra e Guilherme José Borsa. 
Os 21 novos membros 

foram distintivados duran-
te o encontro. O presiden-
te Marcelo Buratto, deu as 
boas vindas e pediu para 
eles aproveitar o máximo 
essa oportunidade. Além 
disso, Buratto e o Gusta-
vo Jacobsen receberam 
uma árvore, pois ambos ti-
veram o maior número de 
membros que falaram acei-
taram fazer parte da JCI.

membros da jCi venceram a etapa interna e agora vão representar regionalmente

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

1. CuidaR da alimEnTaÇãO
É preciso reforçar o sistema de defesa do nosso corpo para 

enfrentar as temperaturas baixas. Por mais que a ideia de ficar 
embaixo das cobertas comendo chocolate seja tentadora, o 
ideal é ingerir bastante água, consumir legumes e verduras 
em abundância, principalmente os ricos em Vitamina C. 

Caso tenha alguma dúvida, procure seu nutricionista e 
mantenha uma alimentação saudável e equilibrada. É muito 
importante e lhe ajudará na batalha contra os germes, pois 
seu sistema imunológico estará fortalecido e seu corpo re-
sistente. 

Tome pelo menos 2 litros de água por dia. Mesmo que 
você sinta menos sede no inverno, é essencial tomar mui-
ta água para permitir o bom funcionamento do organismo e 
preservar a hidratação e a integridade da pele, evitando o res-
secamento e a descamação.

Aproveite os dias mais frios para complementar o consu-
mo de água com chás naturais sem açúcar. Procure apenas 
evitar o chá preto, que tem efeito desidratante.

2. REnOVaR O aR Em Casa
Um mito comum é que as janelas precisam estar bem fecha-

das para não trazer as doenças do frio. O ideal é circular bastan-
te o ar na casa e aproveitar cada minuto de sol. A concentração 
de poeira ajuda na proliferação de ácaros e bactérias, que aju-
dam a desencadear ou piorar problemas de saúde.

3. fiCaR sEmPRE dE agasalHO
“Leva um casaco que vai esfriar!”. A sabedoria das mães tem Fonte: Cuida Mais/Saúde

ExCElEnTE final dE sEmana a TOdOs!

há quem pense que no inverno a única grande mudança é no vestuário. Basta 
incluir algumas peças quentinhas e pronto. E embora essa seja uma atitude 
correta e recomendável, ela sozinha não garante um inverno saudável, sendo 
necessário cuidar de outros aspectos igualmente importantes.
A pele, por exemplo, fica mais ressecada do que o normal, pois transpiramos 
menos e usamos a água mais quente na hora do banho. já quem sofre com 
alergias e doenças, como rinite, sinusite, bronquite e asma têm maiores 
chances de sofrer no período de frio. 

SaiBa qUaiS OS priNCipaiS CUiDaDOS COm 
a SaúDE NO iNvErNO:

fundamento. Variações bruscas na temperatura podem promo-
ver ou piorar dores de cabeça e baixas na imunidade, abrindo as 
portas para a instalação de gripes, resfriados e afins. Fora isso, o 
conforto térmico também é fundamental para o seu bem-estar 
(passar frio nunca é legal).

4. EViTE banHOs muiTO QuEnTEs E dEmORadOs
Por mais que seja tentador tomar um banho bem quenti-

nho, deve-se dar preferência à água morna em vez de quente 
para evitar danos à camada protetora da pele. Além disso, é re-
comendável utilizar sabonete neutro e evitar o uso de espon-
jas e buchas muito ásperas, que agravam ainda mais esse efeito.

Outro motivo para evitar banhos muito quentes é que eles 
podem causar a descamação do couro cabeludo. A dermatite se-
borreia (caspa) é mais acentuada no inverno devido à maior ve-
locidade do crescimento das células, e a água quente pode de-
sequilibrar ainda mais a produção de sebo.

Busque orientação com um dermatologista. Caso você já 
tenha a pele bastante sensível ou ela esteja muito ressecada, 

avermelhada ou apresentando alguma lesão, é fundamen-
tal conversar com o dermatologista para obter o diagnóstico 

correto e descobrir a melhor forma de tratamento.
Além disso, esse médico vai orientar você sobre os produ-

tos mais adequados para o seu tipo de pele, levando em con-
sideração características como nível de oleosidade, tendên-
cia ao ressecamento e grau de sensibilidade.

5. PassaR PROTEÇãO labial
Lábios ressecados são comuns no inverno e podem cau-

sar feridas e rachaduras. Para se prevenir, o ideal é usar hidra-
tantes específicos, sendo o mais comum a manteiga de cacau.

6. nãO EsQuECER dO PROTETOR sOlaR
Não é porque está frio lá fora que o protetor 

deve ser abandonado. Na verdade, os raios noci-
vos existem o ano todo. Como no inverno a ex-

posição ao sol é menor, a pele fica mais clara 
e menos protegida. Portanto, a rotina no uso 
de bloqueadores deve ser contínua.

7. siga sE ExERCiTandO!
Durante o inverno é muito comum 

que a gente reduza a quantidade de ativi-
dades físicas que realizamos diariamen-

te, não é verdade? O frio acaba aumentan-
do aquela preguicinha e damos preferência 

para as cobertas e a televisão. Mas isso precisa ser diferente!
É fundamental que, mesmo durante o inverno, a prática 

de exercícios físicos siga normalmente. Além de lhe manter 
aquecido, praticar atividades físicas lhe ajudará a se manter 
saudável em todas as épocas do ano. 

8. TOmaR as VaCinas nECEssáRias
A campanha de vacinação contra a gripe já está disponível 

na Rede de Saúde Nacional para grupos específicos. Porém, 
ela é indicada para todas as pessoas acima de 6 meses e que 
não tenham alergia aos componentes da vacina.

Agora que você já sabe quais os cuidados com a saúde 
no inverno, é hora de incorporá-los à sua rotina. Cuidado 
conosco e com os que amamos é fundamental para sermos 
mais felizes.
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por SUSANE ZANIN
mODA & EsTILO

Vitrine
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ABC
BATUCADA

PAGOCRENTE

NOMEEROS
CULANAT

FORCAAAA
DOEASSEM
OROLOSE

EVITAPERON
ALOEDFT
TUPSIQUICO
CISMATEVI

AÕSUJOAT
NECTARINA

FOSSANASAL

Pré-(?): 
celular sem
conta de
telefone

(?) Ra-
mazzotti,

cantor
italiano

O de Deus,
não deve
ser falado

em vão

Artur da
Távola,

jornalista
e político

(?) suíços,
destino do
esqui de

luxo

Desinên-
cia nomi-

nal do
feminino

Jogo de 
adivinha-

ção de
palavras

(?) de grão-
de-bico:

o "homus"
árabe

Aparelho 
(?): id, ego
e superego

(Freud)
Don (?),

arquétipo
do con-

quistador
Estado do
ambiente
em que 

vive o porco

(?) Miran-
da, autora
de "Boca 
do Inferno"

Cavidade
que se es-
tende até
a faringe

Sufixo de 
"apoteose"
Ediouro ou
Intrínseca

Corcundez
(Patol.)
D. João
(?), rei

Estilo de decote que
valoriza os ombros

Para o que (?) e vier:
em toda situação

Protes- 
tante

Cachaça
(bras.)

Documento
com os pro-
cedimentos
médicos que
se recusa,
em caso

de doença
terminal

Ofereça
A "Mãe dos

Pobres"
argentina

Locais de 
luta dos

gladiadores

(?) preto: é comum
na ma-

quiagem
gótica

Dar um
(?): cum-
primentar
(?) e ele:

vós
(Gram.)

Variedade 
de pêssego
sem pelos

(?) do
Oriente,
processo
que deu
origem à

Igreja
Ortodoxa

Cozinhem
(no forno)
Hiato de
"boato"

Rede in-
terna de

PCs (ingl.)
Justo

Lista
"O Pesca-

dor de
(?)", filme

Cor do
flamingo 
(?) nem:
tal qual

Mau (?):
prenúncio 
do zumbido
do besouro

Reunião 
como a
roda de
samba

Instituição católica
com dois diretores
investigados por

lavagem de dinheiro

4/eros. 5/cisma — pasta. 6/cifose. 9/nectarina. 10/fossa nasal. 15/testamento vital.

EsPaÇO gOuRmET

bOlO dE limãO COm iOguRTE

ingREdiEnTEs
4 ovos
1 xícara (chá) de iogurte natural
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de raspas de limão
suco de 1 limão
1/2 xícara de óleo (de preferência de canola)
2 xícaras de (chá) de farinha de trigo peneirada
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 lata de leite condensado (cobertura)

suco de 2 limões e raspas a gosto para salpicar(cobertura)

mOdO dE PREPaRO 
Pré-aqueça o forno a 180ºC. Leve ao liquidificador os ovos, 
o iogurte, o açúcar e o óleo e bata. Acrescente o açúcar e as 
raspas de limão, em seguia a farinha de trigo e por último o 
fermento somente para misturar. Leve ao forno em forma 
untada e enfarinhada por aproximadamente 35 minutos, 
ou até que ao enfiar um palito de dentes no centro bolo ele 
saia limpo. Para a cobertura basta bater o leite condensado 
com o suco dos limões e reservar. 

Desde o final de 2019 tenho visto uma tendência que me-
xeu com meu coração: a combinação de saia com blusa de tri-
cô! Eu já amo tricô e já amo saia, então usar as duas peças jun-
tas não tem erro! E tenho certeza de que você vai se apaixonar 
também!

Tudo indica que esta é uma combinação que saiu das ruas 
mesmo, e não das passarelas. Acontece que no hemisfério 
norte faz muito frio por muitos meses e as mulheres parecem 
ter cansado de usar apenas calças e se aventuraram nas saias. 
E é bem possível se manter quentinha mesmo com essa com-
binação, basta vestir meia calça por baixo da saia, colocar um 
sapato fechado e uma ou mais camadas de blusas por baixo 
do tricô. Ainda vale jogar um casaco mais comprido por cima 
nas horas mais frias do dia.

O truque também está em colocar parte da barra da blusa 
por dentro da saia, bem no centro ou nas laterais mesmo. Não 
há muitas regras para os modelos das peças. A saia pode ser 
plissada, evasê, lápis, estampada ou lisa. Mas os dois compri-
mentos que mais têm aparecido são a midi e a mini, bem nos 
extremos mesmo! E o tricô também pode ser tanto colorido ou 
com detalhes quanto mais clean, mas de preferência tem que 
ser mais soltinho. O aspecto da combinação é para ser mais 
“jogado” mesmo, não tão certinho.

E qual calçado escolher para finalizar o look? Como falei, 
de preferência um bem fechado para esquentar os pés. E as 
duas opções que melhor cumprem este papel e ainda são as 
que mais têm aparecido nos looks das fashionistas são os tê-
nis e as botas de cano curto.

Por que não tentar ousar nesta nova combinação? Ela ga-
rante feminilidade e estilo, tudo com peças que eu aposto que 
você já tem em casa, mas talvez nunca imaginou serem usa-
das juntas.

saia + TRiCô
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Vitrine

por EStELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Cleusa, 
Parabéns pelo 
seu aniversário! 
Que não falte 
paz, amor e 
alegria em todos 
os instantes 
dessa nova fase. 

jonatham, completar mais um ano de vida, mais 
um aprendizado. Que nesta nova etapa Deus te 
abençoe sempre. 

Paloma, Parabéns! Que Deus continue 
te iluminando e te protegendo hoje e 
sempre. Feliz aniversário!

Chayane, Parabéns pelo seu 
aniversário! Que a sua vida 
seja sempre um jardim alegre 
e colorido!

Daniel, feliz aniversário, tudo 
de melhor na sua vida sempre 
muitas felicidades. 

Camila, Que todos os seus sonhos sejam 
realizados e todos os seus desejos sejam 
alcançados. Feliz aniversário!

Alcemeri, Que Deus, em sua infinita 
bondade, lhe dê tudo de bom que você 
merece. Que você tenha muita alegria, 
paz, saúde e felicidade. Parabéns!
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

a dOR da PERda dE 
animal dE EsTimaÇãO 

Depois de ter perdido meu Chocolate, um lindo cão que 
passou mais de 15 anos na nossa família, a dor foi grande e 
recebi muitas mensagens de apoio e relatos de muitas pes-
soas compartilhando da mesma dor. 

O fato é que há muito as pessoas deixaram de ter um ani-
mal de estimação para simplesmente deixá-lo solto no quin-
tal ou guardando a casa. Hoje eles são considerados por 
muitos como membros da família, recebem e doam amor e 
atenção como se fossem realmente filhos ou irmãos. A rela-
ção entre tutores e seus pets é tão forte, que a perda de um 
animal de estimação pode gerar forte impacto e dor, e disso 
posso falar por experiência própria. 

Alguns são a companhia que falta em casa, outros são a 
distração, outros a brincadeira e muitas vezes até são a tera-
pia. Depende de como cada um se envolve emocionalmente 
na hora da perda de um animal de estimação.  O envolvimen-
to com um bichinho de estimação gera inclusive alterações 
na rotina da casa e das pessoas. Afinal, eles exigem alimenta-
ção especial, cuidados de higiene e saúde, educação, fatores 
que exigem atenção e tempo de quem cuida do seu animal.  

Perder um companheiro de anos, de convívio e que se 
ama, invariavelmente resulta em dor e tristeza. Mesmo que 
esse companheiro seja um animal de estimação. Para seu 
dono, ele era muito importante e sua falta será sentida em 
forma de luto.  

E esta dor precisa ser respeitada, e tudo bem você chorar 
e sentir saudade. E aos que estão próximos cabe o respeito, a 
compreensão e o apoio.  Pois este luto pode gerar depressão, 
isolamento e tristeza profunda. 

E se eu puder dar um conselho, não fique lamentando 
por muito tempo a perda, todos nós precisamos evoluir e 
não será diferente com os nossos pets, ore por eles, emita 
bons pensamentos. Também não queira adotar logo outro 
pet, a adoção deverá ser natural, e não uma busca de subs-
tituição, pois cada um foi único e você poderá ficar frustra-
do com a adoção. 

Mas as ONGs de proteção animal estão precisando de 
ajuda, que tal doar as roupinhas, caminhas e ração, tudo será 
muito bem utilizado pelos cãezinhos e gatinhos que estão lá. 

Antes do Chocolate partir eu disse que ele poderia ir 
tranquilo, pois eu ficaria bem. E eu pretendo cumprir com 
minha promessa. Com certeza, às vezes eu vou chorar, a sau-
dade vai apertar o peito, vou ouvir seu latido forte quando 
chegar em casa. Mas sabem o que vou fazer? Agradecer, pois 
eu tenho o Tony, Chico e a Angel para abraçar, amar e cuidar.  
E mais do que nunca ele precisam do meu amor. 

Atendimento 
On-line
          dr.deny.alfano
  
       (49) 9.8895-5231

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

Na semana passada foi 
lançado o treinamento Em-
pretec Rural, que é inédi-
to no Brasil, e foi realiza-
do no Hotel Figueiras em 
São Miguel do Oeste.  Par-
ticipam do Empretec Ru-
ral associados da Sulcredi 
dos municípios de São Mi-
guel do Oeste, Paraiso, Flor 
do Sertão, Iraceminha, Ma-
ravilha, Saudades, Descan-
so, Barra Bonita, Princesa e 
São José do Cedro.

 Os participantes vão 
receber ao longo desta se-
mana, 60 horas de capaci-
tação, com atividades prá-
ticas e cientificamente 
fundamentadas, que mos-
tram como agem os em-
preendedores de sucesso. 
A coordenadora estadu-
al do Empretec no Sebrae/
SC Eliane da Rosa Figueira 
Costa, adianta que durante 
o seminário o participante 
aprende mais do que con-
ceitos sobre empreende-
dorismo, ele descobre seu 

assOCiaTiVismO Qualificação terá 60h indica que a Cooperativa 
está no caminho da inovação 

sebrae lança Empretec 
Rural em parceria com a 
Cooperativa sulcredi 

perfil empreendedor, suas 
habilidades e passa por 
uma imersão com desafios 
para despertar identidade 
empreendedora.

Para o Diretor da Coo-
perativa Dirlei Bertocchi, 
oportunizar este grupo de 
associados fazer o Empre-
tec indica que a Coopera-

tiva está no caminho certo, 
inovando em tecnologia 
e investindo em educa-
ção, formação e informa-
ção de associados, possi-
bilitando aos profissionais 
um curso intensivo e in-
tenso de autoconhecimen-
to, por meio de metodolo-
gias testadas e aprovadas 

em muitos países, isso per-
mitirá que os participan-
tes  tenham acesso a ferra-
mentas de gestão que vai 
ajudar na gestão da pro-
priedade, que irá refletir 
na agregação de valor do 
negócio desenvolvido por 
estes empreendedores da 
agricultura familiar.

Participantes são associados da Sulcredi da região

Evento foi realizado em São miguel do Oeste

Fotos: Divulgação



,  mARAVilhA 26 DE juNhO DE 2021 19

CERimônia Devido ao cenário de pandemia estarão presentes apenas para 
os companheiros dos três clubes que irão entregar ou assumir novos cargos

Clube de lions empossa as 
novas diretorias neste sábado
CARINE ARENHARDT 

A cerimônia com a pos-
se dos novos presidentes e dire-
toria está marcada para às 18h 
deste sábado (26), na sede do 
Clube de Lions em Maravilha. 
Devido ao cenário de pandemia 
estarão presentes apenas para 
os companheiros dos três clu-

bes que irão entregar ou assu-
mir novos cargos, o governador 
do Distrito LD-8 Rid Eloi Zat-
ta, prefeito Sandro Donati, pre-
sidente da Câmara de Vereado-
res Marclei Grando e imprensa. 

No Lions Clube Maravilha 
Oeste, Elio Luiz Schäfer e Le-
dacir Salete Gheno Schäfer en-
tregam o cargo de presiden-

te para Karen Heller e Gilnei 
Heller. No Lions Clube Maravi-
lha, Cleusamar Tosetto Preuss 
e Paulo Preuss deixam o cargo 
que passa a ser dos companhei-
ros Douglas Fernando Dornel-
les e Andreia Segalin. Já a presi-
dência do LEO Clube passa para 
Robson Belusso. Deixa o car-
go Rodrigo Genesini Siqueira. Cerimônia será na sede do Clube de lions

Carine Arenhardt/O Líder
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Somados os repasses fo-
ram disponibilizados aproxi-
madamente R$ 1,2 bilhão a 
agricultores por meio das li-
nhas de financiamento para 
custear a produção no país. O 
montante representa 42% do 
total aprovado pelo BNDES 
para a agricultura familiar no 
atual Plano Safra.

A Cresol foi a institui-
ção que mais operou crédi-
to via BNDES para a agricul-
tura familiar no Plano Safra 
2020/2021. A área de ope-
rações e canais digitais do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES) divulgou o 
ranking de agentes financei-
ros, com dados atualizados 
até o dia 9 de junho – o atual 
período agrícola termina no 
dia 30 de junho.

Os números também 
mostram o poder do agro-
negócio, que tem apresenta-
do crescimento constante no 
Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro – no primeiro tri-
mestre de 2021 a alta foi de 
5,35%. A relação com o setor 
permite que a Cresol ofereça 
aos cooperados crédito para 

agRiCulTuRa Atual período agrícola termina no dia 30 de junho e deve 
apresentar crescimento no PIB

Cresol é a instituição que mais 
opera crédito no Plano safra 

Cresol e BNDES já beneficiaram milhares de cooperados com financiamentos agrícolas

viabilizar todas as etapas da 
produção, como destaca o vi-
ce-presidente da Cresol Con-
federação, Adriano Miche-
lon. “Mesmo em um cenário 
de pandemia ao longo da atu-
al safra, sempre consegui-
mos manter a proximidade e 
a transparência com nossos 
cooperados. Temos uma re-
lação de confiança e conhe-
cemos as necessidades para 
cumprir nosso compromis-
so de gerar desenvolvimento 

aos negócios, às pessoas e às 
localidades atendidas pelas 
nossas cooperativas em todo 
o Brasil”, disse Michelon.

RElaÇãO dE duas dÉCadas 
aCElERa CREsCimEnTO

A liderança no ranking 
dos agentes financeiros que 
repassaram crédito para a 
agricultura familiar no Plano 
Safra 2020/2021 faz parte de 
uma parceria construída há 
mais de 20 anos. Cresol e BN-

DES já beneficiaram milhares 
de cooperados com financia-
mentos agrícolas e também 
voltados ao público urbano.

Estimular o desenvolvi-
mento para o crescimento 
das pessoas e dos seus ne-
gócios é algo que une as ins-
tituições e permite que a 
Cresol consiga oferecer pro-
dutos e soluções para seus 
quase 645 mil cooperados, 
atendidos por 637 agências 
em todo o Brasil.

Divulgação

A Secretaria de Agri-
cultura de Maravilha efe-
tuou mais um repasse de 
recursos aos produtores ru-
rais. São valores referentes 
aos programas de incenti-
vo que o município man-
tém com o setor. Mais de 
100 agricultores foram be-
neficiados neste pagamen-
to com um valor global de 
aproximadamente R$ 78 
mil. O valor acumulado 
do ano de 2021 em repas-

ses já chega a R$ 1 milhão.
Os pagamentos re-

ferentes ao programa 
Bônus Fiscal represen-
tam mais de 50% de todo 
o investimento. Os pro-
dutores, no entanto, aces-
sam também os incentivos 
de programas como sila-
gem ou plantio, instala-
ção de redes de água, in-
ternet rural, programa de 
combate à brucelose e tu-
berculose entre outros.

inCEnTiVO

Produtores rurais 
de maravilha 
recebem recursos

Programas de incentivo já ultrapassam R$ 1 milhão 
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al 2020/2021

lions Clube maravilha apresenta balanço 
das ações do último ano leonístico 
CARINE ARENHARDT 

Com cerimônia de 
troca de diretoria marca-
da para este sábado (26), 
o Lions Clube Maravilha 
está encerrando mais 
um ano leonístico. A 
atual diretoria, presidida 
por Cleusamar Tosetto 
Preuss, apresentou um 
balanço das ações reali-
zadas no último ano. Fo-
ram gastos mais de R$ 
50 mil em ações em prol 
da comunidade local. 

Entre os gastos está 
o pagamento de 10 con-
sultas oftalmológi-
cas e 12 óculos, com 

um investimento de R$ 
4.510,00. Ajuda para fa-
mílias em situação de 
necessidade ou atingi-
das por desastres natu-
rais e doação de cestas 
básicas somaram um va-
lor de R$ 9.306,97. Ain-
da se soma nesta ação a 
doação de cestas bási-
cas em parceria com um 
empresário, com um va-
lor de 23.872,00, aten-
dendo famílias carentes. 
Ainda foram investi-
dos R$ 220,00 na Cam-
panha Covid, com entre-
ga de folders e R$ 800,00 
na Campanha do Meio 
Ambiente, com com-

pra e plantio de árvores. 
O clube também aju-

dou na Ação Entre Ami-
gos da Apae Marisol 
com R$ 100,00, o LEO 
Clube com compra de li-
xeira belvedere, inves-
tindo R$ 86,00, ajuda ao 
Lions LICF Internacio-
nal  com R$ 576,00 para 
a campanha da visão, 
ajuda ao Hospital São 
José de Maravilha com 
R$ 1.381,70 e ainda a ala 
de oncologia do Hospi-
tal de Chapecó, no va-
lor de R$ 1.000,00. Para 
compras ou auxílios na 
aquisição de produtos 
ortopédicos foram desti-

nados mais R$ 9.276,00. 
“Vivemos  mais   um 

ano atípico. A pandemia 
nos fez  repensar, reava-
liar,  reorganizar e rede-
finir caminhos  que mui-
tas vezes não eram  tão 
óbvios, mas tudo valeu 
a pena porque quando 
se faz com amor há  gra-
tidão. Desta forma que 
expressamos  nossos 
sentimentos  de  grati-
dão  à comunidade  ma-
ravilhense,  por nos aco-
lher e  permitir darmos 
continuidade a belís-
sima  historia do leo-
nismo”, destaca a pre-
sidente cleusamar. Presidente do Al 2020/2021, Cleusamar Tosetto Preuss
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DIANA HEINz 

Os produtores catari-
nenses comemoram a dire-
ção positiva dos cereais de 
inverno nesta safra. O Cen-
tro de Socioeconomia e Pla-
nejamento Agrícola da Epa-
gri (Epagri/Cepa) estima que 
a produção da safra de inver-
no 2021/22 seja positiva em 
Santa Catarina, com previ-
são de aumento de produção 
em todo o Estado. Só o trigo 
deve ter um aumento de 55% 
no total produzido. Aveia, ce-
vada, cebola e alho comple-
tam o rol das culturas de in-
verno monitoradas em Santa 
Catarina, todas com boas ex-
pectativas para o próximo ci-
clo agrícola.

Em Maravilha para o se-
cretário de agricultura, Pedro 
Gilberto Ioris, a perspecti-
va é bem positiva e esse ano 
a produção será o dobro do 
que foi na última safra. “Se-
rão 1.300 hectares, pratica-
mente o dobro do ano pas-
sado e isso acontece pelo 
bom preço, a previsão cli-
mática também é favorável, 
já que espera frio e pouca 
chuva”, disse. 

agROnEgÓCiO Expectativa de alta colheita deve contribuir para equalizar a alta demanda de 
alimentos para animais em Santa Catarina

na direção do Estado, maravilha terá 
boa safra de inverno, diz secretário 

O cenário é bem convidativo e favorável, com 
bons preços e condição climática ideal para 

os cereais plantados, com pouca chuva e 
temperaturas baixas. Esperamos um resultado 

maior do que no último ano,

disse Pedro Gilberto Ioris.
Trigo deve ter um aumento de 55% de produção

Secretário da Agricultura Pedro Gilberto ioris 
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Arquivo/O Líder

A expectativa de alta co-
lheita deve contribuir para 
equalizar a alta demanda de 
alimentos para animais no 
Estado. Os bons números 
apresentados pela Epagri/
Cepa são reflexos também 
da política de fomento à pro-
dução de cereais de inverno, 
implementada pelo gover-
no estadual. Com o proje-
to, a Secretaria da Agricul-

tura dará uma subvenção de 
R$ 250,00 por hectare efeti-
vamente plantado com ce-
reais de inverno, num limite 
de 10 hectares por produtor. 
De acordo como o secretário, 
a proposta estimulou o plan-
tio de 38 mil hectares de ce-
rais de inverno a mais no Es-
tado catarinense, superando 
a meta, que era de elevar em 
20 mil hectares estas áreas.

gRãOs
A produção catarinen-

se de trigo deve chegar a 
276.158 toneladas na safra 
2021/22, um aumento de 55% 
em relação ao período agrí-
cola anterior, quando o Esta-
do produziu 172.079 tonela-
das do cereal. A área plantada 
vai crescer 38%, chegando a 
80.585 hectares. A produtivi-
dade deve ser 13% maior, al-

cançando o patamar de 3.315 
kg/ha em média. 

Na safra 2021/22, San-
ta Catarina deve produzir 
53.697 toneladas de aveia, um 
incremento de 24% em re-
lação ao ciclo agrícola ante-
rior. A expectativa é de que o 
cereal ocupe 39.377 hectares 
no Estado, área 13% superior 

à ocupada na safra 2020/21. 
A produtividade média deve 
crescer 10%, chegando a 
1.364 kg/ha. A aveia produzi-
da no território catarinense é 
toda usada para formação de 
pastagem de inverno para pe-
cuária de corte e de leite, ati-
vidade de importância eco-
nômica para o Estado. 

O diretor do Meio-Ambien-
te e Bem Estar Animal, Eder 
Moraes, e a presidente da ONG 
Ame Bicho, Joice Watte Keller, 
assinaram nesta sexta-feira, 25 
de junho, o termo de fomento 
que garante o repasse de R$ 5 
mil mensais para auxiliar as vo-
luntárias nas despesas de ma-
nutenção e atendimento aos 
animais sob a tutela da ONG. O 
primeiro pagamento está pre-
visto para os próximos dias. 
O diretor Eder Moraes desta-
cou que pela primeira vez a ad-
ministração municipal forma-
liza um repasse permanente de 

recursos para a ONG e que es-
tão sendo programadas pelo 
setor novas ações para auxiliar 
no combate aos maus-tratos 
e também na questão do con-
trole de natalidade. Eder tam-
bém lembra que não existia um 
setor específico para tratar do 
tema na estrutura administrati-
va. São duas medidas inéditas, 
disse Eder que também lem-
bra que a licitação para novas 
castrações já foi realizada e que 
deverá ter nova etapa de proce-
dimentos em breve. 
A ONG faz um trabalho que só 
é necessário devido à irrespon-

RECuRsOs 

Prefeitura de maravilha formaliza repasse de recursos 
para a Ong ame bicho

Termo de fomento que garante o repasse de R$ 5 mil mensais a entidade 

sabilidade de muitas pessoas 
que maltratam e abandonam 

animais, disse Eder. Enquan-
to outros voluntários da comu-

nidade auxiliam com doações, 
se envolvendo nas promoções, 

auxiliando com o que podem 
para combater esses malfeitos, 
a outra parcela segue come-
tendo abusos e crimes contra 
os animais. “Por isso pretende-
mos também trabalhar com a 
conscientização além do auxí-
lio financeiro”, concluiu. 
O município também aguar-
da que seja repassado um re-
curso de emenda parlamen-
tar viabilizado pelo vereador 
Sérgio Bourscheid para aquisi-
ção de uma área de terra aon-
de será construído um abrigo. 
O vereador acompanhou a as-
sinatura do termo de fomento.
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MunIcípIoS

A Prefeitura de Cunha Porã, 
através da Secretaria da Agricul-
tura, com apoio da SMA/Epagri, 
informa que estão abertas as 
inscrições para o concurso de 
Ajardinamento Rural e Urbano.

O concurso tem por obje-
tivo incentivar e valorizar o cui-
dado dos munícipes com suas 
áreas de jardins. As modalida-
des são: Jardim Residencial Urba-
no, Jardim Residencial Rural, Jar-
dim Escolar, Jardim Empresarial, 
Jardim Especial (manutenção pe-

riódica): Praças Públicas, Jardim 
Igrejas, Clubes de Mães, Espor-
te, Sítio, Parque, Ginásio e CTG.

As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas na Epagri ou pelo 
site da Prefeitura de Cunha Porã.

PREmiaÇãO
Os 1º e 2º lugares em cada 

modalidade receberão uma via-
gem a Gramado, Canela e Nova 
Petrópolis (RS), e os 3º e 4º colo-
cados de cada modalidade uma 
viagem a Ametista do Sul (RS).

intuito é incentivar o cuidado e embelezamento dos jardins

CunHa PORã

CuidadO

Concurso de 
ajardinamento está com as 
inscrições abertas

unidade básica de saúde entrega 
cortadores de comprimidos
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A equipe gerencial e direto-
ria da Cooperativa Regional Au-
riverde se reuniram de forma 
on-line no último dia 18, para re-
alizar a reunião mensal do pla-
nejamento estratégico. O ob-
jetivo principal foi mostrar o 
resultado, as metas e os pla-
nos de ação relacionados a to-
dos os setores da Auriverde.  

Conforme os presiden-
tes, Cláudio Post, sem a possi-
bilidade de nos reunir pessoal-
mente as reuniões permanecem 
no formato on-line, não preju-
dicando os trabalhos que es-
tão sendo realizados com as 
equipes. “Todas as equipes es-
tão de parabéns pelo empe-
nho e dedicação”, frisou ele.

auRiVERdE
Planejamento estratégico 
é tema de reunião

Dentre os propósitos do 
Lions Clube, destaca-se a atua-
ção de seus membros para aten-
der causas humanitárias, pro-
movendo trabalhos que visem 
o bem estar da comunidade. É 
nesse sentido que o núcleo de 
Flor do Sertão atua, desde sua 
criação, em 24 de junho de 2019. 
Prestes há completar dois anos 
e com 10 companheiras parti-
cipantes, mais uma ação foi re-
alizada, atendendo dezenas de 
crianças do município.

Segundo a presidente Sirla-
ne Palinski, à frente do núcleo 
desde sua fundação, foram ad-
quiridos aproximadamente 40 
pares de calçados e doados para 
crianças florsertanenses com 
vulnerabilidade social. A aqui-
sição dos calçados foi viabiliza-
da com recursos do próprio, que 
tem dentre suas fontes de recur-
sos um projeto de reciclagem. 
“Toda boa ação precisa impac-
tar positivamente nas pessoas, 
em particular, e na comunidade, 
de forma geral, e a reciclagem 
faz isso, além de nos possibili-
tar algum recurso que viabiliza 
outras ações, como essa aquisi-

dOaÇãO Aquisição dos calçados foi viabilizada com recursos próprios, 
que contemplou florsertanenses com vulnerabilidade social

lions Clube entrega 40 pares 
de calçados para crianças 

Companheiros do clube fizeram a entrega dos calçados
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ção de calçados”, destaca Sirla-
ne, que deixará a presidência no 
próximo dia 03 de julho.

Nestes dois anos, o núcleo 
realizou diversas ações no mu-
nicípio, bem como serviços em 
parceria: promoveu a campa-
nha de agasalho; viabilizou e re-
passou à Secretaria de Saúde 300 
armações de óculos para con-
templar a população mais ca-
rente; viabilizou 500 máscaras 

(Covid-19), repassando 300 para 
o Centro Educacional e 200 para 
a Secretaria de Saúde; adquiriu 
e distribuiu cestas básicas para 
famílias carentes; enviou auxí-
lio ao município de Descan-
so, por ocasião do tornado; 
adquiriu e viabilizou cadeiras 
de rodas, colete cervical e bota 
ortopédica.

Adimara Willinghöfer, pró-
xima a assumir a presidência 

do núcleo, explica que o foco 
de atuação são as pessoas e 
famílias em situação de vul-
nerabilidade. “Somos um clu-
be de serviço, cujo propósito 
é servir a comunidade, através 
de ações concretas e pontuais, 
sempre com base no compa-
nheirismo e no espírito de soli-
dariedade; é uma forma de dar 
uma contribuição para tornar 
o mundo melhor”, destaca ela.

Um roteiro com mais de 
300 quilômetros e uma diver-
sidade de atrativos turísticos 
para encantar os amantes do ci-
cloturismo, abrangendo mais 
de 10 municípios da região. 
Esse é o resultado de um proje-
to inovador, realizado pela Uni-
versidade do Estado de San-
ta Catarina em parceria com a 
Assembleia Legislativa do Es-
tado, municípios da região e 
empreendedores. Após visitar 
alguns dos empreendimentos 
parceiros, em outros municí-
pios, no dia 18, foi a vez de co-
nhecer o Pesqueiro do Paulis-
ta, em Flor do Sertão, que fará 
parte do roteiro Velho Oeste.

A comitiva que esteve no 
município contou com a pre-
sença do deputado estadual e 
presidente da ALesc, Mauro de 
Nadal,  do reitor da Udesc, Dil-

flOR dO sERTãO
Pesqueiro do Paulista fará parte do 
roteiro Velho Oeste

lideranças estaduais, regionais e locais visitaram o local na sexta-feira (18)

mar Barreta, do Pró Reitor de 
Extensão da Udesc, Mayco Mo-
rais Nunes, da professora Kicio-
san Galli e diversos assessores 
das autoridades. Do municí-
pio, além dos proprietários do 
Pesqueiro do Paulista, acom-
panharam a comitiva o prefei-
to Sidnei José Willinghöfer, o 
presidente da Câmara de Ve-
readores, Leonir Pelison, e Jo-

vir Zanuzzo, chefe de gabine-
te e responsável pelo Turismo.

Na ocasião, o proprietá-
rio Juares Mora conduziu os vi-
sitantes pela área do Pesqueiro, 
que vem ganhando visibilidade 
na região por ser um atrativo di-
ferenciado. Com diversos pla-
nos em curso, revelou seu pro-
pósito de ampliar a gama de 
atrações, além da pesca esporti-

va, contemplando passeios, res-
taurante, local para acampar, 
dentre outras opções que farão 
os ciclistas não querer sair do lo-
cal.  Também fazem parte do 
projeto alunos da graduação de 
Administração Pública EaD da 
Udesc ESAG, em parceria com a 
UAB/Capes, que estão fazendo 
seus trabalhos de conclusão de 
curso no Circuito Velho Oeste.

A equipe de saúde de São Mi-
guel da Boa Vista preocupada 
com a qualidade de vida dos usu-
ários de medicamentos e em es-
pecial aos pacientes que precisam 
cortar os seus comprimidos para 
tomar a dose recomendada pelos 

médicos efetuará a entrega de cor-
tadores de comprimidos. O ob-
jetivo é para facilitar a tomada da 
dose correta, sem gerar a desinte-
gração do comprimido, gerando 
menos desperdício e fomentando 
o uso racional de medicamentos.

Cortadores estão sendo distribuídos aos pacientes
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Na manhã de segunda-
feira (21), foi realizado um 
momento para conversar com 
os pais ou responsáveis dos 
alunos do pré-escolar do Nú-
cleo Escolar Professora Ma-
ria Olinda Hermann de Irace-
minha. Na oportunidade foi 
abordado sobre o andamen-
to do processo ensino apren-
dizagem de cada criança.  

Conforme a direção da es-
cola, a relação entre família 
e escola contribui com o am-
biente de aprendizado e tam-
bém quando a família e a es-
cola estabelecem uma boa 
relação, dialogam e compar-
tilham responsabilidades, os 
professores percebem uma 
melhora no comportamen-
to dos alunos, assim facilitan-
do a aprendizagem. E foi nes-
te momento que as professora 

titulares e de disciplinas rece-
beram cada um respeitando o 
distanciamento, uso de más-
cara, uso de álcool gel e aten-
deram individualmente um 
responsável de cada família.

De acordo com as profes-
soras responsáveis pelas tur-
mas: Ivana Becker, Vanessa 
Rauber, Marlei Tumelero, Lu-
ciane Filipin, Liziane da Rosa, 
Margarete Wojinsk e estagi-
ária Janaína Ferrarez, a par-
ticipação da família no am-
biente educacional é um 
processo de mão dupla, pois 
tanto a escola como a famí-
lia deve dialogar sobre o pro-
cesso ensino-aprendiza-
gem dos estudantes. Para 
essa relação acontecer é pre-
ciso que haja envolvimen-
to, participação e coopera-
ção de ambas as partes. 

EduCaÇãO
Professores e pais 
conversam sobre 
andamento do ensino

Educadoras atenderam individualmente os responsáveis pelos alunos
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agRiCulTuRa

CunHa PORã

Epagri e entidades debatem a continuidade 
de atividades com jovens

Começa o trabalho de perfuração de poço artesiano da Casan 

A administração de Cunha 
Porã através da Secreta-
ria de Agricultura, em parce-
ria com a Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária e Extensão 
Rural (Epagri) realizou no úl-
timo dia 15, uma reunião 
para debater sobre a conti-
nuidade das atividades cole-
tivas com jovens do municí-
pio. Participaram do encontro 
representantes de várias en-
tidades tais como do Sindi-
cato de Trabalhadores Ru-
rais, Auriverde, Cidasc, Sicoob, 
Banco do Brasil e Sicredi.

 O projeto está em anda-

mento desde 2018 e, em sua 
primeira edição, contou com 
34 jovens entre 16 e 29 anos. 
O tema definido para as ativi-
dades deste ano é bovinocul-
tura de leite a base de pasta-
gens perenes de verão, que é 

a área que abrange agriculto-
res de pequeno e grande porte.

 As atividades com os jo-
vens serão abordadas em vá-
rias etapas, sendo que a pri-
meira etapa será ministrada 
pelo coordenador da UGT-9, 

o engenheiro agrônomo, Jean 
Pierre Pilger com o tema: Pro-
posta da Epagri para Produ-
ção de Leite no Estado de San-
ta Catarina pela manhã, e no 
período da tarde haverá ex-
cursão à Unidade de Referên-
cia Técnica da Epagri na pro-
priedade de Udo Egon Kütner, 
na Linha São Domingos.

 Interessados podem re-
alizar inscrição através do te-
lefone: 3462-4134 com Judi-
te ou Cleide, 3462-4135 com  
Gilberto, 3462- 4136 com  Vla-
dimir ou comparecer a Epa-
gri junto à prefeitura. 

Atividades que serão trabalhadas neste ano são sobre bovinocultura
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Ocorreu na segunda-fei-
ra (21), a troca de nova di-
retoria e entrega de boletins 
no Núcleo Escolar Profes-
sora Maria Olinda Her-
mann, de Iraceminha. Ini-
cialmente o secretário de 
Educação Jair Valcaren-
ghi abordou sobre o unifor-
me escolar que será ofereci-
do para todas as crianças da 

rede municipal de ensino. 
Em seguida ocorreu a 

troca de diretoria onde a pre-
sidente Daniela Tedesco Tec-
chio repassou o cargo para 
Jair Ferreira. Daniela agrade-
ceu a oportunidade de estar à 
frente dos trabalhos por dois 
anos. Para encerrar foi reali-
zado a entrega do boletim es-
colar do primeiro trimestre. 

Novos membros foram empossados durante reunião

iRaCEminHa
Educandário faz 
troca de diretoria e 
entrega de boletins
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A administração de Cunha 
Porã, em parceria com a Compa-
nhia Catarinense de Águas e Sa-
neamento (Casan), iniciou na se-
gunda-feira (21) trabalhos de 
perfuração do poço artesiano no 
município. O objetivo é sanar a fal-
ta de abastecimento que ainda é 
preocupante na comunidade.

 Conforme a prefeita Luiza Va-
carin, esses trabalhos só foram 
possíveis graças à demanda aten-
dida após sua ida à capital do Es-

tado no mês de maio. Na viagem, 
Luzia participou de audiência com 
a presidente da Casan, Rober-
ta Maas dos Anjos.  “A administra-
ção está trabalhando para resolver 
as necessidades dos munícipes, e 
a falta de água já vinha sendo um 
problema de anos, por isso os atu-
ais planejamentos estão focados 
na resolução dessas demandas. A 
abertura deste poço é um marco 
para a melhoria do abastecimento 
do nosso município”, destaca Luzia. Equipe trabalhou na perfuração do poço nesta semana
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bOm JEsus dO OEsTE Principais demandas do município para os 
próximos quatro anos de cada setor foram planejadas durante o encontro

Planejamento Plurianual e priorização 
dos trabalhos foram elaborados

Na tarde de quinta-feira 
(24), o responsável pela gerên-
cia regional da Epagri de Palmi-
tos, Celso Bach e a equipe do es-
critório municipal de Bom Jesus 
do Oeste realizaram no auditório 
da Câmara de Vereadores a ofi-
cina de consulta à sociedade. O 
objetivo da oficina foi construir 
contribuições essenciais para o 
Planejamento Plurianual e prio-
rização dos trabalhos da Epagri. 

O planejamento foi realiza-
do de forma democrática e par-
ticipativa, com a presença de 
agricultores e lideranças, para 
definirem em conjunto as prin-
cipais frentes de trabalho para o 
município.  A Epagri tem pauta-
do seus trabalhos em um Plane-
jamento Plurianual (PPA), para 

um período de quatro anos e 
neste mês de junho todos os es-
critórios municipais da Epagri 
do Estado estão elaborando o 
PPA, priorizando ações para se-
rem desenvolvidas no período 
de 2022-2025. As ações que serão 
priorizadas englobam a área so-
cial, ambiental e econômica. 

Segundo as extensionistas 

responsáveis pela Epagri, Adria-
ne Menin e Bruna Bastos, para a 
elaboração do planejamento de 
trabalho foi realizado um ques-
tionário de forma online para 
agricultores e entidades do mu-
nicípio, visando o levantamen-
to das principais demandas de 
trabalho. No final da reunião foi 
feita a junção das principais de-

mandas levantadas pelos questio-
nários online e pelo público pre-
sente, e foram priorizadas as três 
mais importantes de cada área de 
atuação (social, ambiental e eco-
nômico), a partir destas será elabo-
rado o PPA 2022-2025 da Epagri de 
Bom Jesus do Oeste.

O prefeito Airton Antônio Rei-
nehr esteve presente no encontro e 
elogiou os trabalhos desenvolvidos 
pela Epagri e reforçou a importân-
cia desta oficina a qual visa verificar 
as principais demandas e neces-
sidades dos agricultores. Ele abor-
dou sobre a importância do fortale-
cimento entre o Poder Executivo e 
a Epagri, para fortalecer os peque-
nos e médios agricultores, além de 
debater projetos de trabalho em 
conjunto para os próximos anos.

Agricultores e lideranças participaram do encontro na Câmara de Vereadores

Divulgação
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Há pelo menos 15 dias o 
governo do Estado de Santa 
Catarina realiza rodadas 
de reuniões com políticos, 
lideranças empresariais 
do setor produtivo e da 
mídia, e jornalistas a fim 
de apresentar os números 
que embasam a proposta 
de reforma da Previdência 
estadual. A agenda tem 
sido extensa, muitas vezes 
com a presença do próprio 
governador Carlos Moisés 
da Silva, mas que conta 
principalmente com o 
chefe da Casa Civil, Eron 
Giordani, e o presidente do 
Instituto de Previdência 
de SC (Iprev/SC), Marcelo 
Panosso Mendonça. O 
Executivo está "preparan-
do o terreno" e tentando 
reduzir os efeitos políticos 
da medida. 

Entre os números 
apresentados, o destaque é 

a estimativa de redução do 
déficit atuarial dos servi-
dores, que chegaria a R$ 39 
bilhões. Outro dado que 
chama a atenção são os R$ 
22 bilhões que o tesouro 
deve deixar de aportar à 
Previdência pelos próxi-
mos 20 anos. Isso dá uma 
economia de pouco mais 
de R$ 1 bilhão por ano, 
em média, de recursos não 
carimbados, e que estão 
sendo prometidos para 

obras de infraestrutura.
Mas a reforma não resol-

verá todos os problemas, já 
que hoje a Fazenda estadual 
repassa R$ 5 bilhões por 
ano para cobrir o rombo. 
A projeção é de que o texto 
original do governo, que 
ainda pode ser desidratado 
na Assembleia Legislativa 
de SC (Alesc), "solucione" 
26% desse déficit. Além 
disso, a proposta não mexe 
no sistema de proteção 

social dos militares, que 
está regrado por legislação 
federal e correponde a 25% 
do déficit anual, e nem 
considera uma série de rea-
justes que serão concedidos 
a partir de 2022.

Moisés disse que a 
proposta é a "cereja do 
bolo" entre as suas medidas 
de cortes de gastos, mas 
admite que será necessária 
uma nova reforma daqui a 
alguns anos, assim como 

é agora. A última grande 
alteração na Previdência 
estadual ocorreu em 2015.

Tramitação
Na Alesc, onde o projeto 

será discutido, há um clima 
favorável de aprovação. 
O principal argumento 
entre os parlamentares 
que manifestaram apoio à 
medida é fazer espaço no 
orçamento para obras de 
infraestrutura de trans-
portes e para a agricultura, 

mas ainda há muita cautela 
e espera para ver o texto. O 
presidente da Casa, Mauro 
de Nadal (MDB), atua para 
fazer a proposta caminhar 
o mais rápido possível.

Pelo lado do governo, 
há um temor pelo desgaste 
político frente a diversas 
categorias do funcionalis-
mo. Moisés tem dito em 
reuniões que o Executivo 
tem "coragem" ao propor a 
reforma e "vai arcar com o 
ônus de impopularidade" 
num gesto de "responsa-
bilidade com as futuras 
gerações". A articulação 
política do governo afirma 
que o texto deve ter apoio 
inlcusive entre parlamen-
tares de oposição e fala em 
mais de 30 votos entre os 
40 deputados. Para passar 
as mudanças constitucio-
nais, são necessários pelo 
menos 24 votos. 

Facisc completa 50 anos de história
A Federação das As-

sociações Empresariais 
de SC (Facisc) completa 
nesta semana 50 anos de 
fundação. As comemora-
ções incluem a publicação 
de um livro contando 
histórias da entidade e a 
retomada dos trabalhos 
do Voz Única, iniciativa 
que faz um diagnóstico 
das principais demandas 

catarinenses. A Federação 
está presente em 220 dos 
295 municípios de Santa 
Catarina, informa o presi-
dente da entidade, Sérgio 

Rodrigues Alves. Em meio 
ao aniversário, o dirigente 
chama a atenção para dois 
aspectos: a necessidade de 
conscientização coletiva 
para manter os cuidados 
contra o Coronavírus e 
vencer a pandemia, e o 
apoio à reforma da Pre-
vidência estadual. "É um 
ato de responsabilidade", 
afirma.

Edição 632 | rcnonline.com.br

A RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

VICENTE SCHMITT/AGÊNCIA AL

A BASE DA REFORMA EM SETE PONTOS
-Fixação de idade 

mínima para aposen-
tadoria; 

-Ampliação da taxa-
ção de inativos para 
faixas de renda mais 
baixas; 

-Endurecimento de 
regras de transição e 
criação de "pedágios"; 

-Mudança do cálcu-
lo para benefícios de 
aposentadorias; 

-Mudança do cálcu-
lo para benefícios de 
pensões;

-Aumento do tempo 
de contribuição; 

-Aplicação de alí-
quotas extraordinárias.

Reforma da Previdência domina agenda 
política e promete economia bilionária
Cálculo atuarial estima redução do déficit em R$ 39 bilhões. Executivo projeta aprovação tranquila na Alesc, mas com desgaste político
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FIESC - ASSESSORIA DE IMPRENSA -  

NOTÍCIAS 
FIESC

Novo Guia da Indústria tem 22 
milhões de registros

para uso por meio do celular. A terceira mo-
dalidade é a Sales Discovery. Trata-se de uma 
consultoria de inteligência de mercado em 
que é possível fazer o mapeamento do perfil 
da sua base de clientes e encontrar  outras 
empresas similares em todo o Brasil. 

Para conhecer mais sobre o serviço aces-
se: www.fiesc.com.br/guia.

O Centro das Indústrias do Estado de SC 
(CIESC), entidade da FIESC, lançou o novo Guia 
da Indústria, ferramenta digital que reúne in-
formações detalhadas de indústrias e forne-
cedores de SC e do Brasil. São 22 milhões de 
registros e a possibilidade de consultar dados 
para prospecção de negócios e fazer filtros 
por localização, porte da empresa e produtos, 
por exemplo. 

O Guia oferece três modalidades de ser-
viços. A primeira modalidade é a Empresas 
do Brasil. Este acesso permite consultar os 22 
milhões de registros e fazer os filtros. A segun-
da opção é usar a assistente virtual Lídia, que 
aprende com as buscas dos usuários. Ela foi 
desenvolvida para rodar dentro do Telegram, 

Sinal de recuperação
Pesquisa da Fecomércio/SC revelou que no Dia dos 

Namorados de 2021 o ticket médio de gasto foi de R$ 
204,99. Este resultado é 10,5% maior do que o observado 
no ano passado. Movimento semelhante também foi 
registrado na percepção da variação do faturamento em 
relação ao ano anterior, com aumento de 11,7%. Esses 
resultados reforçam o sinal de recuperação das atividades 
econômicas, diz a entidade. 

Governo apresenta dados na presidência da Alesc
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JOANNE LINVILLE
A atriz joanne linville morreu 
no dia 20 de junho, aos 93 
anos. Ela ficou conhecida 
por atuar em Star Trek, mas 

foi também uma presença 
constante na televisão dos anos 

1950 aos anos 1980, aparecendo em mais de 100 
filmes e programas.

MABEL CALZOLARI
A atriz mabel Calzolari morreu 
no dia 22 de junho, aos 21 
anos, vítima de uma doença 

rara chamada aracnoidite 
(inflamação que ocorre em uma 

das membranas que circundam os nervos da 
medula espinhal). Ela fez algumas participações na 
novela Orgulho e Paixão, em 2018.

CHICO TELLO
O jornalista Claudiomiro 
henrique Vieira, conhecido 
como Chico Tello, morreu no 

dia 22 de junho, aos 43 anos, 
vítima de covid-19. Ele era o 

apresentador do Balanço Geral da TV Cidade.

ALCIDES VANSO
Faleceu no dia 16 de junho, no hospital Regional 
de São miguel do Oeste, aos 66 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica do Bairro São luiz e 
sepultado no Cemitério do Bairro Santa Rita, em São 
miguel do Oeste.

AURO ALVES DIAS
Faleceu no dia 16 de junho, no hospital Regional de 
Chapecó, aos 79 anos. Seu corpo foi sepultado no 
cemitério municipal de Anchieta.

DIRCEU LUIZ SCALCO
Faleceu no dia 18 de junho, no hospital Regional 
de São miguel do Oeste, aos 58 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa mortuária de Guaraciaba e sepultado 
no cemitério municipal de Guaraciaba.

MARCO ANTONIO KLEIN
Faleceu no dia 20 de junho, no hospital Regional 
de São miguel do Oeste, aos 54 anos. Seu corpo foi 

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

JUCEMAR GIACOMELLI
Faleceu no dia 20 de junho, no hospital São josé 
de maravilha, aos 51 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária de maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de maravilha. 

CARMELINA BASSANI
Faleceu no dia 20 de junho, em sua residência, aos 
94 anos. Seu corpo foi velado no cemitério municipal 
de maravilha. 

MARIA OTILIA VELOSO
Faleceu no dia 20 de junho, em sua residência, 
aos 78 anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério 
municipal de maravilha. 

PAULINHO BISCHOFF
Faleceu no dia 21 de junho, no hospital São josé 
de maravilha, aos 48 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Assembleia de Deus de maravilha e sepultado 
no cemitério municipal de maravilha. 

VALDIR DA SILVA LOPES
Faleceu no dia 22 de junho, em sua residência, aos 
54 anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica do 
Bairro Agostini em São miguel do Oeste, rumando 
logo após para o crematório jardim das Oliveiras. 

ANITA GLIENKE
Faleceu no dia 22 de junho, no hospital São josé 
de maravilha, aos 80 anos. Seu corpo foi velado no 
Salão de idosos Estrela de São miguel da Boa Vista e 
sepultado no cemitério de São miguel da Boa Vista.

JAIR GUILHERME STUANI
Faleceu no dia 22 de junho, no hospital Regional 
de São miguel do Oeste, aos 48 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica da linha Daltro Filho, 
em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

CHRISTINA FERREIRA COELHO
Faleceu no dia 22 de junho, em sua residência, aos 
85 anos. Seu corpo foi velado na Capela mortuária 
de maravilha e sepultado no cemitério municipal de 
maravilha. 

obItuÁrIo
DEONEIDE BENDER
Faleceu no dia 23 de junho, no hospital Regional 
de São miguel do Oeste, aos 73 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela mortuária de Anchieta e sepultado 
no cemitério municipal de Anchieta.

IVO ALBATO TREVISAN
Faleceu no dia 23 de junho, no hospital São Paulo 
de Xanxerê, aos 74 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica da linha Campinas e sepultado no 
cemitério municipal de Descanso.

ADELAR PEDROTTI
Faleceu no dia 24 de junho, no hospital São josé 
de maravilha, aos 47 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária de São miguel da Boa Vista e 
sepultado no cemitério municipal de São miguel da 
Boa Vista. 

VALDIR GERALDO SCHROEDER
Faleceu no dia 23 de junho, no hospital São Paulo 
de Xanxerê, aos 53 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela mortuária em anexo a Funerária iporã e 
sepultado no cemitério católico de iporã do Oeste.

DJALMA DIAS
O cantor Djalma Dias morreu 
no dia 24 de junho, aos 83 
anos. Ele iniciou a carreira 

na década de 1960, mas 
viveu o apogeu artístico na 

primeira metade dos anos 1970, com voz 
recorrente em trilhas de novelas da TV Globo. 
Ficou mais conhecido ao lançar Djavan como 
compositor, em 1973.

ALFREDO FRANCISCO CHIES
Faleceu no dia 24 de junho, no hospital 
Regional de São miguel do Oeste, aos 70 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela do memorial 
jardim dos ipês em São miguel do Oeste e 
sepultado no Cemitério jardim dos ipês. 

GILMAR VON BORSTEL
Faleceu no dia 24 de junho, no hospital 
Regional Terezinha Gaio Basso em São miguel 
do Oeste, aos 55 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela mortuária municipal de maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de maravilha. 

JOLCIR FANTIN
Faleceu no dia 24 de junho, no hospital São 
josé, aos 54 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Sagrada Família do Bairro Floresta e 
sepultado no cemitério municipal de maravilha. 

IVANETE NUNES BIANCHI
Faleceu no dia 24 de junho, no hospital 
Regional de Chapecó, aos 39 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela mortuária municipal de 
maravilha e sepultado no cemitério municipal 
de maravilha.

luTO Alexandre Dondoefer atuou muitos anos como comerciante e também foi sócio fundador do Hospital São José

maravilha se despede de mais um pioneiro
FRANCIElE BORGES

Faleceu na segunda-fei-
ra (21), Alexandre Dondo-
erfer, aos 92 anos. Ele foi 
um dos pioneiros do muni-
cípio de Maravilha e sócio 
fundador do Hospital São 
José. Ele deixou enlutados 
a esposa Rosena, sete filhos 
(Neli - in memoriam, Nel-
si, Nilvo, Nildon, Nilva, Ni-
sete e Nívea e ainda criaram 
como filha a neta Dayane), 
20 netos e nove bisnetos. 

Dondoerfer iniciou sua 
carreira profissional muito 
jovem como sapateiro em 

São Carlos, depois se mu-
dou para Cunha Porã, onde 
aos 24 anos, conheceu e ca-
sou com sua esposa Rose-
na Wassmuth Dondoerfer 
em 13 de junho de 1953. No 
mesmo ano mudou-se para 
Maravilha, onde inicial-
mente instalou moradia na 
Avenida Sul Brasil, mesmo 
lugar onde mantinha o co-
mércio e exercia sua profis-
são de sapateiro, o que o fez 
durante mais de 10 anos.  

Após anos como sapa-
teiro, abriu comércio de se-
cos e molhados, onde tam-
bém realizava compra e 
venda de milho, feijão, 

fumo, soja e após comér-
cio em geral, além de caça e 
pesca. Em 1960, deu início a 
construção do primeiro edi-
fício em alvenaria da cida-
de, deixando assim regis-
trada sua marca na história 
do município de Maravilha. 
Nesse edifício localizado na 
esquina da Avenida Araucá-
ria com a Rua Nidolfo Car-
los Mattje, onde posterior-
mente passou a residir, até 
hoje permanece seu lega-
do. Na mesma época, ini-
ciou a construção do edifí-
cio Dondoerfer, também na 
Avenida Araucária, ao lado 
da primeira edificação.

Dondoerfer sempre foi 
trabalhador, inclusive em 
prol do município que aju-
dou a construir com muita 
garra e amor, colaborando 
sempre no que podia, in-
clusive como sócio funda-
dor do Hospital São José.  
Também por muitos anos 
participou do Clube de Ido-
sos Pioneiro, integrando o 
Coral de idosos do clube, 
bem como o grupo de dan-
ça, e devido ao reconheci-
mento pelo seu amor e de-
dicação exerceu por muitos 
anos sua direção como pre-
sidente, reeleito mais de 
uma vez.Alexandre deixou enlutado a esposa, filhos, netos, bisnetos e a comunidade maravilhense
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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 Rodoviária Fe-
deral (PRF), em uma ação 
conjunta com a Polícia Civil, 
através da Divisão de Investi-
gação Criminal (DIC) de São 
Miguel de Oeste, delegacia de 
Polícia da Comarca de Mara-
vilha e policiais civis da Ope-
ração Hórus, realizaram na 
segunda-feira (21) uma gran-
de apreensão de cocaína no 
município de Cunha Porã. A 
equipe fez a abordagem de 
um veículo Parati, emplaca-
do em Guaíra, no Paraná.

Conforme a polícia, o 

TRáfiCO Droga foi recolhida pela polícia e motorista preso

Operação apreende R$ 2 milhões em 
cocaína no município de Cunha Porã

carro era conduzido por um 
homem de 48 anos, que se 

mostrou extremamente ner-
voso, apresentando versões 

contraditórias sobre os moti-
vos da viagem.

Em fiscalização com o 
cão de faro, Bili, foi localizado 
no assoalho do porta-malas 
um compartimento escondi-
do com 44 quilos de cocaína. 
A droga foi avaliada em valor 
do mercado em R$ 2 milhões.

O motorista informou 
que pegou o veículo com a 
droga na cidade de Campo 
Grande-MS e levaria até San-
ta Maria-RS. Ele revelou que 
receberia R$ 5 mil pelo trans-
porte da droga.

Fotos: Polícia Rodoviária Federal

Cão Bili auxiliou na localização da droga escondida do veículo

PRF e Polícia Civil flagrou carregamento durante operação no município Os 44 quilos de cocaína foram recolhidos pela equipe de segurança

ORiEnTaÇÕEs aO usO dO TaCÓgRafO

Essa semana nossa orientação continua com os motoristas de 
veículos que possuem o equipamento registrador instantâneo inal-
terável de velocidade e tempo, o conhecido tacógrafo.

É importante que os condutores de veículos que possuem o ta-
cógrafo observem a aferição do equipamento.

Nas fiscalizações de trânsito o agente verificará se o registrador 
instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está aprovado na ve-
rificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO) ou entidade credenciada, con-
forme resolução 406/12 do CONTRAN.

O agente de trânsito fiscalizará a comprovação da aferição do ta-
cógrafo através do próprio site do INMETRO ou por meio da via ori-
ginal ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica 
de posse do motorista.

Caso não tiver seu equipamento aferido pelo INMETRO, incor-
rerá na infração de trânsito do artigo 230, inciso X do CTB, infração de 
natureza grave, cuja multa é no valor de R$ 195,23, e medida adminis-
trativa de retenção do veículo para regularização.

Ainda, nas fiscalizações o agente de trânsito verificará se o disco 
do tacógrafo encontra-se em seu correto preenchimento, sob pena 
de infração de trânsito.

Importante é registrar que o disco do tacógrafo deve conter, ou 
seja, de preenchimento obrigatório: a) Identificação dos motoristas, 
preferencialmente colocando-se os nomes; b) Identificador do veí-
culo, preferencialmente colocando-se a placa; c) data de colocação 
do disco.

Caso o condutor não preencher corretamente o disco do tacógra-
fo, estará incorrendo na infração de trânsito do artigo 230, inciso XIV do 
CTB, infração de natureza grave, cuja multa é no valor de R$ 195,23, e 
medida administrativa de retenção do veículo para regularização.

Tenham todos uma boa semana.

Um homem foi agredido fisicamente pela companhei-
ra após um desentendimento na madrugada de ontem (25) 
em Maravilha. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. 

O homem foi encontrado sentado na rua, vestindo ape-
nas uma calça e com muito frio. A equipe fez o isolamento tér-
mico e observou lesões no tórax, rosto e pernas. Após atendi-
mento, a vítima foi encaminhada para o Hospital São José. 

bOmbEiROs
Homem é levado ao 
hospital após ser agredido 
pela companheira

Dois homens morreram 
atropelados por volta de 22 
horas de quarta-feira (23) 
na SC-161, no município de 
Anchieta. Eles foram atingi-

TRagÉdia
duas pessoas morrem atropeladas por 
caminhão na sC-161

Polícia vai investigar a dinâmica do acidente envolvendo as duas mortes e o caminhão

dos por um caminhão. Os dois 
chegaram sem vida ao hospital 
de Anchieta. Eles eram mora-
dores do município. O moto-
rista do veículo seguia senti-
do Campo Erê para Anchieta.

De acordo com os bom-
beiros, o homem de 52 anos 
estava ainda na pista respi-
rando, sinais vitais alterados, 
com suspeita de traumatis-
mo crânio cefálico, suspei-
ta de hemorragia interna, es-
coriações nos braços e rosto.

A segunda vítima, outro 
homem de 38 anos, foi encon-
trado cerca de quatro metros 
longe do acidente. Ele caiu em 
um barranco, estava com si-
nais vitais fracos, com sus-
peita de hemorragia interna e 
suspeita de trauma de tórax.

Bombeiros
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gRÊmiO 2 x 
2 sanTOs
Grêmio vive um 

péssimo momento nes-
te início de Brasileirão. 
Perdeu três e empatou 
uma partida. Não se 
mostrou superior dian-
te de adversários de 
menor investimento fi-
nanceiro. Não conse-
guiu imprimir um bom 
ritmo de jogo, e mere-
ceu ter tropeçado em 
todos eles. Grêmio tem 
dificuldades na hora de 
ultrapassar as linhas de 
marcação adversárias e está ficando com a posse de bola mais no 
meio-campo sem produzir quase nada.

ESportE

 ONEIDE BEhLING

Na tarde de sábado (19), o 
time do MHFutsal/SEJL/Ace-
ma, de Maravilha comanda-
do pelo técnico Beni de Lima, 
realizou mais um amisto-
so. Desta vez foi em São Mi-

sÉRiE OuRO Jogo foi no ginásio do Joni Gol em São Miguel do Oeste 
com portões fechados

mH futsal vence mais um 
amistoso preparatório

guel do Oeste contra o time da 
casa. As duas equipes se pre-
param para a Liga Catarinense 
de Futsal. Os migueloestinos 
neste ano disputam a Série 
Bronze, já os maravilhenses a 

Série Ouro. 
No primeiro tempo Mara-

vilha abriu 2 a 0 e na etapa fi-
nal a equipe fez mais 4 gols. O 
São Miguel Futsal começou a 
reação e quase empatou. Os 

donos da casa começaram a 
reação com Bedin e faltando 
poucos segundos para finali-
zar a partida fizeram o quinto 
gol de tiro livre. No fim, placar 
de 6 a 5 para Maravilha. 

Cinco equipes vão dis-
putar o título do Estadu-
al Liga Catarinense de Fut-
sal - Feminino em 2021. Além 
dos atuais campeão e vice 
em 2020, mais três equipes 

confirmaram participação.
Coradi Xanxerê, CRE 

Xaxiense e Estrela de Mon-
te Castelo também confir-
maram participação nes-
ta temporada. A competição 

acontecerá em turno único 
classificando os quatro me-
lhores para as semifinais. 
Com início em 7 de agosto, a 
campeã estadual vai ao Bra-
sileiro de Clubes em 2022.

A Liga Catarinense de 
Futsal definiu na noite de 
quarta-feira (23) as cha-
ves e confrontos da Copa 
Catarinense 2021. A com-
petição neste ano reuni-
rá os integrantes da Série 
Ouro e servirá de comple-
mento de calendário. Ao 
todo, 11 equipes partici-
pam da competição.

As rodadas vão acon-
tecer na última sema-
na de cada mês.

as chaves ficaram 

assim definidas:
Chave A
Rio do Sul Futsal
ADAF Saudades
AAPF Palmitos
CRE Xaxiense

Chave B
Chapecoense
ADX Xanxerê
AD Cunha Porã
AGN Capinzal

Chave C
Pinhalense

maravilha Futsal
AFC Catanduvas

COPa
definido as chaves e confrontos da Copa Catarinense

a competição inicia 
em 31 de julho com os 
seguintes confrontos:
1ª ROdada
ADAF Saudades x Rio do 
Sul Futsal – Saudades
AAPF Palmitos x CRE 
Xaxiense – Palmitos
ADX Xanxerê x Cha-
pecoense – Xanxerê
AD Cunha Porã x 
AGN Capinzal
Maravilha Futsal x Pi-
nhalense – Maravilha

fORma dE disPuTa
Onze equipes partici-

pam da competição dividi-
das em três chaves com tur-
no único. O primeiro de 
cada chave, mais o melhor 
segundo colocado pelo ín-
dice técnico passam as se-
mifinais. O campeão da 
Copa Catarinense enfren-
ta o campeão da Copa 
LCF na Supercopa 2022.

fEmininO
Campeonato estadual de futsal feminino 
começa em agosto

Confira os jogos da 
primeira rodada:
CRE Xaxiense x Serra 
Alta 
Coradi Xanxerê x Seara 
Futsal

Dia 3 de julho começa a liga Catarinense de Futsal

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

CHaPE 1 x 2 inTER 
Diego Aguirre é conhecido por montar suas equipes com a 

marcação alta, com pressão na saída de bola adversária para forçar 
o erro e tentar recuperar a posse de bola próximo à área. Desarmar 
e já criando chances de gol. Inter voltou a estar mais leve em cam-
po. Tabelas aconteceram, toques de primeira, movimentações in-
teressantes. Placar poderia ter sido maior, colorado perdeu muitos 
gols. Antigos defeitos de finalização apareceram em Chapecó. Além 
da preocupante bola alta. Chape levantava a bola e ninguém do In-
ter sabia o que fazer. Outro ponto bem preocupante é a preparação 
física. No segundo tempo o time cansou de novo.

dEmOROu
Um dos piores erros que um técnico de futebol pode cometer 

aconteceu com Tiago Nunes. Ficou olhando o time morrer em cam-
po e nada fez. Estava visível que o Santos iria empatar. E empatou. 
Mesmo assim, o treinador só foi mexer aos 42 minutos do segundo 
tempo. Então tá, tchê! Erro grosseiro de quem não soube ler a partida. 
Um bom técnico faz modificações quando seu time está perdendo o 
meio-campo, perdendo tática e fisicamente. Tá feia a coisa.

VáRZEa 
No final da partida o atacante Bruno Silva da Chape protagoni-

zou um lance de várzea. Agrediu o Peglow e o Caio Vidal por uma 
bobagem. Uma bola que eles jogaram pra longe para atrasar a co-
brança do lateral. Bruno Silva deverá ser punido pelo STJD. Agrediu 
duas vezes. Descontrole total! Chapecoense até tem mostrado evo-
lução sob o comando do técnico Jair Ventura, mas ainda não é uma 
equipe confiável.



noVoS noMES

AGrIcuLturA

VELho oEStE

qUaDra pOliESpOrTiva clube de Lions 
empossa as novas 
diretorias neste sábado 

na direção do Estado, 
Maravilha terá boa 
safra de inverno 

cidade das crianças 
fará parte de roteiro de 
cicloturismo

Cerimônia está marcada para às 18h deste 
sábado, com presença restrita de público 

Expectativa de alta colheita deve contribuir 
para equilibrar a alta demanda de alimentos

O projeto envolve 30 municípios com 
diversos pontos de parada para fortalecer o 
turismo no interior

Prefeitura lança nova 
licitação para finalizar 
obra paralisada pÁGina 19

pÁGina 21

pÁGina 14

PÁGINA 6

Trabalho parou em 
janeiro, pelo não 
cumprimento de 
exigências técnicas 

Carine Arenhardt/O Líder
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