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Estado libEra 
r$ 1 milhão para 

início da obra

município sEguE o 
Estado na rEdução 

dE criminalidadE

rEgional planEja 
rEtorno das aulas 

prEsEnciais 

contorno ViÁrio crimEs Educação

Primeira etapa terá investimento de R$ 
15 milhões, com abertura do traçado e 

pavimentação de dois quilômetros

Polícia Civil apresenta números e 
destaca que Maravilha está há três 

anos sem registro de homicídio 

A retomada será comunicada com antecedência e 
feita de forma segura, seguindo regras sanitárias

PÁGINA 22 PÁGINA 25 PÁGINA 6

dEcrEto E crEscimEnto 
dos casos atiVos acEndEm 
noVo alErta Em maraVilha

co
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19

Semana foi marcada por um 
aumento acima de 55% nos 
casos da doença na região 

Oeste. Até a quinta-feira (25) 
a região somava 4.763 casos, 

sendo que mais de 1.700 foram 
diagnosticados em apenas sete 

dias. Do total 3.199 estão curados
PÁGINA 13
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O inTeligenTe fRAcAssAdO

Por que algumas pessoas muito inteligentes não se 

dão bem na vida?

Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Uma pessoa 

próxima da minha família já foi objeto dessa especula-

ção: como pode alguém tão inteligente não conseguir fa-

zer nada direito? (Em tempo: falo aqui do conceito de in-

teligência clássica, da pessoa que vai bem na escola, que 

parece saber de tudo quanto é assunto. Não se trata, por 

exemplo, do conceito de “inteligência emocional”).

Antes de especular também sobre a questão, um pa-

rêntese. “Inteligente” é o pior elogio que você pode dar a 

uma criança. Eu ouvia isso na infância. E acreditei nisso. 

E um dia eu percebi que a inteligência era apenas um dos 

ingredientes necessários: e não era o mais importante. E 

eu acho que eu nem era tão inteligente quanto os pais e os 

tios pensavam. Imagine a situação: a criança tira 10 numa 

prova. E você fala: “Parabéns, você é muito inteligente!” E 

então na semana seguinte a criança tira 5 em outra prova. 

O que você vai falar agora? Que você se enganou? É me-

lhor elogiar o esforço, o processo de dedicação e estudo. E 

se algo deu errado no resultado, que se avalie a prepara-

ção e não a capacidade intelectual.

Voltando ao inteligente adulto: em geral ele acaba 

adotando uma postura pessimista. E por ser inteligente, 

acaba desenvolvendo ótimos raciocínios sobre como as 

coisas podem dar errado, sobre o motivo de as coisas não 

funcionarem. E então ele não empreende porque a maio-

ria das empresas quebra. Ele não casa porque a maioria 

dos casais acaba se divorciando. Ele não vai fazer novos 

amigos porque as pessoas são burras (é o que ele acre-

dita). E ele, intitulado inteligente, torna-se um perito em 

apontar os motivos de não valer a pena. E enquanto se ex-

plica, não constrói nada.

Eis a pior parte: ele acaba explicando a si mesmo a 

própria inércia. Uma vida inteira de justificativas e des-

culpas. E de tanto repeti-las, o cérebro acaba conside-

rando verdade: ele realmente acredita que o mundo não 

entende o valor que ele tem. E assim, o que parecia des-

pontar como uma vantagem na infância, torna-se um far-

do ao longo da vida.

E se a criança ouvir a família ou a professora dizer que 

ela é burra? Ela vai aceitar e adotar a justificativa (“não 

sou inteligente, não adianta!”)? Ou vai tentar reverter a si-

tuação com mais esforço? 

eTApA finAl Após a conclusão dos trabalhos, a equipe deve iniciar a 
substituição da ponte na Avenida Sul Brasil

Trânsito na ponte da Avenida Orlando 
Zawadzki deve ser liberado nos próximos dias 
CARINE ARENHARDT

O trabalho de substitui-
ção da ponte sobre o Rio Ira-
cema, na Avenida Orlando 
Zawadzki, em Maravilha, co-
meçou em janeiro e está na 
fase final. O investimento faz 
parte da obra de alargamen-
to e canalização do Rio Irace-
ma, em Maravilha. Nesta se-
mana a equipe responsável 
pela obra concluiu o trabalho 
de pavimentação da pista da 
nova ponte. 

Conforme o engenhei-

registro feito na sexta-feira (26) mostra a nova estrutura

ro da prefeitura, Jorge Dum-
mer, a pavimentação nive-

lou a ponte com a pista da 
avenida. Nesta etapa final, 

a equipe também trabalhou 
na pintura e sinalização do 
local e instalação de guar-
da-corpo, proteção que fica 
na lateral da ponte. O trá-
fego de veículos no local 
deve ser liberado nos pró-
ximos dias. Após a conclu-
são dos trabalhos na Ave-
nida Orlando Zawadzki, a 
equipe deve iniciar a subs-
tituição da ponte na Aveni-
da Sul Brasil, no Bairro Cive-
mara. O objetivo é facilitar o 
escoamento da água em dias 
de enxurrada. 

Carine Arenhardt/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
Seja generoso...

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

O município de Maravilha garantiu R$ 1 milhão para iniciar as obras do con-
torno viário da BR-158, que liga Santa Catarina ao Paraná. A informação foi con-
firmada pelo vice-prefeito, Sandro Donati, na quarta-feira (24). Ele esteve em 
Florianópolis e se reuniu com o deputado Valdir Cobalchini e o chefe da Casa 
Civil, Amândio João da Silva Júnior. “É muito importante essa conquista, essa li-
beração do recurso, porque dá condições ao município de lançar a licitação para 
a obra nos próximos dias. É uma licitação de 45 dias e esperamos concluir até as 
eleições”, disse. Parabéns à administração municipal por mais essa conquista!

MAIS CONQUISTAS PARA MARAVILHA

Tem financiamento 
de imóvel? 
Com as quedas sucessivas na Selic, a taxa 
básica de juros da economia, os juros do 
crédito imobiliário também caíram nos 
últimos anos. ainda assim, muitos brasileiros 
que financiaram imóveis no passado recente, 
quando a Selic ainda tinha dois dígitos, 
seguem pagando taxas acima da média 
de mercado. E à toa. Com a portabilidade 
de crédito, é possível migrar a dívida para 
outro banco que ofereça taxas em linha com 
o mercado e economizar mais de r$ 199 
mil, segundo simulações de plataformas 
especializadas em crédito. um alívio enorme, 
ainda mais em um cenário de crise como 
o atual, com a pandemia do coronavírus 
destruindo empregos e encolhendo a renda.

ninguÉm enTende
Não conseguimos imaginar que alguém entenda, 

mesmo os que estão nos cargos ou que querem chegar a 
eles, que devam se realizar eleições municipais este ano. 
A pandemia sanitária não irá desaparecer por vontade 
de parlamentares ou magistrados. Sobre a transferência 
dessas eleições, estamos nos manifestando desde o início 
desse mal que afeta o mundo. A medida é da competên-
cia do Congresso, mas este se posicionou para a sua rea-
lização, apesar de todas as adversidades. O que veremos 
na próxima campanha eleitoral será uma política sem 
projetos e com argumentações frágeis referentes ao co-
ronavírus. E a economia? Não se fala nada? O desempre-
go, o fechamento de empresas e o caos financeiro que se 
aproxima? A quem cabe uma solução? Pobres políticos.

mAis umA pesTe
Durante a semana sites de notícias divulgaram o estado 

de emergência que o governo decretou em função da possível 
invasão de milhões de gafanhotos em terras brasileiras, que 
provocou prejuízos no Paraguai e segue pairando na Argen-
tina, mas de acordo com um especialista, não deve chegar ao 
Oeste de Santa Catarina. Com as mudanças do tempo nas últi-
mas horas, com chuva e frio na região Oeste do Estado, enten-
de-se que a nuvem de insetos na verdade não mudou de rota 
por esse fato. A nuvem pode conter até 40 milhões de gafanho-
tos e se locomover rapidamente, dependendo do vento e do 
clima. Tem uma faixa de quase 100 km de largura de florestas, 
desde Posadas, na Argentina, até Foz do Iguaçu, no Paraná.

FIM DO PRAZO
O prazo para envio da de-

claração do Imposto de Ren-
da Pessoa Física (IRPF) 2020 
encerra dia 30 de junho, na próxi-
ma terça-feira, às 23h59min. Este 
ano são esperados 32 milhões de docu-
mentos. Quem perder o prazo está sujeito ao pagamen-
to de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do 
imposto devido. A Receita alerta que os contribuin-
tes não devem deixar a entrega para a última hora. 
Até esta quinta-feira (25), 23.774.151 declarações fo-
ram recebidas pelos sistemas da Receita Federal.

CDL e Associação Empresarial de Maravilha 
lançam novo site

Com a proposta de inovar e trazer maior comodidade aos associa-
dos, a CDL e Associação Empresarial de Maravilha lançaram seu novo 
site. Estava nos planos de 2020 sua construção e devido à pandemia, fi-
cou ainda mais evidente a necessidade de melhorar a comunicação com 
os associados e comunidade maravilhense. É uma inovação visando o 
melhor para os associados. Ficou muito bom e parabéns pelo trabalho!

BRASIL NO PRIMEIRO LUGAR
O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tor-

nou o país com maior número de pessoas recupe-
radas de covid-19 no mundo, informa a Universida-
de Johns Hopkins, que tem monitorado a pandemia 
do novo coronavírus em parceria com órgãos equi-
valentes ao Ministério da Saúde em todos os paí-
ses. Isso prova a eficiência médica do país e a efici-
ência de gestão do Ministério da Saúde do Brasil.

AUXÍLIO  EMERGENCIAL
Em nossos municípios, to-

dos de pequeno porte, as pes-
soas se conhecem. E muito 
bem. Houve espertos que se 
socorreram para ganhar uns 
trocos que eram destinados a 
carentes. Ninguém da socie-
dade a que pertencem irá co-
brá-los, mas podem ter a cer-
teza que sua credibilidade, sua 
moral e o seu conceito des-
pencaram a níveis incalculá-
veis. Sabemos que não tem di-
reito a esse auxílio emergencial o cidadão que: pertence 
à família com renda de até três salários mínimos; tenha 
emprego formal; está recebendo benefícios previdenci-
ários ou que recebeu rendimentos tributáveis acima de 
R$ 28 mil no último ano. Estás enquadrado aí? Podes re-
querer esse auxílio a carentes. Caso contrário, é roubo...

Quando teremos nossa vida de volta? 
Estamos há quase quatro meses mergulhados 

numa pandemia que mudou nossos hábitos, nos 
impôs restrições, nos distanciou fisicamente e nos 
colocou frente a frente com nossas fragilidades. Vai 
ficar por isso mesmo? Quando iniciou, parecia ape-
nas uma onda gigante e repentina. Se soubéssemos 
nos manter à tona, boiando sobre ela, obedientes e 
respeitosos diante do seu tamanho, nada de mui-
to ruim iria nos acontecer e logo reencontraría-
mos a calmaria. É o que vem acontecendo nos pa-
íses europeus, que estão retomando as atividades 
cotidianas, dando um passo de cada vez. O Bra-
sil, caótico por natureza, vai levar mais tempo, ne-
nhuma novidade. Três, seis, 10 meses? Quando te-
remos nossa vida de volta? Talvez nunca, não como 
era antes - texto da colunista Marta Medeiros.

O fRiO seguiRÁ
Depois dessa mas-

sa de ar frio deveremos 
ter outra entrando no 
início de julho. Desta 
forma, apesar de uns 
dias mais frios e ou-
tros menos, a previsão 
é de que as temperatu-
ras fiquem com “cara” 
de inverno por uns 
10 a 15 dias contan-
do a partir de agora... 

Fotos: Divulgação
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

dAdOs dO ibge AceRcA dA pAndemiA
O IBGE divulgou semana passada pesquisa noticiando 

que um milhão de brasileiros perderam o emprego no mês de 
maio. O país hoje tem quase 13 milhões de desempregados. A 
pesquisa também mostrou que 16,6 milhões de brasileiros fo-
ram afastados de seus trabalhos, por conta de seus trabalhos, 
em virtude da pandemia e de férias adiantadas. Mais do que 
nunca, quem tem trabalho tem que preservar. E quem não 
tem trabalho, vive a dureza dos dias de estar à procura. 

e Tem genTe Que defende O fechAmenTO 
dO cOmÉRciO
Mais me cheira a ser coisa de opositor do que opinião racio-

nal. Diante dos números do IBGE, ninguém, de sã consciência, 
deseja que o comércio feche, que as restrições sejam mantidas, e 
por aí vai. Coisa de quem lamentavelmente não sabe o que diz, ou 
não vive o dia a dia do comércio, ou pior ainda, não tem sequer 
noção do que o pessoal do comércio passou durante o período em 
que estiveram de portas fechadas. A bem da verdade, o comércio 
ainda não se recuperou e vai demorar tempo a se recuperar. 

Os Que TORcem cOnTRA
O Brasil tem uma legião de abnegados, trabalhando para 

que os contaminados pela covid-19 possam se curar e retomar 
seu dia a dia com tranquilidade. Em contrapartida, têm muitos 
que são daquele famoso pensamento “quanto pior, melhor”. É 
importante que a pandemia passe. Todavia, não podemos asso-
ciar a pandemia, misturando com questões partidárias, e que-
rendo que as coisas não deem certo por questões políticas, ou 
meras questões pessoais. Infelizmente tem gente que pensa as-
sim. Andam na contramão do desenvolvimento, por motivações 
pessoais ou ideológicas. Pessoas que pensam assim, ou que tor-
cem contra, são pessoas inúteis e absolutamente ridículas quan-
to à forma de pensar ou de agir. O que se precisa agora é uma 
união de todos, no objetivo comum do desenvolvimento, da re-
tomada das atividades, retomada de crescimento econômico, re-
cuperação do emprego. Neste caso, a política deveria ser esque-
cida. Deveria! Infelizmente, tem os “do contra”, que não pensam 
assim. Verdadeiras travas para o desenvolvimento, com motiva-
ções fúteis. O absurdo de torcer pela pandemia é o mesmo que 
torcer contra a saúde pública. Atitudes que podem ser conside-
radas desumanas. Infelizmente, tem gente deste tipo. 

Os “dO cOnTRA”
Aqui no Brasil retomaram-se as atividades na medida do 

possível, para o reinício das atividades. Teve gente que foi con-
tra. Se o governo deixasse tudo fechado, iria haver gente contra. 
Em resumo, há os “do contra”, como sempre tivemos e sempre 
teremos. Nunca coube tão bem a frase de Jean-Jaques Rousse-
au: “Quem quer agradar a todos, não agrada a ninguém”. 

ClEIToN FERRAsso

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha realizou a quar-
ta sessão do mês de junho na 
noite de segunda-feira (22). 
Na sessão virtual, os vereado-
res aprovaram o projeto de lei 
complementar 005/2020 que 
dispõe sobre a regularização 
de construções irregulares. O 
projeto tramitou pela Comis-
são de Finanças, tendo como 
relator o vereador Jandir Pri-
mon (PP), e durante a sessão 
foi aprovado em 1º turno. 

Pelo texto, todas as edifica-
ções irregulares construídas até 
o ano 2008 estariam isentas das 
taxas municipais. As edifica-
ções depois deste ano não en-
tram na lista. Para aproveitar o 
benefício, o projeto de regula-
rização deve ser protocolado 
na prefeitura até 31 de dezem-
bro deste ano e aprovados em 
no máximo 365 dias após o pro-
tocolo.

Segundo o relator, o pro-
jeto visa regularizar os imó-
veis e deverá beneficiar o 
proprietário e o município. 
“Considerando a pandemia 
causada pelo novo corona-
vírus e suas consequências, 

pOlíTicA O projeto foi aprovado em 1º turno e ainda tramita na 
Câmara. A próxima sessão é 6 de julho

projeto de lei que isenta taxas municipais 
de construções irregulares é aprovado 
em primeiro turno em maravilha

Reprodução Facebook

Sessão foi realizada on-line e a próxima será em 6 de julho

tendo em vista que a situação 
financeira de muitos muní-
cipes pode estar comprome-
tida. Nesse sentido, o proje-
to visa ajudar quem pretende 
regularizar as construções e o 
município ganhará na arreca-
dação do IPTU”, cita Primon. 

 
OuTROs AssunTOs 

dA câmARA
Os vereadores apro-

varam o projeto de lei nº 
10/2020 que trata sobre o 
prolongamento e alarga-
mento das ruas próximas da 
área industrial. O argumen-
to é em virtude que mora-
dores e veículos grandes 
disputam o mesmo espa-
ço, deixando o trânsito pe-
rigoso. 

Já em votação única foi 
aprovado o ofício que dispõe 

sobre o termo de concessão 
de uso celebrado entre o 
município e a empresa Par-
zzianello Comércio e Trans-
portes Ltda. 

Por fim, três requeri-
mentos deram entrada, além 
de duas matérias. A próxima 
sessão está marcada para o 
dia 6 de julho, já que fechou 
o número de quatro sessões 
no mês de junho. 

mARAVilhA

laboratório de informática da biblioteca 
municipal está disponível para estudantes

Em tempos de estu-
dos on-line, ter um com-
putador faz a diferença 
nessas horas. Nesse sen-
tido, a prefeitura de Ma-
ravilha disponibilizou o 
laboratório de informá-
tica da Biblioteca Muni-
cipal Luiz Delfino para 
quem precisa fazer pes-
quisas e atividades esco-
lares. O espaço conta com 
oito computadores, mas só 
é permitida a entrada in-
dividualizada de pessoas 
e por agendamento prévio 
para evitar aglomeração 

laboratório está disponível para estudantes e comunidade em geral 

Divulgação

e prevenir a covid-19. 
Segundo a diretora de 

Cultura, Rosi Reichert Hei-

neck, não somente estu-
dantes, mas pessoas da co-
munidade que precisam 

utilizar o computador po-
dem usar o laboratório. 
“Os interessados devem 
agendar horário pelo tele-
fone 3664 1215 porque es-
tamos controlando para 
que não haja aglomera-
ção de pessoas e possa dar 
tempo para limpar o lo-
cal após o uso”, destaca. 

Desde o início da pan-
demia do novo coronavírus 
as escolas de Maravilha 
estão fechadas e as aulas 
presenciais suspensas. Os 
alunos recebem as ativi-
dades através da internet. 



,  maravilha 27 DE junhO DE 2020 5



,  maravilha 27 DE junhO DE 20206

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

plAnejAmenTO A retomada das aulas será comunicada com antecedência 
e será feita de forma segura, seguindo as regras estabelecidas em 
conjunto com autoridades sanitárias

coordenadoria Regional de 
educação de maravilha planeja 
retorno presencial das aulas 
ClEIToN FERRAsso

As aulas presenciais em 
Santa Catarina podem vol-
tar no dia 3 de agosto. No en-
tanto, tudo vai depender de 
como está a situação do novo 
coronavírus na região. Para 
isso, um formulário com 60 
questões foi disponibiliza-
do aos alunos e professo-
res responderem a fim de sa-
ber como está a realidade de 
cada um. 

Na segunda-feira (22) a 
Coordenadoria Regional da 
Educação de Maravilha se 
reuniu remotamente com to-
dos os diretores e assessores 
das escolas para esclarecer 
as dúvidas sobre o formulá-
rio para o retorno das ativi-
dades presenciais. 

“O questionário deverá 

ser respondido para que a se-
cretaria tenha conhecimento 
da situação de como os estu-
dantes estão desenvolvendo 
suas atividades. Desde situa-
ções de grupos de risco entre 
professores e alunos; quan-
tos alunos coabitam com 
pessoas idosas ou do grupo 
de risco e como está o apren-
dizado a distância. São vários 
questionamentos pontuais 
que estão sendo discutidos 
para tentar resolver da me-
lhor maneira possível”, ex-
plica o coordenador Erno 
Schwerz. 

Desde quarta-feira (24), 
as unidades escolares que 
compõem a regional de Ma-
ravilha estão fazendo web-
conferência para compar-
tilhar o plano de ação que 
está sendo desenvolvido 

AulAs pResenciAis 
seguem suspensAs 

O decreto 630/2020, estabelecido pelo governo do Estado, 
suspende até 2 de agosto as aulas presenciais nas redes 
privada e pública, nas esferas municipal, estadual e federal, 
incluindo educação infantil, ensino fundamental, nível 
médio, educação de jovens e adultos (Eja), ensino técnico e 
cursos superiores. a retomada das aulas será comunicada 
com antecedência e será feita de forma segura, seguindo 
as regras estabelecidas em conjunto com autoridades 
sanitárias.
as aulas presenciais de cursos superiores poderão ser 
autorizadas a partir de 6 de julho em caso de decisão 
conjunta dos secretários de Estado da Saúde e da 
Educação, considerando os índices de contágio da covid-19.

para o retorno das aulas pre-
senciais.  

Já em nível estadual, um 
comitê intersetorial com a 
participação de 15 institui-

ções foi criado pelo governo 
do Estado a fim de planejar 
em conjunto protocolos de 
retomada das aulas presen-
cias de forma segura. 

Encontro virtual foi realizado nesta semana com as unidades da regional de educação de maravilha

Divulgação

ResOluÇãO AuTORiZA AulAs 
nãO-pResenciAs ATÉ O fim dO AnO
O Conselho Estadual de Educação (CEE) assinou, quarta-feira (24), uma resolução que abre a possibilidade de manter 
as atividades escolares não-presenciais até o dia 31 de dezembro de 2020 na rede pública e particular de Santa 
Catarina, de forma excepcional.
O documento também autoriza o sistema híbrido de ensino, combinando atividades presenciais e não-presenciais. 
É esse modelo que está sendo planejado para a possibilidade de retornar com as aulas em agosto na região de 
maravilha, caso a Secretaria de Estado da Saúde indique condições favoráveis para essa decisão. 

cRiAnÇAs psicOpATAs e AdulTOs 
AnTissOciAis (e Vice-VeRsA)

Há quem pense que gostar de ficar sozinho é sinônimo de ser antis-
social. A pessoa que prefere ficar em casa para ver um filme a ir à balada 
com os amigos, aquela que curte ler um livro quando está na praia ou a 
que adora momentos solitários para pensar em si mesma e na vida: to-
das essas pessoas seriam antissociais.

Nada disso. Psicologicamente, uma pessoa antissocial é aquela que 
apresenta uma tendência constante a se comportar socialmente de for-
ma perturbadora e desagradável, podendo em alguns casos infringir a 
lei. O antissocial, ao contrário do que se pensa, não é quem opta ficar so-
zinho em alguns momentos do seu dia.

O comportamento antissocial está associado a transtornos psiquiátri-
cos, como o transtorno da conduta e o transtorno desafiador de oposição.

Claro, as pessoas costumam se culpar por preferirem muitas vezes 
ficar sozinhas a ir a um jantar de família ou a um barzinho com os ami-
gos, como se houvesse alguma coisa de errado, de “anormal”, em cur-
tir a solidão.

Mas uma coisa é tirar um tempinho para si mesmo de vez em quan-
do, curtir uma solidão para pensar na vida, estudar ou simplesmente 
não fazer nada. Outra bem diferente é sentir-se só o tempo inteiro.

Quando o isolamento social se torna uma condição de vida, pode 
trazer danos à saúde e a solidão em alguns casos está associada à de-
pressão e à sensação de desesperança em relação à vida e pode provo-
car variações no sistema imunológico.

De fato, a solidão está relacionada ao mau funcionamento do siste-
ma imunológico, ao aumento da pressão sanguínea, à elevação dos ní-
veis de hormônios do estresse, a um sono ruim, ao alcoolismo, ao uso 
de drogas e mesmo a alguns tipos de demência em pessoas mais velhas. 

Mas o que quero esclarecer nessa minha coluna é que o comporta-
mento antissocial é diferente da insociabilidade ou isolamento social e 
diferente em crianças e adultos.

Por exemplo, uma criança antissocial é aquela cujo comportamen-
to desagrada as outras pessoas com quem convive, seja em casa ou na 
escola, e desrespeita constantemente as regras que regem o convívio em 
grupo.

Desobediência persistente, tendência a provocar brigas, desrespei-
to a pais e professores e uso da violência para lidar com problemas do 
dia a dia são algumas das características comportamentais da criança 
com o transtorno da conduta.

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, vejam alguns sintomas do transtorno da conduta:
• intimidar ou ameaçar os outros;
• brigar com frequência e recorrer a armas, como paus, pedras e cacos 
de vidro;
• cometer delitos ou crimes, como roubos e furtos;
• praticar atos de crueldade com pessoas e animais;
• praticar atividades perigosas, como destruições ou incêndios.
Diferentemente, um adulto com transtorno de personalidade antisso-
cial pode apresentar os seguintes sintomas:
• descaso pelas outras pessoas;
• prática de atos ilícitos, como roubos e fraudes, ou atos imprudentes 
para a obtenção de vantagens pessoais;
• indiferença em relação às consequências de seus atos na vida das ou-
tras pessoas (em outras palavras: ausência de remorso);
• irresponsabilidade profissional e financeira;
• prática de violência doméstica;
• impulsividade ou adoção de comportamentos arriscados;
• tentativa de justificar racionalmente seu comportamento antissocial.

As pessoas geralmente confundem o transtorno de personalidade 
antissocial com a psicopatia. Realmente os dois transtornos são bem pa-
recidos e coincidem em todos os sintomas listados acima, mas o psico-
pata apresenta características peculiares, como a vaidade excessiva e a 
arrogância.

Continuo escrevendo esse artigo no meu blog “Psique & Amor”, por 
Deny Alfano (Google).
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hisTÓRiA TRisTe, finAl feliZ 
Na tarde do último domingo (21) policiais militares rodoviários faziam uma 

operação na rodovia SC-135, em Rio das Antas, quando foram surpreendidos por 
um cachorro que pulou dentro da viatura. De acordo com os profissionais, o ani-
mal estava assustado e aparentava ter sido abandonado às margens da rodo-
via. Comovidos com a situação, eles levaram o cão até o posto da PMRv, onde 
um policial decidiu adotá-lo. Um final feliz para uma triste história de abando-
no – algo que infelizmente ainda se repete com frequência nas estradas.

camilla constantin, jornalista

Cabo maurício e os filhos, juntamente com o novo integrante da família

 Divulgação/ PMRv

FIM DO AL 

nesta edição noticiamos 
o fim do ano leonístico 
2019/2020 para o 

Clube de lions. Para o 
lEO Clube maravilha, o 

lions Clube maravilha e o lions 
Clube maravilha Oeste em julho uma 
nova diretoria assume o comando das 
entidades. importante destacar o belo 
trabalho desenvolvido pelos que deixam 
o cargo. Prova disso foram as brilhantes 
campanhas e doações feitas. as boas 
atividades comprovam a importância 
das instituições para a sociedade 
maravilhense.  

diana heinz, jornalista

FALTA DE CARÁTER
Superfaturamento, desvio de verbas, golpes, corrupção. E não, eu não estou falando 

da Operação Lava Jato, mas do novo coronavírus. A ganância em algumas pessoas é tan-
ta que nem quando se trata de saúde estão preocupados com seu semelhante, e quan-
do falo em semelhante não falo da parte psicológica, mas da fisiológica, por favor, não 
confundam! A velha história da corrupção se repete, e vai se repetir, infelizmente. Dian-
te de tudo isso, só faço um questionamento: quando é que o ser passará a ser humano?

Rosiane poletto, redatora

Largura da ponte perto da Casa 
Mortuária sendo questionada

A nova ponte construída sobre o Rio Iracema, na Rua 
Doutor Orlando Valério Zawadski (perto da Casa Mortuá-
ria), mal foi concluída e já tem questionamentos para a pre-
feitura responder. O vereador Natalino Prante (PP) protocolou 
um requerimento, na Câmara, convocando os engenhei-
ros da prefeitura para responderem sobre a largura da pon-
te. Pela justificativa do vereador, a ponte possui 6 metros 
a menos que a largura da rua, que possui 20 metros no to-
tal. Agora, os engenheiros estão sendo questionados so-
bre o projeto. Eles foram convocados para responder na pró-
xima sessão da Câmara, 6 de julho, a partir das 19h.   

cleiton ferrasso, jornalista

PICO DA COVID 
há pouco mais de três meses o Brasil 
acendia um alerta, prevendo enfrentar a 
dura pandemia do novo coronavírus. na 
nossa região não foi diferente, muita 
gente com medo, atento aos cuidados 
necessários para prevenir o avanço 
da doença. Entramos em quarentena, 
o setor produtivo amargou prejuízos 
históricos, enquanto a população 
esperava o temido pico da doença. 
Parecia que ele chegaria logo, mas 
não, demorou pelo menos dois meses. 
ainda enfrentamos o pico da covid-19, 
mas o sentimento mudou. a população 
parece ter perdido aquele “medo 
saudável”, diminuindo o isolamento 
social. nos últimos dias maravilha e 
tantos outros municípios viram seus 
números crescer. O tempo, sozinho, 
não será suficiente, precisamos 
repensar atitudes! É como se numa 
guerra, quase sendo vencida, um grupo 
de soldados decidisse dar uma trégua 
ao inimigo, que por sua vez, decidiu 
aproveitar o momento para vencer 
batalhas importantes. ainda estamos 
em guerra. não é hora de festinhas, 
não é hora de trégua.  

carine Arenhardt, jornalista 

É DIFÍCIL DECIDIR 
POR TODOS

Antes de refletir sobre como é di-
fícil tomar uma decisão por todos, va-
mos imaginar algumas coisas. Baseado 
no fato de que reclamamos de muitas 
coisas: governo, chefes, gerentes, em-
presários e todo o resto, o que você fa-
ria? Se você fosse o prefeito ou pre-
feita de Maravilha, por exemplo? Ou, 
se você, em um único estalo, surgis-
se na cadeira do presidente da repú-
blica ou do ministro da saúde, agora? 
O que você faria? Seria por sua con-
ta e risco. Após analisar os fatos, as si-
tuações, você teria o poder de deci-
são. Você faria melhor, seria o justo 
para todos, como você chegaria a essa 
decisão? Então... A coisa é complica-
da. Nossos gestores estão pressiona-
dos, não querem prejudicar ninguém, 
mas também não querem ser surpre-
endidos com uma onda de pessoas do-
entes por covid-19. Por isso, acredito, 
muitas ações são para dizer que algo 
está sendo feito. Mas só estamos espe-
rando para ver como isso vai terminar.

ederson Abi, jornalista
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LUIZ CARLOS
PRATES

diReTORiA

leO clube maravilha encerra Al 2019/2020
DIANA HEINz

De forma on-line o LEO 
Clube Maravilha encerrou no 
sábado (20) o Ano Leonísti-
co (AL) 2019/2020. A reunião 
festiva recordou ações reali-
zadas e homenageou com-
panheiros que se destacaram 
durante o período. Desde ju-
lho de 2019, quando a atu-
al presidente, Djanaina Man-
frin, foi empossada, o clube 
maravilhense desenvolveu 40 
campanhas, sendo 28 físicas 
e 12 de forma on-line. Mui-
tas ações, como a tradicional 
Pizza LEO, foram canceladas 
em virtude da pandemia. 

Para Djanaina o perío-
do foi de aprendizado e gra-
tidão. “Ao olhar para trás, 
me sinto exatamente como 
o leão da logo LEO, extre-
mamente orgulhosa de cada 
passo desta caminhada. Só 
tenho a agradecer pela opor-
tunidade, que me proporcio-
nou inúmeras experiências 
e novos desafios. Conse-
quência disso: reflexões, cres-
cimento e inclusive o auto-
conhecimento. Aproveito 
ainda para agradecer a to-
dos os associados, pré-LE-

Os, casal conselheiro e casal 
amigo do LEO Clube Mara-
vilha. Foi incrível caminhar-
mos juntos ao longo do ano 
leoístico, servindo sempre 
com e por amor”, declara. 

A troca de diretoria será 
realizada no dia 4 de ju-
lho de forma on-line. A pos-
se será transmitida pelas 
redes sociais. A nova di-
retoria será presidida por 
Rodrigo Augusto Genesi-
ni Siqueira e a vice-presi-
dência será entregue ao in-
tegrante Robson Belusso. 

cAmpAnhA dA 
hOnesTidAde
Dias antes da reunião 
todos os integrantes 
receberam um presente. 
na embalagem um 
adesivo pedia para que o 
pacote não fosse aberto 
até o encontro virtual. 
a ideia foi de promover 
a honestidade, além de 
entregar uma lembrança 
aos companheiros 
em agradecimento ao 
empenho pela entidade. 

Presente foi entregue a todos os 
integrantes e aberto em reunião 

Posse da nova diretoria será realizada no dia 4 de julho

Fotos: Divulgação

sOciAl Obra vai abranger construção de quadra esportiva, salas e 
refeitório, possibilitando atendimento para alunos que residem no interior 

município licita ampliação da 
sede do serviço de convivência
CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de Ma-
ravilha confirmou a ampliação do 
prédio do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos, obra 
que terá investimento de aproxi-
madamente R$ 590 mil. O recur-
so é de emenda parlamentar do 
deputado federal Celso Maldaner 
(MDB), com contrapartida do mu-
nicípio. A obra está sendo licitada. 

A estrutura, que fica ao lado 
do Centro Educacional Mundo In-
fantil (Caic), tem atualmente área 
de 227,05 metros quadrados e vai 
receber ampliação de mais 119,7 
metros quadrados. Conforme a 
secretária de Assistência Social, 
Kathiucya Lara Immig, o Servi-
ço de Convivência também vai 
oferecer uma área de quadra es-

portiva. No total, a área disponí-
vel para atender os alunos será de 
610 metros quadrados. 

A secretária explica que a am-
pliação contempla salas e refeitó-
rio, o que vai possibilitar o atendi-

mento de crianças e adolescentes 
que residem no interior do municí-
pio. Com a ampliação e o novo re-
feitório, o município passa a ofere-
cer almoço para estes alunos do 
interior, que no contraturno das 

aulas na escola regular vão fre-
quentar o Serviço de Convivên-
cia. A equipe atende crianças e 
adolescentes com oficinas de 
música, balé, artesanato e práti-
cas esportivas. 

Sede do Serviço de Convivência fica ao lado do Caic

Divulgação Ascom

O AmAnhã dA felicidAde
Desculpe-me, hoje estou um pouco atrasado, então, per-

mita-lhe de imediato fazer uma pergunta, vamos ganhar tem-
po: – “Diga-me, o que se esconde atrás da cortina do hoje”? 
Se você responder o amanhã, desculpe-me outra vez, nin-
guém poderá jamais afirmar que vai existir o amanhã. Vamos 
clarear o assunto. Dou-lhe alguns minutos para você imagi-
nar cinco pessoas absolutamente poderosas sobre a Terra, 
pode começar pelo Papa, passar pela Rainha da Inglaterra, 
quem for... Pensaste nas cinco pessoas? Pois lhe garanto que 
nenhuma delas pode afirmar um centímetro de certeza sobre 
o amanhã, ninguém jamais o pôde, jamais poderá...

Vim até aqui, e olhe que eu estou com pressa, sem ter dito 
ainda o que me traz até você. Digo agora, os filhos. Para mui-
tos, filhos são uma loteria premiada na vida. Nem todos pen-
sam assim, mas vamos dar de barato que um filho seja de fato 
uma benção na vida na nossa vida do aqui e agora e também 
na nossa vida de “amanhã”. Certo? Negativo. Um filho pode 
ser um tiro no pé, ruim, maldoso, chato, desagradável, in-
suportável mesmo, e ainda que tenha ido para boas escolas. 
Essa loteria, a dos filhos, é muito arriscada.

Acabo de ler a história de um sujeito bem conhecido do 
mundo da televisão e do cinema brasileiro, aposto que você o 
conhece. Ele tem quase 80 anos e quatro filhos, três homens 
e uma mulher, todos fortes, trabalhando, mas... Teve que pe-
gar o que era dele e se mandar para um asilo, uma conhecida 
casa de acolhimento para artistas que não têm arrimos de fa-
mília. Diga-me se tem cabimento, o sujeito tem quatro filhos 
fortes, saudáveis, mas nenhum deles quis abrigar, acolher 
mais de perto o pai. Enquanto isso, conheço um sujeito que 
mora longe daqui, mas é daqui, e de igual modo tem quatro 
filhos, mas... Só o filho adotado ficou perto dele e da mãe. Os 
filhos “verdadeiros” deram no pé, foram “fazer a vida” bem 
longe dos pais. O filho adotado ficou, estudou da mesma ci-
ência do pai, o ajuda como ninguém e o ama como os filhos 
“verdadeiros” aparentemente não o fazem. Filhos? Bilhete de 
loteria, bah, bilhetes, mais das vezes, “brancos”... Ninguém 
sabe do amanhã. Uma criança adotada bem que pode ser “o 
amanhã” dos pais, o amanhã da felicidade.

pesAdelO
Faço força para exorcizar o pesadelo, mandá-lo às favas. 

Mas ele é persistente, bate à porta. Queres ver? Ouça esta 
manchete, desta semana: - “Livraria Saraiva vai fechar mais 
11 lojas por crise”! Crise, suponho, é para todos, como é que 
não há crise para a venda de games eletrônicos? Porque os 
broncos são maioria, para eles livro dá urticária. Merecem o 
“tapa” que estão levando...

hORROR
Se você quiser saber que como está o Brasil em (in)se-

gurança pública, em crimes horrendos de toda sorte, levante 
um pouco mais cedo e ligue na Record TV, no Balanço Geral 
que começa às 5:00. É de não acreditar, tudo diante de câme-
ras, os atrevidos não têm medo de polícia e menos ainda da 
Justiça. Barbarismos. Quando não há “chefia”, há a bandalhei-
ra que faz vítimas irreparáveis. É só comprovar!

fAlTA diZeR
Gostaria de saber dos pais, diante destas “férias” alonga-

das das crianças e adolescentes, quantos livros os filhos le-
ram, quantas lições fizeram todos os dias em casa... Como 
vão fazer se os pais, por maioria, são umas bitolas estreitas? 
Depois se queixam da sorte, criam mandriões folgados, va-
dios “ativistas”. Tens razão, frutos não caem longe do pé, tens 
razão!
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“nada é menos produtivo do que 
tornar eficiente algo que nem 
deveria ser feito” 

Peter Drucker
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

AZul fechA AcORdO cOm pilOTOs e cOmissÁRiOs 
pARA ReduZiR jORnAdA e sAlÁRiOs 

A Azul acertou acordo com sindicatos de pilotos e comissários que aprova-
ram em assembleias redução de jornada de trabalho e salários em meio à crise causada pela pandemia de co-
vid-19. “O acordo tem duração de 18 meses e permite à companhia ter total flexibilidade em termos de custos de pes-
soal à medida que retoma sua malha de acordo com a recuperação da demanda”, afirmou a companhia aérea. 

Confiança do setor de construção 
avança em junho

Com a segunda alta consecutiva, o Índice de Confiança da Construção 
(ICST) avançou 9,1 pontos em junho, para 77,1 pontos. Dessa forma, os da-
dos mostram que os agentes do setor de construção estão retomando parte 
da confiança perdida desde o início da pandemia, mais precisamente, hou-
ve recuperação de 43% das perdas. Assim, apesar dessa recuperação, o ín-
dice permanece bem abaixo do verificado no início do ano, quando atin-
giu 94,2 pontos em  janeiro. O resultado deste mês é reflexo da melhora das 
perspectivas dos empresários, com o Índice de Expectativas (IE) avançan-
do 13,5 pontos, para 83,2 pontos. Na mesma direção, mas com menor in-
tensidade, o Índice de Situação Atual avançou 4,7 pontos, para 71,5 pontos.

SC mantém menor 
taxa de informalidade 
na economia durante 
pandemia
Dados divulgados pelo instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (iBGE) na 
quarta-feira (24) apontam que Santa 
Catarina manteve, no mês de maio, 
a menor taxa de informalidade da 
economia do país, com 20,9%. a média 
nacional no mesmo período ficou em 
34,7%, de acordo com a Pesquisa 
nacional por amostra de Domicílios. 
Outro dado que chama a atenção 
no estudo é que os trabalhadores 
catarinenses foram os menos 
dependentes do auxílio emergencial 
no mês passado. apenas 20,9% 
dos domicílios de Santa Catarina 
têm alguém que recebeu a ajuda da 
união no mês passado, ao passo 
que esse percentual ficou em 38,7% 
nacionalmente.

Estados Unidos
Governo concluiu que grandes com-

panhias chinesas, como a Huawei e a Hi-
kvison (empresa de vigilância por vídeo), 
são controladas pelo Exército chinês, e pas-
sou a preparar novas sanções financei-
ras. Navarro, assessor de comércio, afir-
mou que Trump instruiu Robert Lighthizer, 
representante comercial, a informar até 
15 de julho se a China cumpriu a promes-
sa de comprar US$ 150 milhões em lagos-
tas do país, como parte da fase um do acor-
do comercial. Caso contrário, Trump irá 
considerar a possibilidade de aplicar ta-
rifas retaliatórias à indústria de frutos do 
mar da China. A Apple informou que fe-
chou 7 lojas no Texas, que desponta como 
um novo epicentro da doença, dias de-
pois de fechar pontos de venda no Arizona 
e em três cidades no Sul do país. Na Caro-
lina do Norte, o governador suspendeu os 
planos de flexibilizar medidas restritivas. 

Grande São Paulo concentra 23% da 
população e 33% da renda nacional 

Os 37 municípios que integram a Região Metropolita-
na de São Paulo detinham 23,6% da população e 33,3% da 
renda total do Brasil em 2018, segundo um estudo divul-
gado na quinta-feira (25), pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística. De acordo com os dados do estudo, 
a Grande São Paulo concentrava 49 milhões de habitan-
tes e era responsável por mais de R$ 2 trilhões de Produ-
to Interno Bruto — soma de todos os bens e serviços pro-
duzidos — de 2018, que totalizou R$ 6,8 trilhões. O estudo 
aponta ainda que a rede urbana do Estado de São Pau-
lo contém a maior diversidade e número de centros urba-
nos de hierarquia mais elevada, sendo a única área do país 
que comporta duas metrópoles: São Paulo e Campinas.

Fábio Vieira/Estadão

Delivery se torna um segmento atrativo 
para investidores em tempos de crise

Quatro em cada cinco donos de bares e restauran-
tes tentaram obter empréstimos para sustentar seus ne-
gócios durante a pandemia, de acordo com pesquisa 
feita pela Associação Brasileira de Bares e Restauran-
tes (Abrasel) com empresários do setor em todo o país. 
A queda de faturamento é consequência do isolamen-
to social por conta da pandemia do coronavírus. E nes-
se cenário, o delivery foi a única saída para 55% dos 
estabelecimentos continuarem operando. O segmen-
to se tornou muito atrativo, tanto para estabelecimen-
tos que aderiram ao formato, quanto para investidores 
que buscam por negócios que crescem durante a crise.
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DR. RAyMUNDO tOMkOWSkI DA FONSECA
NEUROLOGIStA
raymundoneuro@gmail.com

Como bem disse o amargo filósofo ale-

mão, há mais de 200 anos, dormir é fun-

damental para nosso corpo e mente. O 

sono é fundamental para a sedimentação de no-

vas experiências e memórias, para o aprendiza-

do, para manter toda a maquinaria cerebral e o 

organismo como um todo “azeitado” e em perfei-

ta ordem, pronto para dar seu máximo e melhor 

no próximo dia.

Porém, o contrário também se faz verdadei-

ro, um indivíduo que não dorme o suficiente, que 

não provém horas de sono reparador para todo 

esse mecanismo, apresenta aumentado seu ris-

co de desenvolver doenças cardiovasculares, 

diabetes, dislipidemia (como o aumento do co-

lesterol, por exemplo), aumento da chance de-

senvolver quadros de ansiedade e depressão. 

Poderá passar o dia sonolento e terá seu rendi-

mento nas atividades diárias e no trabalho di-

minuídas.

Segundo a Associação Brasileira do Sono 

(ABS), cerca de 70 milhões de brasileiros so-

frem de insônia hoje no país, sendo o distúrbio 

do sono mais comum e sendo considerado já um 

problema de saúde pública. 

mAs O Que 
É insôniA?
Insônia é a dificuldade de iniciar ou manter o 

sono. Existem alguns diferentes tipos, como o in-

divíduo que demora para iniciar o sono (insônia 

inicial). Há também aqueles que não apresentam 

dificuldade para iniciar o sono, mas despertam 

de três a quatro horas após, no meio da noite e 

não conseguem voltar a dormir (insônia tardia). 

As causas são geralmente 
são multifatoriais:
• Ansiedade e Depressão: 
• Problemas pessoais e no trabalho;
• Uso excessivo de álcool e cafeína 
(geralmente próximo ao horário de ir para 
cama);

O RelÓgiO de cORdA
O sono é para o indivíduo 
o mesmo que dar corda 
ao relógio.” 

arthur Schopenhauer

• Sedentarismo;
• Excesso de estímulo vital (celular, tablets…);
• Doenças hormonais.

diAgnÓsTicO e TRATAmenTO 
O diagnóstico da insônia é realizado pelo pro-

fissional baseado na história clínica do paciente, 

na descrição da sua rotina diária, história familiar, 

uso de substâncias e no exame físico realizado no 

consultório. Existem também casos onde se faz ne-

cessário realizar um exame chamado Polissonogra-

fia. Nele são medidos parâmetros fisiológicos como 

a atividade cerebral, padrão respiratório, atividade 

muscular entre outros do paciente durante o sono. 

É exame mandatório para diagnóstico de indivídu-

os com ronco e apneia (falta de ar) durante o sono.

O tratamento para insônia é baseado tanto em 

medidas não-farmacológicas, quanto no uso de al-

guns fármacos prescritos pelo médico em casos es-

pecíficos. 

Vale lembrar algumas 
práticas simples como:
• Higiene do sono: deitar e acordar nos 
mesmos horários, respeitando uma rotina. Ter 
bom colchão, quarto com iluminação reduzida 

e temperatura agradável. leia algo antes de 
dormir; evite equipamento eletrônico perto da 
hora de ir para cama.
• Realize atividade física regularmente e prefira 
refeições leves perto da hora de deitar;
• Evite também o consumo de álcool e cafeína 
nas 6 horas antes de dormir;
• Evite levar seus problemas para o travesseiro, 
ele não consegue resolvê-los para você. Tenha 
o hábito de anotar antes de dormir suas 
tarefas para o dia seguinte, é uma forma de 
aliviar a pressão de ficar pensando nelas na 
cama.
• Não se automedique.
 

Enfim, todos nós temos 24 horas cada dia, os que 

dormem e os que não, estatisticamente quem dor-

me melhor acaba realizando mais, vivendo mais e 

melhor. É preciso a cada dia dar uma pausa, um des-

canso merecido para essa incrível máquina que nos 

carrega, deixar que ela se recupere. Somos como 

um relógio de corda, é preciso armazenar energia, 

se preparar, nos recarregarmos para encarar o pró-

ximo dia e desafios que estão por vir.
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

a vasectomia 
é um método 
contraceptivo, 

recomendado pelos 
urologistas quando 
o assunto envolve 
planejamento familiar. 
muitos mitos ainda cercam 
a vasectomia, mas ela 
vem sendo cada vez mais 
realizada, pois tem um 
custo menor que outros 
métodos de anticoncepção, 
é um procedimento 
simples, você não perde 
sua masculinidade, 
mantém ereções normais, 
o líquido seminal continua 
saindo da mesma maneira 
(obviamente sem os 
espermatozoides) e os 
resultados são excelentes.  
a vasectomia é realizada 
com uma anestesia local 
seguida de uma pequena 
incisão na pele do escroto 
sendo identificado o canal 
deferente de cada lado, que 
é justamente o canal por 
onde os espermatozoides 
caminham desde o 
testículo até a chegada 
na uretra. neste local é 
feita uma ligadura e corte 
destes canais. Depois são 
amarradas as pontas, a 
pele é fechada com 1 ou 
2 pontos de fio absorvível 
e o local é protegido com 
um pequeno curativo. O 

VAsecTOmiA

procedimento dura em 
torno de meia hora, não 
necessita internação e logo 
depois de feito o paciente 
é liberado para casa e 
receitado algum anti-
inflamatório e analgésicos 
simples. a recuperação é 
rápida, podendo voltar para 
as atividades habituais em 
48h, relações sexuais em 
7 dias e atividade física em 
15 dias.  as complicações 
são inerentes a qualquer 
procedimento cirúrgico e 
são geralmente pequenos 
quando acontecem. Pode 
acontecer infecção local, 
hematoma (pele arroxeada) 
ou edema (inchaço).
uma das orientações mais 

importantes relacionadas 
com a vasectomia é manter 
os cuidados para não 
engravidar a companheira 
por um período de 90 dias, 
pois fica um depósito de 
espermatozoides no canal, 
que vai sendo eliminado aos 
poucos, em cada relação. 
no período de 90 dias é 
feito o espermograma 
e tendo como resultado 
azoospermia (ausência de 
espermatozoides) a pessoa 
é liberada para ter relações 
sem proteção. 
Desmistificar a vasectomia 
é importante para que 
casais tenham essa opção 
na hora de decidir o futuro 
em família. O maior mito 

está relacionado com a 
perda da masculinidade 
e sabemos que a 
vasectomia não interfere na 
potência sexual, a pessoa 
prossegue com as ereções 
normalmente e não tem 
perda da libido. Outra 
situação muito comum 
é achar que vai mudar a 
ejaculação, que não vai 
mais ejacular. na verdade 
o espermatozoide contribui 
com cerca de 2% do volume 
ejaculado, ou seja, não 
vai haver praticamente 
nenhuma mudança. não há 
também qualquer relação 
entre vasectomia e dor no 
pênis na hora da relação. 
Outro assunto muito 

questionado pelas 
pessoas que procuram um 
profissional para realizar 
vasectomia é se ela pode 
ser revertida. a resposta é 
sim, porém a cirurgia para 
reversão é mais complicada 
e trabalhosa. Quanto menor 
o tempo decorrido desde a 
realização da vasectomia, 
maiores as chances de 
sucesso na reversão. Se o 
procedimento for realizado 
até 3 anos a possibilidade 
de ter espermatozoides 
no ejaculado chega a 97%, 
com 76% de chance de 
gravidez. após 14 anos de 
vasectomia as chances 
diminuem para 31%.
Cada vez mais solicitada, 

a vasectomia tem deixado 
atualmente de ser um tabu 
e tem sido considerado 
um método definitivo para 
o controle de natalidade. 
atualmente os homens 
se dirigem ao consultório 
médico para avaliar este 
método e pedir mais 
explicações e informações 
aos especialistas sobre a 
realização desta cirurgia. 
importante ressaltar 
que apesar de existir a 
reversão da vasectomia, 
em alguns casos pode 
não ter êxito, por isso, se 
faz necessário pensar 
bastante a respeito e 
informar-se bem com seu 
urologista.
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RAiVA: como lidar com o sentimento 
e transformá-lo 
DIANA HEINz

Brenda casou com Gui-
lherme há 12 anos. Nesse tem-
po, o casal passou por muitas 
crises. Problemas financeiros, 
mentiras e até traições. Por al-
gum motivo, os dois perma-
neceram juntos. Mas passam 
grande parte do dia discutin-
do. As brigas nem sempre en-
volvem assuntos do passado, 
mas são tantos problemas que 
a raiva tomou conta do lugar. 
A bola de neve carrega o peso 
do ódio e fica difícil fugir. Essa 
história não é real, mas pode-
ria ser. Afinal muitas relações, 
sejam elas de amor, amizade 
ou família, são muito simila-
res. O último episódio do po-
dcast Papo de Quinta foi sobre 
a raiva. A doutora em psico-
logia clínica Débora Bock e 
a instrutora de yoga Tamires 
Gerhardt Drescher participa-
ram do programa. 

Segundo Débora, a raiva é 
uma emoção básica e funciona 
como um mecanismo de defe-
sa em situação de perigo, con-
trariedade e ameaça ao que 
se acredita. Ela destaca a vul-

nerabilidade humana. Todo 
ser humano, independente 
de cultura, tem posturas bá-
sicas geneticamente determi-
nadas frente à irritação e à rai-
va. Elas conduzem aos nossos 

processos no sistema nervo-
so e, além disso, as expressões 
gestuais são semelhantes. Con-
tudo, isso pode ser alterado por 
influências culturais e por ou-
tras formas de aprendizado.

Fotos: Divulgação

Doutora em psicologia clínica Débora Bock explica origens e causas da raiva 

nO cÉRebRO 
O cérebro é composto de três partes, onde 
atua a irritação: 1º) O tronco cerebral e 
porções do diencéfalo, que é a base instintiva, 
onde assentam nossos sentimentos; 2º) O 
sistema límbico, onde vivemos as emoções 
sob a forma de estados inconscientes e 
que exercem forte influência sobre o nosso 
comportamento; 3º) A córtex cerebral, que 
governa os movimentos voluntários, processa 
conscientemente os estímulos sensoriais 
e é responsável por processos cognitivos 
complexos (pensamento e fala).

senTimenTOs 
RelAciOnAdOs 
- Ciúme
- Frustração
- ira 
- irritação 
- ressentimento 

Tamires explica que 
a primeira reação 
do corpo ao sentir 
raiva é de calor e 
enrijecimento do 
abdômen, o que faz 
com que a respiração 
fique mais ofegante e o 
peito mais estufado. “a 

circulação sanguínea 
aumenta, nos deixando 
prontos para bater ou 
correr”, explica. 
além das contrações 
do corpo, ocorre a 
liberação de hormônios 
como o cortisol e a 
adrenalina, conhecidos 

como hormônios do 
estresse. “Pensando 
no que acontece com o 
corpo quando estamos 
com raiva, podemos 
começar tentando 
respirar de forma mais 
tranquila, exalar mais 
do que inalar”, explica. 

nO cORpO 

>> RessignificAR 

instrutora de yoga Tamires Gerhardt Drescher fala sobre reações do corpo e da mente em acessos de raiva 

A raiva é um equipamen-
to emocional básico dos seres 
humanos e não pode ser ba-
nida, nem negada. Pelo con-
trário: sua presença indica um 
conflito ou um perigo, razão 
pela qual se deve dar atenção 
e levá-la a sério. É graças a esse 
sentimento que existe a refle-
xão sobre os próprios limites. A 
energia que a irritação põe à dis-
posição afasta o medo e a sen-
sação de impotência. São as 
emoções que fazem um indi-
víduo voltar para dentro de si e 
para a solução de problemas. 
“Ao invés de negar sua existên-
cia ou culpar os outros, é pre-

ciso percebê-la como algo in-
trínseco, que existe em nós por 
natureza”, destaca Tamires. 

Débora indica que ao invés 
de dizer “não se irrite!”, deve-se 
dizer “trate de se irritar sim, mas 
com moderação”. E para que 
essa moderação aconteça, é ne-
cessário estar consciente. Falar 
sobre a irritação é um fator que 
auxilia a expressão conscien-
te do que é sentido, sem haver 
violência. “Não podemos es-
quecer, também, que palavras e 
gestos podem ferir muito, prin-
cipalmente se estiverem a ser-
viço de uma irritação velada. 
Por isso, é importante apren-

der e exercitar desde peque-
no a se expressar sem machu-
car o outro”, argumenta Débora. 

Durante os acessos de rai-
va o mais indicado é discutir 
sobre o assunto posteriormen-
te, rever situações e mostrar 
uma disposição conciliató-
ria. Assim, é possível esclare-
cer de forma sensata o confli-
to e resolvê-lo. Com a pausa, a 
irritação vai desaparecer, pois 
terá cumprido o seu papel. “Se 
eu entrar em contato comigo 
mesmo e descobrir minha di-
nâmica, posso aprender a li-
dar com esse sentimento”, fina-
liza a doutora em psicologia. 
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cOVid-19 Semana foi marcada por aumento acima de 55% nos casos da doença na região Oeste. Prefeito de 
São Miguel da Boa Vista também foi diagnosticado 

seguindo cenário regional, maravilha tem crescimento nos casos 
ativos e limita horário de funcionamento dos estabelecimentos
CARINE ARENHARDT 

Em uma semana o Oeste ca-
tarinense somou mais de 1.700 
novos casos de covid-19, um 
crescimento que preocupa a co-
munidade regional. No último 
dia 19 a região somava 3.033 ca-
sos diagnosticados, número que 
subiu para 4.763 na quinta-feira 
(25), crescimento acima de 55%. 
Do total, 3.199 pacientes são con-
siderados curados. Um dos fato-
res que contribuiu para este au-
mento mais expressivo na região 
foi a testagem de colaboradores 
de um frigorífico da BRF de Cha-

pecó. Somente nesta agroindús-
tria, cerca de 1,2 mil já testaram 
positivo para a doença. 

Em Maravilha, as duas úl-
timas semanas também soma-
ram um crescimento maior nos 
casos. Somente nesta semana fo-
ram confirmados 27 novos diag-
nósticos positivos para covid-19. 
Atualmente são 42 casos consi-
derados ativos, de um total de 77 
já detectados. O município tem 
ainda 209 pessoas em monitora-
mento. Sete profissionais de saú-
de seguem afastados. 

O Hospital São José tem dois 
pacientes internados na ala co-

vid, uma idosa de 65 anos com 
diagnóstico confirmado está na 
UTI, e um paciente em leito de 
enfermaria aguarda resultado de 
exame. A equipe do hospital lem-
bra a importância dos pacientes 
já em isolamento comunicarem 
o fato assim que chegam para 
atendimento, para garantir a se-
gurança de todos. 

Com o aumento dos casos, o 
governo municipal de Maravilha 
publicou um novo decreto com 
medidas para o enfrentamento 
da pandemia do novo coronaví-
rus, que passou a valer na quar-
ta-feira (24).

O Que pReVÊ O decReTO? 

pRefeiTO cOm cOVid-19

Com o crescimento de casos ativos, 
todas as empresas do município que 
tenham mais de 50 colaboradores 
devem medir a temperatura dos 
funcionários na entrada e na saída. 
Os trabalhadores com febre devem 
ser encaminhados para a sala de 
triagem para covid-19. 
nas unidades de saúde a medida 
também foi adotada. Trabalhadores 
da saúde e pacientes passam 
pela medição de temperatura. 
a Secretaria de Saúde tem 
sete servidores afastados, em 
monitoramento, por terem 
apresentado sintomas da doença.  medição de temperatura em servidores da Saúde 

mediÇãO de TempeRATuRA

O documento define o horário de expediente de comércios, indústrias e prestadores 
de serviço. Conforme o decreto, estes estabelecimentos deverão encerrar suas 
atividades até às 22h30, independente do dia da semana. não se enquadram 
nesta regra as farmácias, postos de combustíveis (com exceção das áreas de 
conveniência), hospitais e indústrias que operem em mais de um turno. 
as empresas, indústrias ou prestadores de serviço que descumprirem o decreto 
serão multadas e, conforme estabelecido já em decreto anterior, o valor poderá 
variar de r$ 84,06 a  r$ 3.362,58. a fiscalização ficará a cargo da vigilância 
Sanitária, Epidemiológica, Fiscalização Tributária, Polícia militar, Corpo de Bombeiros 
e Defesa Civil. O decreto tem validade até 31 de julho de 2020, podendo ser 
prorrogado, ou revogado caso houver a diminuição de casos ativos de covid-19.  

O prefeito de São miguel da Boa vista, vilmar Schmaedecke, testou positivo para 
a covid-19 na manhã de ontem (26), após testagem nas secretarias de Saúde e de 
Obras do município. O prefeito afirmou que não apresenta sintomas, está bem, em 
casa, em isolamento, mas continua trabalhando. “Estou bem. Peço à população que 
melhore as recomendações de higienização do ministério da Saúde, da Secretaria 
de Saúde, que façam corretamente os procedimentos”, afirmou. 

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

O seR humAnO pOde enRiQueceR 
O QuAnTO desejAR
Se os recursos da Terra tivessem quanti-
dade definida e as riquezas fossem limi-
tadas, certamente o aumento da riqueza 
de alguns implicaria diminuição da rique-
za de outros. Porém, o reino de Deus é in-
finito, e o mundo real, como manifesta-
ção do reino de Deus, não sofre limitação 
de recursos e riquezas. Visto que o ser hu-
mano obtém a riqueza do Infinito, ne-
nhuma riqueza lhe será demasiada.
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CARINE ARENHARDT

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gri-
pe iniciou em março e encer-
ra na terça-feira (30) em todo 
o país. Em Maravilha, 95,3% 
do público-alvo foi vacina-
do até a sexta-feira (26), so-
mando aproximadamente 8,8 
mil imunizados. No entanto, 
fora da média geral, três gru-
pos prioritários seguem abai-
xo da meta.  

Conforme a responsável 
pela Sala de Vacina, Solange 

Hofstatter, crianças com até 5 
anos somam 80% vacinadas, 
gestantes 67% e pessoas com 
idade entre 55 e 59 anos pou-
co mais de 42%. A meta é que 
cada grupo prioritário che-
gue a 95% de vacinados. Já al-
cançaram ou ultrapassaram 
a meta os trabalhadores de 
saúde, com 125% vacinados; 
puérperas, com 95%; e idosos, 
com 121% vacinados. Tam-
bém fazem parte dos gru-
pos prioritários os professo-
res, caminhoneiros, doentes 
crônicos, indígenas, popula-

ção carcerária e trabalhado-
res das unidades prisionais, 
não contabilizados separa-
damente da média geral no 
sistema. 

A responsável pela Sala 
de Vacinas lembra que as 
crianças precisam receber a 
segunda dose em até 30 dias 
após aplicação da primeira. 
O atendimento em Maravilha 
é feito na Sala de Vacinas, na 
UBS do Bairro Floresta. 

VAcinA dA gRipe Gestantes, crianças e pessoas com idade entre 55 e 59 anos ainda não alcançaram a meta

com mais de 95% do público-alvo imunizado 
em maravilha, campanha encerra na terça-feira

Pais devem ficar atentos à segunda dose 
da vacina para crianças 

Arquivo/O Líder

pROjeTO cOneXÕes 

unoesc oferece plantão psicológico 
on-line e gratuito 
CARINE ARENHARDT 

O Projeto Conexões foi 
criado pelas clínicas de psico-
logia e coordenações do cur-
so de Psicologia dos cam-
pi da Unoesc de Pinhalzinho 
e São Miguel do Oeste, e ofe-
rece atendimento gratui-
to para toda a região. A ação 
criou uma rede de cuidados 
ao sofrimento psíquico nes-
te período de pandemia. 

O atendimento de plantão 
on-line é gratuito e oferecido 
por profissionais de psicologia 
formados pela Unoesc. O obje-
tivo é atender profissionais de 
saúde, assistência social e edu-
cação, acadêmicos da Unoesc 
e comunidade em geral. “Além 
das preocupações com os efei-
tos do vírus, também viven-
ciamos um aumento das situ-
ações de sofrimento psíquico, 
como ansiedade, insônia e so-
lidão, e também nos desafios 
das nossas relações sociais e 
até mesmo um grande indica-
tivo de casos de violência”, ex-
plica o professor e coordena-
dor da Clínica de Psicologia do 
campus da Unoesc em Pinhal-
zinho, Anderson Luís Schuck. 

O atendimento on-line 
é devido ao cenário de pan-
demia e o plantão porque 
o objetivo é atender situa-
ções mais emergenciais, para 

quem passa por algum mo-
mento difícil. Quem tiver in-
teresse em receber o aten-

dimento pode entrar em 
contato via telefone com as 
clínicas de psicologia da Uno-

esc em Pinhalzinho ou São 
Miguel do Oeste, ou com as 
coordenações do curso. 

Divulgação Unoesc

bebÊs
dentista vai passar 
orientações e dicas 
por telefone 

O dentista Vanderlei Ven-
drame, responsável pelo aten-
dimento dos bebês de zero a 
dois anos da rede pública de 
Saúde de Maravilha, está fa-
zendo acompanhamento e 
passando orientações e dicas 
por telefone para os pais com 
dúvidas sobre a saúde bucal 
dos bebês. 

Os pais que não fazem o 
acompanhamento ou que se 
tornaram pais no período da 
quarentena e desejam tirar dú-
vidas podem solicitar uma liga-
ção do dentista através do tele-
fone (49) 3664 3808. 

A secretária de Saúde, Mi-
riane Sartori, explica que o 
novo serviço tem como obje-
tivo dar prosseguimento aos 

atendimentos em saúde bu-
cal dos bebês e repassar orien-
tações para pais e mães, mas 
mantendo as crianças em casa 
devido ao risco de contágio 
pelo novo coronavírus.

Dentista vanderlei vendrame está 
fazendo acompanhamento por telefone 

Divulgação
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Vitrine
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 45

MCT
ZECABALEIRO
HISTORIADOR

OEILAAN
DANICADE

PENDENTESI
TEHFSR

PRORROGAÇÃO
ANSOLOM

INGREDIENTE
SALESIOC
PUSJALMA

PORTÕESOEN
RASAGUI
TEPUCREC

NECESSITADO

Cantor de 
"Telegra-
ma" e de
"Lenha"

Animal
afetado

pela febre
aftosa

Adalgisa
Nery,

poetisa
carioca

"Promessa
(?) dívida"

(dito)

"(?)
Tereza",
sucesso 
da MPB

Variedade
de banana
de casca

roxa
Diz-se dos
assuntos
ainda não
resolvidos

Entidade
como o
Green-
peace

Na hora
(?): no

momento
preciso

Ancelmo
(?),

jornalista
sergipano

Salman
Rushdie,
escritor
britânico

Recurso
para o 

desempate
(fut.)

O mais
conhecido

mantra
hindu 

Cada item
de uma
receita

culinária

Jean (?),
piloto

francês
(autom.)

A típica
nórdica, 
pela cor 

do cabelo
Secreção 

amarelada
de furún-

culos

Letra do
ressalto à
direita, no

teclado 

Gilson
Chveid

(?), nume-
rólogo

Eric
Clapton,

guitarrista
inglês

(?) ao
vinho, 

sobremesa
sulista

Edgar
Degas,
pintor

francês

Plástico de
garrafas 

recicláveis

Botão de
gravação
em filma-

doras

Profissão de Lula
no ABC paulista
Idem

(abrev.)
Estrada,

em inglês

Dançarino carioca, co-
reógrafo de escolas

de samba1ª esposa 
de Jacó (Bíblia)

Locomove as pessoas
de um local a outro

Responder (ao 
toque do telefone)

(?) Stul-
bach, ator

Cientista
como
Sérgio

Buarque
de

Holanda 

Una por pacto
Efeito colateral 

de certos
antidepressivos

Pobre;
indigente

Os do
inferno 

são sete,
segundo a

religião
islâmica

(?) de Maio, emble-
ma nacional da Ar-

gentina e do Uruguai
Baile com forró (pop.)

Princípio
espiritual
Mascote
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espAÇO gOuRmeT

INGREDIENtES
1 couve-flor média
1 copo de requeijão
2 ovos
50g de queijo ralado
200g de mozarela
cheiro-verde
1 tomate picado
margarina para untar

MODO DE PREPARO
Cozinhar a couve-flor com sal até ficar bem 
macia. Escorra e coloque em forma untada 
com margarina. Acrescente o requeijão (co-
lheradas espalhadas). Bata os ovos e junte 25g 
de queijo ralado, cheiro verde e o tomate. Jo-
gue os ovos batidos por cima da couve-flor. 
Cubra com a mozarela, polvilhe com o restante 
do queijo ralado. Leve ao forno para gratinar.

cOuVe-flOR gRATinAdA

Não canso de falar aqui que moda é a tradu-
ção, em forma de roupas e acessórios, do tempo 
em que estamos vivendo. Assim como nos anos 
1950 ela traduziu a ascensão do estilo de vida fa-
miliar nos vestidos estilo New Look de Cristian 
Dior, ela está traduzindo agora o estilo de vida 
de 2020 em nada mais, nada menos, que conjun-
tos confortáveis. Aqueles conjuntos de moletom, 
plush ou malha que estamos vendo tanto por aí!

Como foi que isso aconteceu? Acho que você 
já sabe a resposta, mas vamos lá! No momento que 
fomos obrigados a nos trancar em casa por causa 
da pandemia, usar pijamas o dia inteiro deixou de 
ser algo gostoso, porque não era mais algo só de 
fim de semana. Também porque algumas pesso-
as não deixaram de trabalhar e as que não pude-
ram fazê-lo ainda tentaram se manter produtivas. 
Então passamos a buscar as peças confortáveis, 
mas bonitas, que temos no armário. Dentre essas, 
alguns de nós temos conjuntos que usamos para 
viajar ou ficar em casa mesmo.

As empresas reabriram e pudemos voltar ao 
trabalho tradicional, mas não conseguimos es-
quecer da deliciosa sensação de trabalhar com 
roupas confortáveis, não é? Então a busca por es-
ses conjuntos aumentou muito e as lojas estão “se 
virando nos trinta” para conseguir fornecedores 
desse produto.

E, assim, os conjuntos de moletom, plush, ma-
lha ou outros materiais, tornaram-se a nova peça 
do momento! Usá-los para trabalhar deixou de ser 
sinal de “desleixo” e tornou-se sinal de estilo. Mi-
nha única dica é para que você tome cuidado com 
os complementos. Prefira calçados diferenciados 
e, se usar tênis, opte pelos modelos casuais e não 
os esportivos. Combine também com acessórios, 
passe uma maquiagem e esteja com os cabelos le-
vemente arrumados. A última coisa que queremos 
é que pareça que estamos de pijama, mas não dá 
para desapegar de uma opção tão acolhedora de 
roupas, não é?

cOnjunTO de mOleTOm 

É O nOVO pReTO
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Vitrine

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

láiza amália 
completou 10 anos 

ontem (26). a família 
e amigos desejam 

muito amor e saúde a 
esta menina linda!

a academia Espaço Fitness esta semana estava em ritmo de São joão. 

Quem completa mais um ano de 
vida hoje (27) é a lurdes Furst. Toda 
a felicidade do mundo pra você! 
amamos você. homenagem de 
seus familiares e amigos. Queridos pais, Ema e vito Bonamigo. É 

com imensa alegria que felicitamos vocês 
pelas BODaS DE OurO. nossos corações 
transbordam de alegria, afinal, são 50 anos 
de união conjugal, repleta de respeito, amor, 
sabedoria e compreensão. Como um belo 
casal, souberam alimentar o amor que os uniu. 
vocês construíram uma família com muito 
zelo, passaram por dificuldades e juntos 
tiveram a sabedoria de lidar e superar 
todas elas. Pai e mãe, vocês são exemplos 
de grandeza, honestidade e bondade, 
pois traçaram a caminhada juntos com 
dignidade e sabedoria. admiramos muito 
vocês! Desejamos eternas felicidades. 
Que Deus os abençoe sempre! Com 
carinho, de seus filhos, adenir e rosane, 
suas netas, hailiny e julie, sua nora, 
Eriene, e seu genro, leandro.
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

ATÉ QuAndO?

Quantas vezes você já indagou por quanto tempo tudo 
isso irá durar? Quantas vezes, pela manhã, ao despertar, 
você se sente sem forças para enfrentar o dia que surge? 

Quantas vezes já disse a si mesmo que chegou ao limite 
de suas energias, que não aguenta mais? 

E, no entanto, você prossegue, dia após dia, nas lides do 
trabalho, nas problemáticas familiares, nos embaraços fi-
nanceiros, se adaptando à dura realidade dos nossos dias. 

Vocês já perceberam essa capacidade que tem o ser hu-
mano de não se entregar, mesmo que pareça estar em qua-
se desfalecimento. 

Mais de uma vez, com certeza, você já ouviu falar de 
crianças e bebês encontrados com vida, após dias de soter-
rados. Como se recusassem a desistência da luta, da vida.  

E nos recordamos dos sofrimentos das mulheres que vi-
vem em países onde lhes são negados quaisquer direitos. 
Sem direitos à escola, a atendimento médico, a tratamento 
humanitário. 

Mulheres que em plena adolescência, ou ainda na meni-
nice, são dadas em casamento a homens, quase sempre bem 
mais velhos que elas.   

Elas têm seus sonhos destroçados, suas vontades me-
nosprezadas. Mulheres que sofrem espancamentos por nada 
e por coisa alguma. Porque ousaram conceber uma menina, 
quando o marido aguardava um menino. Porque tentam an-
dar sozinhas pelas ruas, porque planejam fugir, porque er-
guem a tonalidade da voz.  

Os anos passam e elas vão acumulando no corpo as mar-
cas dos espancamentos: dentes faltando, lacerações, hema-
tomas. Algumas fogem da vida, por não enxergarem pers-
pectivas de alterações positivas, em suas existências. Outras, 
corajosas, optam por estabelecer objetivos para si mesmas. 

Uma generosidade que não se abala, nem se contamina 
pelos desapontamentos e desilusões de cada dia.

E quando têm a oportunidade de fazer algo a benefício 
de outrem, se entregam até ao sacrifício da própria vida.

São exemplos. Por isso, quando as forças lhe estiverem 
falhando, pense que dentro de você ainda existem energias. 

E não se deixe derrotar, jamais. Um dia, o panorama se 
modifica. A noite se transforma em alvorada. Aguarde pelos 
raios da madrugada nova e não se entregue ao desânimo, em 
circunstância alguma.  

O sol pode demorar a surgir, mas sempre ressurge, afa-
gando a vida e renovando a esperança. Aguarde, sem aban-
donar a luta. Amanhã, amanhã pode ser o dia da sua liberta-
ção do círculo das dores. Espere. 

CARINE ARENHARDT 

Sem aulas presenciais 
desde março, os alunos da 
Apae Marisol também não 
têm previsão de retornar 
para a sala de aula. Neste 
período de pandemia, os 
trabalhos são on-line, com 
atividades propostas pe-
los professores. Os traba-
lhos de terapias também 
acontecem de forma re-
mota, com algumas exce-
ções para casos emergen-
ciais que são agendados e 
atendidos individualmen-
te de forma presencial. 

Conforme a diretora, 
Marilene Somacal, a mu-
dança na forma de aten-
der os usuários foi desa-
fiadora para toda a equipe, 
que precisou se reinven-
tar e se adequar às novas 
ferramentas tecnológi-
cas. Ela agradece o empe-
nho de todos os professo-
res e equipe técnica que 
vêm dando continuidade 
ao trabalho. 

A presidente da Apae 
Marisol, Renata Donhau-
ser, destaca que a pande-
mia também desafiou a 
diretoria a buscar ações 
alternativas para arreca-
dar recursos, para a ma-
nutenção da escola. Com 
dois eventos tradicionais 
cancelados, o Chá da In-
clusão e almoço do Agos-
to Laranja, novas ações já 
foram planejadas para re-
organizar o caixa. 

educAÇãO especiAl Diretora da escola e presidente da 
Apae falam sobre os desafios no período de pandemia

seguindo medidas de isolamento social, Apae 
marisol tem nova rotina de trabalho e lança 
ações alternativas para arrecadar recursos  

ARRAiÁ sOlidÁRiO 
A primeira ação será em 

julho e as fichas já estão 
sendo comercializadas, de 
forma on-line, pelas redes 
sociais da Apae ou mem-
bros da diretoria, ou enco-
mendas pelo telefone 3664 
1261. O Arraiá Solidário vai 
comercializar os tradicio-
nais lanches de festas ju-
ninas, como nega maluca, 
bolo de fubá, pé de mole-
que e cueca virada. A ven-
da de fichas segue até quar-
ta-feira (1º) e a entrega será 
na sexta-feira (3), das 15h 
às 19h, na Apae. 

bRechÓ de 
ROupAs nOVAs 

O tradicional Brechó de 
Roupas Novas está progra-

mado para os dias 21 a 31 
de julho, na Apae Marisol. 
Caso o cenário de pande-
mia não permita a realiza-
ção do evento no próximo 
mês, uma nova data será 
agendada. A ação conta 
com o apoio do comércio 
local, que faz a doação das 
peças para comercialização 
no brechó. 

lAnches em AgOsTO 
Para o dia 22 de agosto 

a diretoria da Apae está or-
ganizando mais uma ven-
da de lanches ou marmitas. 
A data estava prevista para 
a realização do tradicional 
almoço do Agosto Laranja, 
mas devido às normas de 
isolamento social, terá uma 
programação diferente.  

sORTeiO de pRÊmiOs 
e OuTRAs AÇÕes 

Para novembro está pro-
gramado o tradicional sor-
teio de prêmios, com venda 
de números para arrecadar 
recursos. A ação ainda está 
sendo organizada. 

A presidente da Apae lem-
bra duas campanhas contínu-
as que seguem arrecadando 
recursos para a escola espe-
cial. O Troco Solidário conta 
com o apoio do comércio local 
e população que destina pe-
quenas quantias em dinheiro 
para a escola especial. A po-
pulação também pode con-
tribuir através da conta de 
luz da Celesc, preenchendo 
um formulário, autorizando 
uma doação mensal para a 
Apae, de qualquer valor. 

Diretora da escola, marilene Somacal, e presidente, renata Donhauser

Carine Arenhardt/O Líder
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Pâmela Moraes, de 23 anos, é proprietária de 
uma loja on-line de produtos feitos à mão

na era da 
tecnologia, trabalhos 
manuais ressurgem 
repaginados 

Cachepôs e flâmula decorativa Peças feitas à mão estão em alta na 
decoração de ambientes 

linha completa de mesa posta 

CAMIllA CoNsTANTIN

Os trabalhos manuais - an-
tes considerados apenas “coisas 
de vovó” - ganharam espaço de 
destaque nos dias de hoje, prin-
cipalmente em razão de jovens 
que resgataram o ofício de forma 
criativa, aproveitando os benefí-
cios da tecnologia na divulgação 
e venda dos produtos.

Pâmela Moraes, de 23 anos, 
é proprietária do Ateliê Deco-
re, uma loja on-line de produ-
tos feitos à mão, como almofa-
das, flâmulas decorativas, peças 
em crochê, linha de mesa posta, 
cachepôs e outros. O empreen-
dimento foi criado em 2018, jun-
tamente com a mãe, Marli, com 
o intuito de vender artigos de de-
coração. Já as entregas são feitas 

pessoalmente em Maravilha e re-
gião, com possibilidade de envio 
para todo o Brasil. “Aprendi a fa-
zer crochê com a minha mãe e 
pensei: por que não fazer peças 
modernas e diferentes do con-
vencional? Comecei então a di-
vulgar nas redes sociais e com o 
tempo fomos criando mais pro-
dutos e crescendo”, conta.

Muitos acreditam que o re-
torno das artes manuais é uma 
reação à instantaneidade e ao 
consumo excessivo, o que mos-
tra o sentimento de necessida-
de de voltar a valorizar as coisas 
simples e o trabalho local. De 
acordo com Pâmela, isso é con-
sequentemente algo mais sus-
tentável para o meio ambien-
te, algo fundamental nos dias 
de hoje. 

a prática pode ser tradicional, mas retornou de forma 
totalmente repaginada: no Ateliê Decore as vendas 
são 100% on-line. “Quando a quarentena começou e o 
comércio fechou, vi muitas pessoas reclamando que 
os clientes tinham sumido, mas não: eles estavam na 
internet e muitos comércios não estavam adaptados 
a isso. Os clientes estão ali, esperando você mostrar 
seus produtos no conforto das suas casas, eles vão 
comprar e você vai até lá para entregar. isso é perfeito 
nos tempos que estamos vivendo hoje”, explica.
De acordo com o estudo “novos hábitos digitais 
em tempos de Covid-19”, realizado pela Sociedade 
Brasileira de varejo e Consumo (SBvC), os brasileiros 
aumentaram suas compras on-line e devem continuar 
com esses hábitos de consumo no pós-pandemia.
Com o crescimento das vendas pela internet, Pâmela 
acredita que é fundamental investir nas redes 
sociais e ser criativo nas postagens. “uma marca 
só tem sucesso quando faz a diferença na vida das 
pessoas. Por isso tentamos sempre dar atendimento 
personalizado, entregar pessoalmente e mandar um 
recadinho para alegrar o dia de quem está recebendo 
nossos produtos. Estamos longe de chegar ao 
sucesso, mas vamos seguir tentando sempre fazer o 
melhor para cada cliente que passa por nós”, finaliza.

VendAs On-line

Pâmela moraes, de 23 anos  a jovem conta com o apoio da mãe nos trabalhos

pRÁTicAs 
TRAdiciOnAis
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sAÚde Os valores vêm de emenda impositiva do deputado estadual Mauro de Nadal e do Ministério da Saúde 

maravilha garante mais de R$ 600 mil em 
recursos dos governos estadual e federal 

O governo do Estado re-
passou, até a primeira sema-
na de junho de 2020, cerca de 
R$ 43,8 milhões para paga-
mento de 228 emendas im-
positivas de 2019 voltadas à 
Saúde. A verba irá atender 
diretamente 140 municípios 
de todas as regiões de Santa 
Catarina. 

Os recursos, que aten-
dem a 39 deputados e ex-de-
putados estaduais, são des-
tinados para aquisição de 
materiais e equipamen-
tos médicos, pagamento de 
exames, cirurgias e hospi-
tais, compra de veículos para 
transportar pacientes, am-
bulâncias, reformas de uni-
dades de saúde, entre outros. 
Foram 228 emendas. 

maravilha recebeu r$ 349 mil do deputado estadual mauro de nadal

Divulgação

Maravilha, conforme a 
secretária de saúde, Miriane 
Sartori, recebeu R$ 349 mil do 
deputado estadual Mauro de 

Nadal. “O recurso é de extre-
ma importância porque pro-
cessos de média e alta com-
plexidade nesse momento 

acabaram acumulando, devi-
do à pandemia, e tivemos um 
gasto que não estava previsto. 
Essas emendas chegaram em 

excelente momento”, explica. 
Hospitais também rece-

beram recursos
Além das prefeituras, o 

dinheiro será aplicado em as-
sociações hospitalares, funda-
ções e hospitais de pequeno, 
médio e grande porte no Esta-

do. Os hospitais São Paulo, em 
Xanxerê; da Criança, em Cha-
pecó; São Donato, de Içara; 
Marieta Konder Bornhau-
sen, de Itajaí; e Associação 
Hospitalar São José, de Jara-
guá do Sul, foram alguns dos 
beneficiados.

R$ 300 mil dO minisTÉRiO dA sAÚde 
já o ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da 
União nova portaria (nº 1.579/20) credenciando 767 
municípios a receberem recursos para os Centros de 
atendimento da Covid-19, no valor total de r$ 251,4 
milhões. Em Santa Catarina 15 municípios irão receber 
r$ 5,3 milhões em cinco parcelas mensais, de maio a 
setembro. 
maravilha está na lista e vai receber r$ 300 
mil, destinado para os trabalhos na Saúde, para 
enfrentamento da pandemia. O repasse será feito do 
Fundo nacional de Saúde aos Fundos municipais.

A Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Turismo está 
atendendo em novo ende-
reço, junto à Casa da Cida-
dania, na Avenida Araucá-
ria. Conforme o secretário 
da pasta, Gelson Rosset-
to, a mudança foi necessária 
para prestar melhor atendi-
mento ao cidadão. “Busca-
mos um espaço mais amplo. 
De uma maneira geral, pro-
curamos o aprimoramento 
dos serviços prestados”, disse. 

Conforme o secretá-
rio, o novo espaço é aluga-
do, já o antigo - na prefeitura 

- será usado como almoxari-
fado. A Sala do Empreende-
dor também atende no novo 
ambiente. Até o momento, já 
foram realizados 850 atendi-
mentos nos diversos servi-
ços prestados aos empresá-
rios, principalmente voltados 
aos MEIs. São serviços como 
abertura, formalização; emis-
sões de certidões, guias, de-
claração anual e de notas 
fiscais; além de diversos cur-
sos, capacitações e consul-
torias. O atendimento é de 
segunda-feira a sexta-fei-
ra, em horário comercial. 

nOVO lOcAl
secretaria de indústria, 
comércio e Turismo 
atende em novo endereço

atendimento é realizado junto à Casa da Cidadania

Divulgação

Parte das cirurgias ele-
tivas está suspensa nova-
mente por 30 dias em San-
ta Catarina. O motivo é 
o crescimento no núme-
ro de casos de coronaví-
rus no Estado. A medida é 
válida para as operações 
de média e alta comple-
xidade com uso de anes-
tesia geral. A nova porta-
ria da Secretaria de Saúde 
entrou em vigor na quar-
ta-feira (24). Casos de ur-
gência ainda poderão ser 
feitos. Desde 20 de maio 
os procedimentos haviam 
sido retomados no Estado.

A portaria traz pelo 
menos cinco justificati-
vas relacionadas à evolu-
ção do coronavírus no Es-
tado. O primeiro deles é 
a transmissão acelerada 
com o aumento de confir-
mações e internações nos 
hospitais. Depois, os ca-
sos graves requerem trata-
mento nas UTIs, deman-
dam ventilação mecânica 
e medicamentos.

A terceira justificati-
va aponta que os procedi-

cOROnAVíRus
Aumento de casos faz governo de sc 
suspender parte das cirurgias eletivas

mentos anestésicos para as 
cirurgias eletivas de média 
e alta complexidade usam 
os mesmos remédios que 
os cuidados para o coro-
navírus. Diante da alta de 
demanda surge o quarto 
ponto: há desabastecimen-
to dos medicamentos por 
conta da grande procura 
nacional e internacional.

Por fim, a secreta-
ria determinou a suspen-
são dos procedimentos por 
conta da “necessidade de 

contingenciar os estoques 
hospitalares de fármacos 
anestésicos e bloqueado-
res neuromusculares para 
atendimento aos casos 
graves da covid-19 e ou-
tros agravos que deman-
dem por intubação traque-
al e ventilação mecânica”.

Nos casos de cirur-
gias com anestesia local, 
a programação está man-
tida com metade dos aten-
dimentos, como defini-
do desde 20 de maio.

siTuAÇãO em 
mARAVilhA 

De acordo com 
a Secretaria de 
Saúde, as cirurgias 
que necessitam de 
anestesia geral foram 
suspensas. as outras 
estão mantidas, porém 
com 50% do plano 
operativo.

Cirurgias que necessitam de anestesia geral estão suspensas

Ricardo Wolffenbuttel/Secom
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sOlidARiedAde
live beneficente 
arrecada recursos para 
compra de cestas básicas 
CARINE ARENHARDT 

Com a pandemia do 
novo coronavírus, as lives 
beneficentes vêm ganhan-
do espaço, e além de di-
vertir quem está assistindo 
em casa, arrecada donati-
vos para ações socais. Em 
Maravilha, uma live reali-
zada no dia 30 de maio ar-
recadou recursos para a com-
pra de 22 cestas básicas, 
além de agasalhos e álcool 
em gel, entregues neste mês 
para a Secretaria de Assis-
tência Social do município. 

Os donativos beneficia-
ram famílias maravilhenses 
que estão em situação de vul-
nerabilidade. A live também 
possibilitou a entrega de 200 
garrafas de água mineral, en-
tregues para famílias atingi-
das pelo tornado em Descan-

so. A ação foi organizada pelo 
DJ Roger Chiesa, juntamen-
te com amigos, e contou com 
a parceria da JCI Maravilha.

Quem acompanhou a live 
pôde fazer doações por deli-
very no local onde ocorria a 
transmissão ao vivo ou realizar 
depósitos em dinheiro na con-
ta bancária da JCI de Maravi-
lha. O presidente da JCI, Clau-
dinei Regner, avaliou como 
positivo o resultado da live be-
neficente. “Avaliamos de forma 
muito positiva, pois além de 
suprir as necessidades de mui-
tas famílias da nossa cidade, 
também teve doação de água 
para os atingidos pelo torna-
do em Descanso. Foi mui-
to positivo também a parceria 
com as empresas patrocina-
doras, entrevista com a Secre-
taria de Saúde e os trotes com 
o Etelmir”, afirma Regner. 

Cestas básicas adquiridas com as doações

Divulgação

Após o retorno de Pe-
dro Gilberto Ioris para a Câ-
mara de Vereadores, Clau-
dir Sansigolo foi nomeado 
pela administração como 
novo secretário de Agricul-
tura de Maravilha. Grin-
go, como é conhecido, já 
atua na pasta e assume as 
funções de secretário. 

De acordo com o municí-
pio, a nomeação de Sansigolo 
é uma “solução caseira” para 
o cenário, já que o servidor 

tem profundo conhecimen-
to sobre as ações na pasta e 
é capacitado para o cargo. 

Natural de Maravilha, 
Claudir Sansigolo é funcio-
nário de carreira da prefei-
tura e já assumiu a mesma 
função no ano 2008, e, mais 
recente, em 2016, na saí-
da do então secretário Gil-
son Farinon. Gringo possui 
32 anos de função públi-
ca e é formado em admi-
nistração de empresas.

TROcA
claudir sansigolo é o novo secretário 
de Agricultura de maravilha

Sansigolo atua no serviço público há mais de 30 anos

Divulgação

nOVidAde Para comandante, investimento será visível em quatro anos, 
já que trabalho de lavação era terceirizado

corpo de bombeiros finaliza 
cercamento e construção de 
estrutura para limpeza de viaturas 
EDERsoN AbI

O Corpo de Bombeiros 
finalizou nesta semana o 
trabalho de construção de 
uma estrutura para limpeza 
das viaturas da corporação 
e também do Samu de Ma-
ravilha. O trabalho também 
foi para o completo cerca-
mento do quartel, que fica 
nas proximidades da Uno-
esc, no Bairro Universitário. 

De acordo com o capitão 
dos bombeiros, Michael Ma-
grini, o resultado foi bom, já 
que havia necessidade. O fe-
chamento é um critério de 
segurança para garantir o 
Habite-se da estrutura, além 
da segurança do quartel. 

Outro detalhe é o portão 
eletrônico de rolagem que foi 
instalado no espaço onde fi-
cam as viaturas. De acordo com 

o capitão, todo o local abre em 
60 segundos. Então, quando a 
ocorrência for gerada as portas 
iniciarão a abertura, não tendo 
nenhuma modificação no aten-

dimento de ocorrências. 
Sobre a lavação de viaturas, 

Magrini destaca que existem 
filtros no local, além de produ-
tos específicos para os carros. 

Anteriormente, a lavação era 
terceirizada, com gasto anual 
de R$ 8 mil. O retorno previs-
to para o investimento será de 
quatro anos.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Frente foi fechada com porta de rolagem para proteger viaturas

local para lavação dos veículos está pronto e será usado em breve Sede foi cercada para garantir segurança e habite-se da estrutura
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infRAesTRuTuRA Primeira etapa terá investimento de R$ 15 milhões para 
abertura do traçado e pavimentação de aproximadamente dois quilômetros

maravilha garante a liberação 
de R$ 1 milhão para início 
da obra do contorno viário
ClEIToN FERRAsso

O município de Maravilha 
garantiu R$ 1 milhão para iniciar 
as obras do contorno viário. A in-
formação foi confirmada pelo vi-
ce-prefeito, Sandro Donati, que 
esteve em Florianópolis duran-
te a semana, onde se reuniu com 
o deputado Valdir Cobalchini e 
o chefe da Casa Civil Amândio 
João da Silva Júnior. 

“É muito importante essa 
conquista, essa liberação do re-
curso, porque dá condições ao 
município de lançar a licitação 
para a obra nos próximos dias. 
É uma licitação de 45 dias e es-
peramos concluir até as elei-
ções”, disse. 

A intenção é iniciar a abertu-
ra do contorno viário após o perí-

Donati se reuniu com o deputado valdir Cobalchini e o chefe da Casa Civil, amândio 
joão da Silva júnior

odo eleitoral. Os recursos são do 
Fundo de Desenvolvimento So-

cial. No total, são R$ 15 milhões, 
sendo que R$ 1 milhão será libe-

rado neste ano e o restante em 
2021, para execução da primei-
ra etapa da obra do contorno. O 
convênio de R$ 15 milhões foi 
assinado pelo governador Car-
los Moisés da Silva em mar-
ço deste ano, quando cumpria 
agenda em Maravilha. 

A ObRA 
Nesta primeira etapa da 

obra será feita a abertura do 
traçado a partir do trevo de en-
troncamento das BRs 282 e 
158, até a localidade conhecida 
como Pinheiro Grosso, no aces-
so a Bom Jesus do Oeste. Nes-
ta primeira etapa também será 
feita a pavimentação de apro-
ximadamente dois quilôme-
tros. O traçado será de 9,5 qui-
lômetros. 

Divulgação

O Brechó da Rede Fe-
minina de Combate ao 
Câncer de Maravilha sus-
pendeu novamente as ati-
vidades no início desta 
semana. O atendimen-
to havia sido retomado no 
dia 8 de junho, após fe-
chamento devido à pan-
demia do coronavírus. 

Conforme a presiden-
te, Meri Terezinha Ranzan, 

a medida foi adotada de-
vido à disponibilidade das 
voluntárias, já que elas fa-
zem parte do grupo de ris-
co para covid-19 e não 
poderão auxiliar no aten-
dimento. Com o aumento 
de casos em Maravilha, a 
Rede Feminina optou por 
suspender os trabalhos 
no brechó para preservar 
a saúde das voluntárias.

AVAnÇO dA pAndemiA 

brechó da Rede 
feminina suspende 
atendimento 

Divulgação

2020/2021
sicredi Alto uruguai Rs/sc/mg anuncia R$ 455 milhões para o plano safra 

Fomentar o desenvol-
vimento regional e incenti-
var investimentos produtivos 
que agreguem renda e qua-
lidade de vida aos seus as-
sociados são compromissos 
do novo Plano Safra, anun-
ciado pela cooperativa no 
lançamento digital, ocor-
rido quinta-feira (25) atra-
vés de uma live disponível 
nas redes sociais da institui-
ção (Youtube e Facebook). 

Com origem na agricul-
tura familiar, a cooperativa 
vem mantendo-se sempre ao 
lado do produtor rural, dis-
ponibilizando programas e 
linhas de crédito diferencia-
das para apoiar as diferen-
tes necessidades de custeio, 
investimento e comercia-
lização dos associados.

Confiando no poten-
cial e oportunidades geradas 
pelo agronegócio - conside-
rado a locomotiva da eco-
nomia nacional - a coope-
rativa projeta mais recursos 
aos seus associados no Pla-
no Safra 2020/2021, que ini-
cia em 1º de julho. “A nossa 

origem na agricultura fami-
liar combinada com a essên-
cia cooperativista e o pro-
pósito de fazer juntos têm 
sido a receita do crescimen-
to dos associados e do Sicredi 
– hoje considerado referên-
cia no agronegócio brasileiro, 
onde nos destacamos como 
a 1ª instituição em libera-
ções do Pronaf Investimen-
to Pessoa Física (BNDES) e a 
3ª instituição em carteira ati-
va de crédito rural com mais 
de R$ 25 bilhões, sendo a pri-
meira entre as cooperativas 
de crédito em ambas as ca-
tegorias”, afirma a presiden-
te, Angelita Marisa Cadoná.

Na última safra, a coope-
rativa injetou mais de R$ 408 
milhões na economia regio-
nal, por meio da liberação de 
mais de 7,6 mil contratos de 
crédito rural, dos quais 85% 
foram destinados a proje-
tos de custeios e investimen-
tos na agricultura familiar. 

De acordo com o dire-
tor-executivo Márcio Girar-
di, o volume de recursos li-
berados foi 41% superior ao 

Presidente da cooperativa, angelita marisa Cadoná, conduziu o lançamento

período anterior e destina-
do a projetos de diversos seg-
mentos e cadeias produtivas, 
com destaque ao Pronaf Mo-
radia, onde a cooperativa li-
berou R$ 8 milhões em 191 
operações, apoiando a rea-
lização de sonhos e contri-
buindo com a melhoria da 
qualidade de vida das famí-
lias.  “Nos últimos quatro 
planos safra, os valores des-

tinados à agricultura familiar 
cresceram 122%, chegando 
a R$ 227,3 milhões libera-
dos e 6.451 contratos reali-
zados, consolidando a repre-
sentatividade da cooperativa 
nas regiões onde atua”, diz.

plAnO sAfRA 2020/2021
Neste novo ciclo o gover-

no federal projeta a retomada 
do investimento e a garantia 

de um abastecimento con-
tínuo, razão pela qual pre-
vê um volume de recursos de 
crédito rural de R$ 236,3 bi-
lhões (evolução de 6,1%) para 
atender demandas dos pe-
quenos, médios e grandes 
produtores. O aumento mais 
significativo de recursos foi 
destinado ao Pronamp (cres-
cimento de 25,1%) e ao Pro-
naf (crescimento de 5,7%). Os 

materiais com informações 
do lançamento do governo fe-
deral e da cooperativa estão 
disponíveis no site do Sicredi. 

Entre as principais al-
terações realizadas, desta-
cam-se a redução das taxas 
de juros, inclusão de possi-
bilidade de financiar a cons-
trução ou reforma em pro-
priedade de terceiros (Pronaf 
Moradia), aumento do limi-
te individual no Pronaf Co-
letivo, entre outras. “A co-
operativa lança seu Plano 
Safra preparada para aten-
der com agilidade os nos-
sos associados que já contam 
com seus limites de custeio 
pré-aprovados. Além dis-
so, elevamos em 15% o Va-
lor Básico por Cultura (mé-
dia), preparamos as equipes 
para orientação e consultoria 
ao associado e garantimos 
os R$ 455 milhões necessá-
rios para atender as deman-
das nos próximos 12 meses 
e para iniciar as liberações 
de operações a partir de 1º 
de julho”, destaca o diretor 
de negócios, André Zanon. 

 Divulgação/ Sicredi
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CARINE ARENHARDT 

Com sede no Bairro Bela 
Vista em Maravilha, a 2ª Igreja 
do Evangelho Quadrangular 
vem escrevendo uma história 
cheia de conquistas, resulta-
do de um trabalho conjun-
to entre membros e os pasto-
res líderes Leandro e Janice 
Pissaia. Nos últimos anos a 
igreja deixou de ser apenas 
do Bairro Bela Vista, passou 
a receber membros de toda 
a cidade e até de municípios 
vizinhos.

Foi com este propósi-
to que os pastores Leandro e 

Janice chegaram em Maravi-
lha em junho de 2011: tornar 
aquela pequena igreja uma 
grande obra. O casal veio de 
Fraiburgo, onde já atuavam 
como pastores auxiliares, há 
pouco mais de um ano. Ain-
da em dezembro de 2010 eles 
analisavam se permanece-
riam com suas carreiras pro-
fissionais ou se a dedicação 
passaria a ser somente ao mi-
nistério de pastores. A pasto-
ra Janice sentiu no coração 
que a decisão seria tomada 
até a metade do ano seguinte. 

E foi exatamente no dia 
30 de junho de 2011, meta-

de do ano, que Leandro e Ja-
nice foram empossados como 
pastores titulares da 2ª Igre-
ja do Evangelho Quadrangu-
lar, no Bairro Bela Vista. An-
tes de aceitar o convite para 
assumir a igreja em Maravi-
lha, o casal recusou uma pro-
posta para assumir a admi-
nistração de uma fazenda em 
Goiás. A fé em Deus e a paz 
que sentiram ao entrarem 
pela primeira vez na igreja do 
Bairro Bela Vista confirmou 
que a decisão era acertada. 

minisTÉRiO Pastores Leandro e Janice Pissaia relembram trajetória em Maravilha e crescimento da igreja 

nove anos frente à 2ª igreja do evangelho 
Quadrangular de maravilha 

Pastores leandro e janice 
Pissaia, com o filho, Tiago

cRescimenTO de 
membROs 
Em maravilha, os pastores 
começaram o trabalho 
com apenas 15 membros 
na igreja. as visitas para a 
comunidade começaram 
logo em seguida, com 
o objetivo de aumentar 
o número de membros. 
atualmente a igreja conta 
com aproximadamente 
150 membros e 200 
frequentadores. O trabalho 
de células, começado em 
2013, contribuiu muito para 
o crescimento da igreja, 
alcançando mais pessoas, 
com os encontros semanais 
nas casas. 
Conforme o pastor leandro, 
um dos maiores desafios 
foi mudar a imagem de uma 
pequena igreja de bairro. 
“Quando nós chegamos, 
colocamos no coração das 
pessoas que esta seria uma 
grande igreja, o que vem se 
concretizando”, afirma. um 
dos propósitos foi também 
mudar a imagem do próprio 
bairro, onde muitas pessoas 
se sentiam inferiores ao 
restante da cidade. 
Em julho de 2018 um novo 
projeto se concretizava, com 
a abertura da Congregação 
no loteamento aurora, em 
maravilha. a Congregação 
tem cultos semanais, todas 
as sextas-feiras, às 20h. na 
sede, os cultos acontecem 
nos domingos, às 9h, 18h 
e 19h30, e também nas 
quintas-feiras, às 20h. 

Arquivo pessoal

Estrutura da igreja em 2011

Divulgação Carine Arenhardt/O Líder

Obra de ampliação está em andamento 

a estrutura física também 
mudou. Os pastores lembram 
que ao chegarem na igreja, 
a estrutura de 130 m² ainda 
não estava finalizada, sem 
reboco nas paredes, com 
apenas alguns bancos de 
madeira, um púlpito e duas 
caixas de som. a primeira 
reforma começou em 2012, e 
desde então os investimentos 
não pararam. 
atualmente a igreja passa 
por uma obra de ampliação, 
iniciada em abril de 2019. 
O objetivo é concluir 
os trabalhos em 2021, 
ampliando a estrutura para 
356 m². Para arrecadar 
recursos para continuidade 
da obra, a igreja lançou 
neste mês uma campanha 

RefORmAs e AmpliAÇãO dA igRejA
de prêmios. Os números 
estão disponíveis com 
membros e o sorteio está 

marcado para o dia 23 de 
outubro, com entrega de um 
colchão terapêutico, uma 

espreguiçadeira terapêutica, 
uma smart Tv 32 e um 
celular Xiaomi. 

Projeto mostra como ficará a estrutura após obra de ampliação

Divulgação
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AV. ARAUCÁRIA, 567  |  MARAVILHA  
 499 366444698           499 98838 9534

SAPATILHAS
FLORATTA

LANÇAMENTO 
CHUTEIRA DE CAMPO 
DA NIKE ORIGINAL

VARIEDADES 
EM BOLAS FUTSAL, 
CAMPO, SOCIETY E VÔLEI

COTURNO 
COM SALTO  DA 
MARCA MOLECA

O CLÁSSICO 
QUE ESTÁ NA MODA 

MAIS DO QUE NUNCA 
É O BRANCO DA 
MARCA DAKOTA

SCARPIN 
DAKOTA SUPER 
CONFORTÁVEL

TÊNIS 
NIKE 
ORIGINAL

COTURNO 
EM COURO 
DA PEGADAL

SAPATO 
FERRACINI 
24HRS

RUA JOÃO PESSOA, 2429  |  PINHALZINHO
      499 98858 4702
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anchieta, e sepultado no cemitério da comunidade.

IGNES GASPERIN
Faleceu no dia 22 de junho, no hospital São lucas 
de Guaraciaba, aos 83 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja da linha São vicente, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

JANICE WIBRANTES FELDKIRCHER
Faleceu no dia 23 de junho, no hospital regional 
de São miguel do Oeste, aos 53 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja do Bairro São Sebastião, em 
São miguel do Oeste, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

IGNES AZOLINI BENIN
Faleceu no dia 23 de junho, no hospital São 
lucas de Guaraciaba, aos 80 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa mortuária de anchieta e 
sepultado no cemitério municipal.

ZULMIRA CECILIA MASCHIO
Faleceu no dia 23 de junho, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 70 
anos. Seu corpo foi velado na Cripta da igreja 
matriz de São miguel do Oeste e sepultado no 
cemitério municipal.

ZELINDA FRARE
Faleceu no dia 24 de junho, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 87 
anos. Seu corpo foi velado na Casa mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

IDALINA SCHNEIDER
Faleceu no dia 24 de junho, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 87 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela mortuária do 
Bairro São jorge, em São miguel do Oeste, e 
sepultado no cemitério do Bairro São Gotardo.

AHMED RADHI
O ex-jogador de futebol ahmed 
radhi, considerado o maior ídolo do 

futebol iraquiano, morreu no dia 21 de 
junho, aos 56 anos, por complicações 

vinculadas ao coronavírus. Ele foi o autor do único 
gol marcado pela seleção iraquiana em uma Copa 
do mundo, na partida contra a Bélgica, em 1986. 

JOSÉ RAYMUNDO
O médico do Brasil de Pelotas 
josé raymundo morreu no dia 

22 de junho, aos 70 anos, vítima 
de covid-19. O clube divulgou o teste 

positivo no dia 28 de março. Ele estava internado há 
85 dias por conta de infecção e não resistiu. 

DOUGLAS ROBERTO RODRIGUES 
MENDES
O massagista da Chapecoense 
Douglas roberto rodrigues mendes 

morreu no dia 20 de junho, aos 49 
anos, após passar mal em uma partida de futebol 
amador entre amigos. Ele estava em sua segunda 
passagem pelo verdão do Oeste e também acumula 
trabalho pelo joinville. 

STEVE BING
O produtor de cinema Steve Bing, 
responsável pelo roteiro de Canguru 

jack, morreu no dia 22 de junho, 
aos 55 anos, após cair do 27º andar de um 

condomínio de luxo. além de produzir e financiar filmes 
como O implacável, ficou famoso por ter investido mais 
de uS$ 80 milhões no Expresso Polar, cerca de metade 
do orçamento da animação de natal.

JOEL SCHUMACHER
O diretor joel Schumacher morreu 
no dia 22 de junho, aos 80 anos, 

vítima de câncer. O cineasta ficou 
conhecido por dirigir filmes como 

Batman Eternamente e Batman & robin. um dos 
trabalhos mais recentes foi em 2013, com episódios 
da série house of Cards.

MICHAEL FALZON
O ator, cantor e produtor australiano 
michael Falzon morreu no dia 23 
de junho, aos 48 anos, vítima de 

câncer. O artista estrelou espetáculos 
musicais como We Will rock You, Evita, jesus Cristo 
Superstar e hedwig and the angry inch.

BENNO ANTÔNIO KREUTZ
O ex-vice-prefeito de Cunha Porã 
Benno Antônio Kreutz morreu no 
dia 21 de junho. Ele fez parte da 

administração municipal durante os 
anos de 1977 a 1983, sendo que em 2019 recebeu 
uma homenagem da Câmara de vereadores de 
Cunha Porã pelos serviços prestados ao município.

EMÍLIO CONRADO
Faleceu no dia 18 de junho, em sua residência, aos 
102 anos. Seu corpo foi velado na igreja assembleia 
de Deus de romelândia e sepultado no cemitério 
municipal.

PEDRO AVELINO DEROSSI
Faleceu no dia 21 de junho, no hospital regional 
de São miguel do Oeste, aos 88 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da linha São roque, em 

ObItUÁRIO

cRimes Roubos e furtos a residências, comércios, transeuntes e transportes de carga também 
diminuíram em Santa Catarina

há três anos sem homicídios, maravilha segue o 
estado na redução de índices de criminalidade

de roubo, a taxa de ocor-
rências para cada 100 mil 
habitantes chegou a atin-
gir 134,9 em 2016 e hoje 

está em 68,7, sendo 2020 
o melhor ano da série his-
tórica. Na análise do pe-
ríodo, também foi regis-

trada queda de 23,3% nos 
casos de feminicídio. A 
comparação é com o mes-
mo período de 2019.

QuedA 
Maravilha segue o Esta-

do na queda de criminalida-
de. Conforme o delegado da 
Polícia Civil de Maravilha, 
Joel Specht, assim como no 
restante do território catari-
nense, não houve nenhum 
caso grave. Há três anos o 
município não registra ho-
micídios, também não hou-
ve casos de latrocínio. Ma-
ravilha registrou um caso 
de roubo envolvendo ame-
aça, mas o caso mantém a 
mesma quantidade de regis-
tros do mesmo período do 
ano passado, somente um. 

pRimeiRO semesTRe 
Homicídios – 0 
Latrocínios – 0
Roubo – 1 

Delegado da Polícia Civil de maravilha, joel Specht, divulga dados de maravilha sobre criminalidade

Arquivo/O Líder

DIANA HEINz

Santa Catarina divulgou 
nesta semana que os índi-
ces de criminalidade dimi-
nuíram no território cata-
rinense entre os meses de 
janeiro e junho de 2020. 
Menos furtos e roubos, me-
nos feminicídios e menos 
latrocínios. Segundo as in-
formações do Colegiado Su-
perior de Segurança Públi-
ca de Santa Catarina, entre 
1º de janeiro e 22 de junho 
de 2020 o número de la-
trocínios (roubo seguido 
de morte) teve uma redu-
ção de 75,3% no comparati-
vo com o mesmo período de 
2018, é o melhor índice da 
série histórica desde 2008.

Os furtos e roubos a ins-
tituições financeiras tam-

bém tiveram 
uma redu-
ção de 47,9% 
em rela-
ção ao mes-
mo período 
do ano pas-
sado. Nes-
te ano, até o 
dia 22 des-
te mês, não 
houve regis-
tro de uti-
lização de explosivo e, na 
grande maioria dos ca-
sos, não houve consuma-
ção do furto ou roubo - ou 
seja, os criminosos não ti-
veram êxito na ação.

Os roubos e furtos a re-
sidências, comércios, tran-
seuntes e transportes de 
carga também diminuí-
ram no Estado. No crime 
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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

nãO uTiliZAÇãO dO cApAceTe e 
suspensãO dO diReiTO de diRigiR

Nesta semana falaremos sobre uma situação de seguran-
ça que ainda persiste nas vias públicas, que é a não utiliza-
ção de capacete.

Muitas vezes o condutor de motocicleta, motoneta e ci-
clomotor acredita que, por fazer um trajeto curto, não neces-
sita utilizar o capacete, ou até mesmo ao realizar trajetos lon-
gos acabam incorrendo em tal erro. Ocorre que essa prática 
vai totalmente contra a segurança do trânsito, e uma simples 
queda ou colisão com outro veículo pode vir a acarretar le-
sões graves.

Além de aumentarem exponencialmente a probabilidade 
de haver uma lesão no crânio, não utilizar o capacete de se-
gurança acarreta em infração de trânsito de natureza gravís-
sima, cuja penalidade é de multa no valor de R$ 293,47 e sete 
pontos na carteira de habilitação. Ainda, a referida carteira de 
habilitação será recolhida, tendo como medida administrati-
va a suspensão do direito de dirigir.

Desse modo, amigo leitor, caso for pego sem estar utili-
zando o capacete de segurança, além da penalidade de mul-
ta, terá seu direito de dirigir suspenso, cujo prazo de sus-
pensão poderá variar entre dois a oito meses. Ainda, caso 
haja reincidência da penalidade no período de doze meses, 
o prazo de suspensão aumentará, podendo variar de oito a 
doze meses.

Portanto, a dica dessa semana é: “se for conduzir uma mo-
tocicleta, motoneta ou ciclomotor, use o capacete de segurança”.

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia recuperou na 
quarta-feira (14) um smar-
tphone furtado no ano pas-
sado em Maravilha. O mo-
delo do aparelho é um 
Xiaomi, modelo Redmi 6A, 
avaliado em R$ 1.200 mil. 

De acordo com a po-

lícia, em março de 2019 o 
aparelho foi levado quan-
do a vítima teria se distra-
ído por poucos minutos 
em uma praça da cidade. 
Após investigação, os poli-
ciais identificaram a pessoa 
que estava com o apare-

lho. O homem foi aborda-
do e levado para a Delega-
cia da Polícia Civil. Agora 
a polícia segue com a in-
vestigação para identifi-
car os autores do furto. 

A Polícia Civil de Ma-
ravilha alerta para aquisi-

ção de produtos ou bens 
sem a devida nota fiscal, 
bem como com preços mui-
to abaixo do mercado. Nes-
ses casos, os objetos po-
dem ter sido furtados e 
quem compra pode res-
ponder por receptação. 

RecepTAÇãO

TRânsiTO

polícia civil recupera celular avaliado em R$ 1,2 mil

Acidente envolve dois veículos no interior

A Polícia Civil, através da 
delegacia de Polícia de São 
Miguel da Boa Vista, iden-
tificou um homem, de 29 
anos, suspeito de ter criado 
um perfil falso na rede social 
Facebook.  O perfil era uti-
lizado para ameaçar e ofen-
der uma mulher, moradora 

do município de São Miguel 
da Boa Vista.

Segundo a polícia, a ví-
tima, de 31 anos, procurou 
a Polícia Civil relatando que 
a foto de seu filho estaria 
sendo utilizada em um per-
fil falso na rede social Face-
book. O referido perfil, além 

de utilizar indevidamente a 
imagem de um adolescen-
te, postava diversas ofensas 
e ameaças à vítima e seus fa-
miliares. 

A Polícia Civil instau-
rou inquérito para apurar 
os fatos. Após o trabalho in-
vestigativo, os policiais ci-

vis conseguiram identificar o 
criador do perfil falso. O ho-
mem foi indiciado pelos cri-
mes de ameaça, injúria e 
falsa identidade. Agora, o 
inquérito contendo as pro-
vas do caso foi encaminha-
do ao Poder Judiciário para 
análise.

inVesTigAÇãO Crime foi identificado e homem será responsabilizado, 
segundo a polícia

homem é indiciado por criar perfil 
falso no facebook e ameaçar mulher 

fiscAliZAÇãO

polícia civil flagra usuário de drogas 
A Polícia Civil, através 

do Setor de Investigação Cri-
minal (SIC), em diligên-
cia investigativa, identifi-
cou um veículo em atividade 
suspeita na tarde de quin-
ta-feira (25), em um lote-
amento de Maravilha.

A equipe de poli-
ciais civis fez a aborda-

gem do veículo e do con-
dutor, e após identificação 
realizou as buscas pesso-
al e veicular, encontran-
do cerca de 1,3 grama de 
maconha em cigarro. 

Conduzido à delega-
cia de Maravilha, o homem 
disse para a equipe de po-
liciais que trouxe a maco-

nha de Minas Gerais e en-
contra-se na cidade devido 
à pandemia da covid-19.

Após os procedimen-
tos de Polícia Judiciária, foi 
instaurado termo circuns-
tanciado em desfavor do 
usuário de drogas e enca-
minhado o procedimento 
ao Poder Judiciário local.

susTO
motociclista sofre 
ferimentos leves 
após acidente 

Um homem, de 35 anos, sofreu ferimentos leves após 
se envolver num acidente de trânsito na Avenida Mara-
vilha. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrên-
cia por volta das 18h20 de quinta-feira (25), na Avenida 
Maravilha. Foi uma colisão entre um carro e uma moto. Se-
gundo os socorristas, o motociclista sofreu ferimentos le-
ves nas pernas e foi encaminhado ao hospital para ava-
liação médica. O motorista do veículo não se feriu.

O Corpo de Bombeiros 
atendeu um acidente de trân-
sito na manhã de ontem (26) 
no interior do município de 
Maravilha. Foi uma colisão 

frontal que envolveu um cami-
nhão caçamba da prefeitura e 
um Kadet, em Linha Mariporã. 

No local, duas vítimas do 
Kadet foram atendidas pelo 

Corpo de Bombeiros e en-
caminhadas ao hospital São 
José. Havia mais um passa-
geiro no veículo, mas não fi-
cou ferido. O condutor do ca-

minhão não teve ferimentos. 
A estrada ficou blo-

queada e um trator preci-
sou ser acionado para reti-
rar o veículo da prefeitura. 

veículo ficou bastante danificado após colisão com caminhão Caminhão da prefeitura teve de ser socorrido com trator

Fotos: Celso Ledur/WH Comunicações
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 ONEIdE BEHLING

ESPORtE

Na tarde de terça-feira 
(23) a Federação Catarinense 
de Futebol realizou reunião 
com os clubes participantes 
do Campeonato Catarinen-
se Série A 2020. O encontro, 
feito através de videoconfe-
rência, foi conduzido pela di-
retoria da entidade e contou 
com a presença dos presiden-
tes das 10 equipes.  

Após introduções de Ru-
bens Angelotti e Fábio Noguei-
ra, respectivamente presidente 
e diretor de competições prin-
cipais da Federação Catari-
nense de Futebol (FCF), foram 
informadas e discutidas as di-
retrizes determinadas pela 
entidade para a retomada da 
competição. 

diReTRiZes 
Priorização do 
afastamento de 
funcionários que 
compõem o grupo de risco 
para a covid-19. 
Quantitativo limite de 33 
pessoas na delegação de 
cada clube, nos dias das 

ReuniãO Determinações serão avaliadas de acordo com a 
disponibilidade de cada estádio

Reunião da fcf define diretrizes 
para o retorno do campeonato 
catarinense série A

a diretriz técnica será expedida oportunamente

Divulgação

partidas (sendo 23 atletas 
e demais membros da 
comissão técnica). 

impRensA
Em torno do gramado, 
presença apenas de 
profissionais das 
detentoras dos direitos de 
transmissão.

Dos demais veículos de 
Tv, um profissional de 
cada, na cabine.
um fotógrafo por clube. 
até cinco fotógrafos, no 
total, dos demais veículos. 
Caberá aos clubes indicar 
a disponibilidade de 
cabines individuais para 
atender os profissionais 

de rádio (máximo de 
dois por veículo, sendo 
um na cabine e um nas 
cadeiras).
Coletivas pós-jogo 
serão realizadas sem a 
presença de jornalistas, 
intermediadas pelo 
assessor de imprensa do 
clube local.

fAZ fAlTA 
Que saudade de chegar o fim de semana e saber que em se-

guida teria futebol. Veteranos logo cedo em campo confraterni-
zando na região. Nosso Clube Recreativo Maravilha em campo. 
Estádio Dr. Leal Filho pulsando na arquibancada. Sempre al-
guém informando os resultados do Brasileirão. Na TV os jogos 
da dupla Gre-Nal. Passar o domingo torcendo, secando, man-
dando mensagens de corneta para os amigos. Até mesmo bate a 
saudade de passar raiva com o time do coração. Em Chapecó a 
Chapecoense se tornando gigante diante dos maiores clubes do 
país. Que saudade do almoço com os amigos, projetando a roda-
da, analisando a tabela de classificação. Quem mais está assim?

AindA nãO 
Foi revogada a portaria 417 do governo estadual, que li-

berava a prática do esporte amador em Santa Catarina. Com 
isso as “peladas” entre amigos estão definitivamente proibi-
das. Em Maravilha a prefeita, Rosimar Maldaner, acertou em 
não acatar o decreto do governador. Não era, e não é seguro!

sem mÁgOAs 
Deixo claro aqui na coluna que estou apenas cumprindo 

o dever de informar e relatar o momento de dificuldade no In-
ternacional. Na última edição coloquei sobre a dívida do Co-
lorado! Não há crítica para o lado vermelho até pelo momento 
que o mundo está vivendo. Entendo que não é hora de criti-
car os atrasos de pagamento. Apenas relatei o quanto é difícil 
e dura a situação com as atividades suspensas há mais de 100 
dias. Apenas o futebol consegue sobreviver a isso. E a própria 
direção está sendo transparente com os números. Para os tor-
cedores que mandaram mensagens reclamando que escre-
vi que o clube tem meio bilhão de dívidas, preciso dizer: In-
ter pagou o salário na carteira, mas agora enfrenta problemas 
com o direito de imagem dos atletas. E a dívida existe, sim!

difeRimenTO 
Algumas palavras você precisa recorrer ao Aurélio! A nota ofi-

cial do Grêmio confirmou que ocorreu a renegociação do salário 
do grupo de jogadores e comissão técnica. A expressão usada foi di-
ferimento. Segundo o dicionário, diferimento significa “adiamento, 
demora”. Os caras do Grêmio vão abrir mão de 55% do que têm di-
reito a receber durante os meses de abril até setembro. Mas esse va-
lor não será perdido, apenas será reprogramado até ser pago em 24 
prestações durante janeiro de 2021 até dezembro de 2022. Chegou-
se a essa solução porque os jogadores não aceitaram o corte nos sa-
lários. Então os boleiros conheceram a palavra diferimento.

Time mAis OdiAdO?
Gilmar Donhauser, representante dos flamenguistas em 

Maravilha, enviou para a coluna uma manchete em que o presi-
dente do Grêmio, Romildo Bolzan, buscou informações com Ro-
dolfo Landim sobre a Medida Provisória de Jair Bolsonaro. Pre-
sidente do Tricolor elogiou a receptividade do mandatário do 
Flamengo. Após os elogios de Romildo, Donhauser questiona: 
“quem é o time mais odiado do Brasil agora?”. Fácil, o time mais 
odiado nunca foi o Flamengo, e sim o Corinthians de Facco!

em sAnTA cATARinA 
Estava tudo calmo, agendado... Até que o Avaí enviou um ofí-

cio para a Federação Catarinense de Futebol dizendo que só vol-
ta a jogar no Catarinense se for na Ressacada. Não aceita jogar em 
outro estádio. Como se não bastasse, solicitou que o campeonato 
seja encerrado e eles declarados campeões. Os presidentes de ou-
tros clubes bombardearam de forma unânime a proposta. Todos 
concordam com o recomeço no dia 08/07. Avaí mantém sua po-
sição. Pronto, tá formada a confusão. Somente o prefeito de 
Florianópolis pode liberar. Complicou!

A Associação de Espor-
tes e Centro de Treinamen-
to Bugre do Oeste, de São 
Miguel do Oeste, reivindi-
cou na Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) 
parte do valor da transfe-
rência do goleiro Cleiton 
do Atlético Mineiro para o 
Bragantino, em fevereiro 
deste ano. A equipe cata-
rinense faz a cobrança por 
ser clube formador do atle-
ta. O valor total da transfe-
rência foi de 5 milhões de 
euros - cerca de R$ 23 mi-
lhões na cotação da épo-
ca. O Bugre do Oeste co-
bra cerca de R$ 750 mil. 
“Foi tentada uma negocia-

ção amigável com o Red 
Bull [Bragantino], contudo, 
devido à ausência de pa-
gamento por parte do clu-
be, não restou alternativa 
que não fosse a apresen-
tação de uma reclamação 
junto à Câmara Nacional 
de Resolução de Dispu-
tas da CBF”, disse Eduar-
do Carlezzo, que repre-
senta o Bugre do Oeste.

A cobrança é direta ao 
Bragantino, mas o Massa 
Bruta alega que uma cláu-
sula no contrato de com-
pra obriga o Atlético-MG 
a fazer o repasse à equipe 
catarinense. Caso o Galo 
não transfira o valor ao Bu-

gre do Oeste, o Braganti-
no afirma que fará o paga-
mento e descontará esse 
valor das próximas parce-
las da transação por Clei-
ton. O Atlético Mineiro 
afirmou que não foi no-
tificado sobre esse caso 
e que se pronunciará so-
mente caso isso ocorra. 

O pedido do Brugre do 
Oeste é com base no arti-
go 29-A da Lei Pelé. O cha-
mado mecanismo de so-
lidariedade determina os 
clubes formadores têm di-
reito a receber até 5% do 
valor pago pelo novo clu-
be em caso de transfe-
rência nacional definitiva 

ou temporária. Os clu-
bes formadores são aque-
les que contribuíram 
para a formação do joga-
dor entre os 14 e 19 anos.

O Bragantino investiu 
os 5 milhões de euros por 
70% dos direitos econô-
micos do atleta. Dos 30% 
restantes, 10% pertence-
rão ao Atlético-MG, 10% 
dos empresários e 10% do 
Marcílio Dias. O Atlético
-MG ainda negociará com 
o Marcílio Dias a com-
pra dos 10% que perten-
cem ao clube catarinense.

Cleiton, que tem 23 
anos, foi atleta do Bugre do 
Oeste entre 2011 e 2014.

ReiVindicAÇãO 

clube formador do goleiro cleiton cobra verba 
da transação entre Atlético-mg e bragantino 



maravilha garante mais de R$ 600 mil em 
recursos dos governos federal e estadual 

> saÚdE

> imuniZação

PÁGINA 20

PÁGINA 14

> LICItAÇÃO

> EMOÇÃO

Serviço de Convivência 
vai receber obra de 
ampliação

Como lidar com a raiva 
e transformar este 
sentimento?

Investimento vai contemplar a construção de salas, 
quadra de esportes e um refeitório para atender alunos 
do interior 

PÁGINA 8

Uma das emoções básicas, a raiva funciona como um 
mecanismo em situações de perigo, mas precisa ser 
controlada  

PÁGINA 12

Campanha de vacinação contra 
a Gripe encerra na terça-feira 
Em Maravilha, 
mais de 95% 
do público-
alvo está 
imunizado, 
no entanto 
alguns grupos 
prioritários 
ainda não 
alcançaram a 
meta 

Arquivo/O Líder
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