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Clube de lions apresenta 
nova diretoria

rotary e rotaraCt têm 
novos presidentes

Novo Ano 
Leonístico 
começou 
neste mês e 
vai até junho 
de 2021

Cerimônia 
de posse foi 
transmitida 
on-line na 
noite de 
quinta-feira 

PÁGINA 12 PÁGINA 7

Carine Arenhardt/O LíderFree Color

Maravilha projeta fechamento de bares e igrejas caso 
ultrapasse a marca de 100 pacientes com o vírus ativo

Anúncio foi feito pela prefeita, Rosimar Maldaner, durante live que 
atualizou o cenário de enfrentamento da doença no município PÁGINA 18Covid-19 

Ascom prefeitura

Região tem 
ocupação média de 
36% nos leitos de 
uti paRa covid-19

saÚde 

Internações na enfermaria ficam com 
uma média de 30% de ocupação

PÁGINA 19

Ascom governo de SC
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TOLeRAdA 

Há alguns dias, num evento familiar, fiquei chocado 
com o impacto de “notícias” (tragédias, boatos, teorias 
conspiratórias, fake news) na cabeça das pessoas. Os con-
vidados mostrando e falando sobre o que viram no Face-
book ou receberam no WhatsApp. Se fosse um desenho 
animado, acima da cabeça de cada um poderíamos de-
senhar uma nuvem escura, formada por preocupação e 
medo – materializados por meio de opiniões descabidas 
em conversas exaltadas.

Sempre fomos assim, curiosos e ávidos por informa-
ção. As redes sociais são apenas as ferramentas que per-
mitem o acesso e a produção desse tipo de conteúdo – 
além, é claro, da facilidade de compartilhar. Junte tudo 
isso e temos o cenário atual. Esse que eu vi na festa fami-
liar. Esse que você também vê, e que provavelmente es-
teja inserido.

Minha reflexão é a seguinte: será que daqui a 20, 30 
anos, você vai lembrar e se orgulhar de ter acompanha-
do a vida dos políticos ou dos famosos? Vai lembrar dos 
escândalos de corrupção, dos acidentes de trânsito, dos 
crimes bárbaros que você soube assim que aconteceram? 
Dos vídeos que você compartilhou? E o pior: será que 
você vai lembrar de cada opinião que você se esforçou 
para formar a respeito dos fatos que você não controla?

Ou talvez, daqui a 20 ou 30 anos, você se orgulhe de 
ter usado toda essa tecnologia para se tornar uma pes-
soa melhor. E com essa facilidade de acesso à informação 
você mudou a sua vida e foi fundamental para os outros. 
E evoluiu e construiu, ano após ano. E esteve em contato 
com pessoas como você.

A tecnologia nos permite qualquer coisa. Mas esta-
mos usando a tecnologia para turbinar nossa biologia de 
curiosidade e de fofoca – provavelmente uma consequên-
cia patética do nosso mecanismo ancestral de sobrevi-
vência.

E mais uma reflexão: não toleramos violência física. 
Levamos um tapa e reagimos furiosos. Mas aceitamos 
essa nova forma de violência psicológica ao consumir, 
passivamente, tudo que os outros compartilham por aí. 
Ignorâncias, mau gosto, proselitismo, sem filtro e direto 
para a sua mente. Você permite isso, todo dia.

Vamos fazer um teste: fique meia hora à toa consu-
mindo vídeos e áudios compartilhados. E depois me diga 
se você se sente melhor. Vai ser assim a vida inteira? É 
uma decisão sua.

cAmpAnhA

população recebe mil doses 
da vacina contra a gripe
Diana Heinz

A campanha de vacinação 
contra a gripe encerrou no dia 30 
de junho, mas em Maravilha os 
grupos prioritários foram alvo da 
imunização até o último dia 3. No 
sábado (4) a Secretaria de Saú-
de abriu o restante das doses para 
toda a população. Restaram mil 
unidades da vacina, conforme a 
secretária de saúde, Miriane Sarto-
ri. A imunização ocorreu ao longo 
da semana. Como ontem (10) ain-
da havia doses, hoje (11) será reali-
zada a vacinação das 12 às 15h no 
Centro Especializado em Saúde. doses foram disponibilizadas à população no sábado (4) 

Diana Heinz /O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
adquira o hábito de levar flores para casa, 
pelo menos uma vez por semana.

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

bOm fim de semAnA!

gLObO fALiu? 
a Globo levou um choque de realidade. O canal mais poderoso 
do Brasil passa por uma reestruturação financeira a fim de 
tornar sua operação mais rentável. a ordem é cortar gastos e 
encontrar novas fontes de receita. a recente onda de dispensa 
de artistas — renato aragão, Zeca Camargo, miguel Falabella 
e vera Fischer, entre outros — ressaltou uma das estratégias 
da empresa para enfrentar a crise econômica provocada pela 
pandemia de covid-19. Em resumo, a Globo não quebrou, nem 
corre o risco de ir à falência. apenas vai faturar menos, o que 
exige redução de gastos. Trata-se de uma reorganização interna 
a fim de suportar os desafios impostos pelo “novo normal”. 
Todos os veículos de comunicação serão obrigados a fazer o 
mesmo. Questão de sobrevivência do negócio.

TREVO DA CIDADE
A manutenção do trevo de acesso à cidade de Maravilha tem recebido da administração mu-

nicipal dedicação especial em sua manutenção, com plantas e flores que deixam um belo visu-
al, atraindo e dando uma ótima impressão a visitantes que trafegam pela BR-282. Parabéns!

EFEITOS DA PANDEMIA

Com o início da pandemia o faturamento 
médio das empresas caiu mais de 60%, segundo 
dados do Sebrae, e Chapecó teve o encerramen-
to de atividades em 335 empresas. Em Maravi-
lha teremos o fechamento de muitas empresas? 
Ou vamos sobreviver a esse caos econômico?

GRUPO OLIVEIRA
Parabenizamos o Grupo Oliveira pelos 33 

anos de atividades, com firmeza nas ações, tra-
balho sério e compromisso com as pessoas. Em-
presas do Grupo que são orgulho de todos nós, 
maravilhenses. A essa família batalhadora, Le-
noir, Angela e Poliana, nossos sinceros para-
béns pelo sucesso e a certeza da continuidade 
desse belo trabalho exercido com suas equi-
pes nos 33 anos de sucesso que comemora-
mos. Um abraço e nossa admiração a vocês!

PLANO DE SAÚDE?
Os planos de saúde no Brasil perde-

ram 283 mil clientes em dois meses, segun-
do balanço divulgado na terça-feira (7) pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Em maio o número de beneficiários 
caiu para 46,829 milhões de pessoas, con-
tra 47,113 milhões no fim de março. A redu-
ção do número de clientes ocorre em meio à 
pandemia de coronavírus e aumento do de-
semprego no Brasil. Resumo: falta dinheiro 
até para o essencial, que é o plano de saúde.

ROTARY CLUB
O amigo Ivaneo Folletto assu-

miu a presidência do Rotary Club 
de Maravilha na quinta-feira (9). 
Ele e sua nova diretoria foram em-
possados de forma virtual. Segue 
os trabalhos desenvolvidos pela 
equipe comandada pela compe-
tente Simone Raber, que teve um 
ano rotário com grandes ativida-
des. Desejamos sucesso ao Iva-
neo e sua diretoria e reafirma-
mos que estaremos juntos para 
divulgar as campanhas que for-
mos solicitados. Parabéns à di-
retoria que entregou o coman-
do desse grande clube de serviço!

QUEDA DE ARRECADAÇÃO

Para que tenhamos conhecimento, foi di-
vulgada a queda de arrecadação de im-
postos que em junho foi de R$ 1,95 bilhão. 

Os setores da economia que apresenta-
ram a maior queda em Santa Catari-
na foram: restaurantes (73%), automo-
tores (52%), combustíveis (33,8), têxtil 

(33,3%) e agroindústria (29,3%). Daí a ra-
zão da queda de retorno aos municípios 

em geral, na qual Maravilha teve queda de R$ 1 mi-
lhão nos últimos três meses (abril, maio e junho). 

NOVOS VOOS EM CHAPECÓ

A partir de segunda-feira (13) a Azul vol-
tará a operar diariamente em Chapecó. Com a 
retomada, serão oferecidos três voos para São 
Paulo com saídas às 11h35 (segundas, quartas 
e sextas-feiras), às 15h55 (terças e quintas) e às 
19h10 (de segunda a sexta-feira). Os retornos 
serão às 10h, 14h20 e 17h35, respectivamente.

Carine Arenhardt/O Líder
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

sTf: minisTROs deVem ReZAR
As decisões do nosso STF têm se mostrado controver-

sas, e muitas vezes partidárias/opositoras. Por conta disso, 
vive-se hoje um momento de severas contestações em re-
lação às decisões. Como se não bastasse, temos ainda um 
momento de contestação entre o Supremo e a população, 
para a qual, em grande número, as decisões deixaram de 
ser incontestes e os ministros, outrora intocáveis, passaram 
a ser severamente questionados quanto à sua idoneidade 
e imparcialidade pela população. Quanto ao que escrevi 
acima, que os ministros devem rezar, isto se deve ao fato 
da prorrogação do inquérito das fakenews, em decisão de 
Alexandre de Moraes, ainda a prorrogação da investigação 
sobre o presidente Bolsonaro, sobre adulterações de per-
fis do Facebook, e também investigação sobre o presiden-
te de interferência na Polícia Federal. Em resumo, quem 
pede prorrogação é porque ainda não achou nada. Lógi-
co, há a possibilidade de que não tenha havido tempo para 
conclusão das investigações, mas é pouco provável, até por 
conta do lapso de tempo que já ocorreu desde o começo 
das investigações e dos procedimentos atuais. Caros leito-
res: vai pegar muito mal para o Supremo se nada for apura-
do e se não houver materialidade para abrir eventuais pro-
cedimentos futuros, inclusive o impeachment. Caso nada 
se confirme, a opinião pública, já imensamente contrária 
à conduta dos ministros, será ainda mais contestada. E a 
aprovação dos atos ministeriais ficará ainda mais prejudi-
cada, questionada e duvidosa. As decisões, em minha opi-
nião, têm alimentado a crise entre os poderes.

eLOgiOs
Diante dos últimos eventos climáticos do Estado, temos 

que enaltecer alguns abnegados trabalhadores. Em primeiro 
lugar, da Celesc. Os maiores danos da história em rede elé-
trica, decorrente de vendaval, se verificou no vendaval da se-
mana passada. Não fiz tal registro na última edição porque 
não houve tempo hábil para tal. Registro o esforço dos pro-
fissionais da empresa OI, diante de 46 pontos de ruptura de 
cabos, nos três estados do sul. E por fim, temos que registrar 
a ajuda humanitária dos dois últimos vendavais que atingi-
ram municípios aqui da região. Defesa Civil, polícias, Corpo 
de Bombeiros. Todos, indistintamente, devem ser homena-
geados e ter seus esforços reconhecidos. A região é alvo de 
vendavais, e segundo nosso meteorologista Piter Scheuer, só 
perdemos para o famoso “corredor dos tornados” na região 
de Oklahoma, Estados Unidos. Mas tanto quanto os ventos 
têm força, nossa população também é forte. Registro neces-
sário, e homenagem mais do que devida!

CaRine aRenHaRDT 

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha realizou na se-
gunda-feira (6) a primeira ses-
são ordinária do mês. Em pri-
meiro turno foi aprovado o PL 
13/2020, que autoriza a regu-
larização fundiária de áre-
as de terra, através do Projeto 
Lar Legal e os projetos 15 e 16, 
ambos de 2020, que declaram 
de utilidade pública as entida-
des Associação de Voluntários 
Maravilha e ONG Ame Bicho. 
A declaração de utilidade pú-
blica objetiva possibilitar a es-
tas entidades o acesso a edi-
tais de recursos financeiros 
para a manutenção das ativi-
dades voluntárias que são de-
senvolvidas. 

Em segundo turno foi 
aprovado o projeto 5/2020 que 
propõe isentar o pagamento 

durante a sessão o engenheiro da 
prefeitura, jorge dummer, e o diretor 
de Planejamento urbano, Berlin 
marcos Felippin, responderam a 
questionamentos dos vereadores 
sobre o andamento das obras no 
rio iracema. a participação dos 
servidores do Executivo na sessão foi 
solicitada através de requerimento, de 
autoria do presidente do legislativo, 
Natalino Prante. 
No requerimento, Prante questiona 
a elaboração do projeto da nova 
ponte da avenida Orlando Zawadzki 
que ficou com seis metros a menos 
de largura num comparativo com 
a avenida. iniciando a fala, Felippin 
destacou que a construção da ponte 
faz parte da obra de aprofundamento 
e canalização do rio iracema, a qual 
tem o objetivo de evitar enchentes na 
cidade, a exemplo do episódio que 
causou prejuízos históricos em 2015. 
Ele explicou que devido ao montante 
total necessário para executar a obra 
(cerca de r$ 27 milhões, conforme 
orçamento inicial), o projeto foi 
dividido em três etapas, sendo que 
a primeira está em andamento, com 
investimento médio de r$ 6,9 milhões. 
dummer reforçou que a elaboração 
do projeto das duas pontes nesta 
primeira etapa (das avenidas 
Orlando Zawadzki e Sul Brasil) é 
baseado no estudo hidrológico e 

LegisLATiVO Engenheiro da prefeitura explica que a nova ponte da Avenida 
Orlando Zawadzki não teve o fluxo de veículos e pedestres comprometido

sessão tem debate sobre obras no Rio 
iracema e aprovação de seis projetos de lei 

Sessão on-line foi realizada na segunda-feira 

Reprodução Facebook  

das taxas para proprietários in-
teressados em regularizar suas 
construções irregulares, au-
mentando a arrecadação atra-
vés do IPTU. O benefício será 
concedido somente até 31 de 
dezembro de 2020, ou seja, os 
projetos de regularização de-

verão ser protocolados até esta 
data e aprovados em no máxi-
mo 365 dias após o protocolo. 

Ainda em segundo tur-
no foi aprovado o projeto 
14/2020, que autoriza o muni-
cípio a escriturar imóvel adqui-
rido e quitado através do Fun-

do Municipal de Habitação e 
o PL 10/2020 que dispõe so-
bre o prolongamento das ruas 
Tranquilo Carlos Ranzi e Seve-
rina Giaretta Beduschi e o alar-
gamento da Rua Gentila Rosa 
Zamprogna Lichks, na área in-
dustrial do município.

servidores respondem questionamentos 
sobre construção de novas pontes

hidrodinâmico do rio. Ele destaca que 
todo investimento levou em conta o 
custo-benefício da obra e tem como 
objetivo atender a necessidade 
estabelecida nos estudos 
direcionados ao aprofundamento e 
canalização do rio. 
dummer ainda esclareceu que a 
ponte na avenida Orlando Zawadzki, 
com seis metros a menos que a 
avenida, não teve o fluxo de veículos 
e pedestres comprometido. Ele 
reforça que a largura das faixas de 
rolamento segue o padrão da via, não 
havendo estreitamento ou desvio, 
sendo que o projeto eliminou apenas 
espaço de canteiro e estacionamento 
da avenida. Sobre o acesso de 
pedestres, o engenheiro destacou que 

nos próximos dias serão finalizados 
os passeios públicos, deixando a 
estrutura adequada conforme as 
normas de acessibilidade. 
Sobre a ponte na avenida Sul Brasil, 
dummer disse que a nova estrutura 
deve seguir a largura atual da via, 
que é de 20 metros. a largura será 
mantida devido a obstáculos no 
entorno da ponte, o que praticamente 
impossibilita uma ampliação futura, 
em caso de haver tal necessidade. 
a obra é executa pela empresa 
Gaia rodovias e devidamente 
fiscalizada por equipe técnica da 
prefeitura. Sobre o andamento da 
obra no rio iracema, dummer diz 
que o trabalho deve ser concluído nos 
próximos meses.

Nova ponte da avenida Orlando Zawadzki 

Cleiton Ferrasso/O Líder
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Números atualizados em 25/06/2020

Recupera Sul SC

RODOVIAS 
Nesta edição temos uma boa 

notícia. As obras na BR-163, tre-
cho entre Guaraciaba e Dio-
nísio Cerqueira, devem ser re-
tomadas em agosto. A região 
merece e precisa dessa aten-
ção do governo federal, espe-
cialmente nos vários trechos ca-
óticos das BRs 163 (também no 
acesso para Itapiranga), 282 e 
158. O governo do Estado preci-
sa seguir este exemplo, nossas 
SCs também pedem socorro. Está 
na hora do Oeste ser lembrado. 

carine Arenhardt, jornalista

Arquivo WH Comunicações

mais asfalto 
Noticiamos nesta semana uma rua de di-

fícil acesso no Bairro Bela Vista, nas pro-
ximidades do Mercado Abi. O local possui 
calçamento e a água da chuva tornou a trafe-
gabilidade ainda mais difícil de subir o mor-
ro da Rua Nidolfo Carlos Mattje. Por ou-
tro lado, a prefeitura garantiu que o local 
receberá melhorias com asfalto e em bre-
ve a empresa vencedora da licitação será 
conhecida para iniciar as obras por lá.

cleiton ferrasso, jornalista
Cleiton Ferrasso/O Líder

Equilibre-se 
Às vezes parece que estamos sob um mo-

nociclo. Tudo fica mais difícil se não estamos 
de bem com nós mesmos. Para começar a bus-
ca pelo equilíbrio é preciso começar por algo 
desafiador: não cobrar-se para ter ou não uma 
vida de estabilidade. Escute-se. Saiba o que 
você está sentindo e entenda que nada é per-
manente. A capacidade de acolhimento dos 
sentimentos que possuímos é compreender que 
está tudo bem sentir, e que isso vai passar. Cada 
um encontra sua própria maneira de lidar com 
os problemas. Não há um ideal, nada é perfei-
to. Escute-se e abaixe o volume do entorno para 
isso. O que sua voz interna está dizendo a você?  

diana heinz, jornalista 

NINGUÉM SABE DA VIDA DE NINGUÉM

Muitas vezes (sempre, né!) falamos da vida de outras pesso-
as, quando trocam de carro, de casa, mudam de cidade ou em-
prego. Na alegria e na tristeza. Comentamos, e comentamos mui-
to. Analisamos os motivos, como era e como vai ser a vida da 
pessoa. Mas a grande verdade é que não sabemos de nada, ab-
solutamente nada. Até sabemos algo, mas temos que entender 
que não sabemos nada das coisas. O que sabemos é nada. Ago-
ra, pense que alguém terá de falar sobre como você é e sua vida. 
Essa pessoa terá 10 minutos para explicar sobre você. Acredi-
tas, realmente, que alguém vai acertar alguma coisa? Eu duvido.  

ederson Abi, jornalista

AOS 
APAIXONADOS 
POR VIAGENS

ainda não sabemos quando 
será possível viajar de forma 
segura novamente, mas nem por 
isso o sonho de explorar novas 
paisagens precisa ser deixado 
de lado. Este é o momento ideal 
para pesquisar sobre diferentes 
destinos, aprender mais sobre 
as características de cada local, 
comparar preços e – uma das 
etapas mais importantes – 
fazer o planejamento financeiro, 
colocando no papel o valor 
necessário para atingir o objetivo. 
assim, quando tudo isso passar, 
será mais fácil (e gratificante) 
colocar o pé na estrada e viver 
experiências inesquecíveis.  

camilla constantin, jornalista

Coronavírus
É inevitável o au-

mento de casos de pesso-
as infectadas com o novo 
coronavírus no municí-
pio, aliás, não só aqui em 
Maravilha, mas em ge-
ral, é algo unânime. Não 
adianta nos apavorar-
mos enquanto os núme-
ros aumentam, mas devemos - sim é nosso dever 
- tomar os cuidados necessários para que a trans-
missão seja a mínima possível, inclusive para evi-
tar uma possível superlotação nos hospitais. Achar 
culpados não vai resolver o problema, que está 
aí e precisamos enfrentar com maturidade.

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Quando uma pessoa atinge o mais ele-
vado estágio de amor, torna-se capaz de do-
ar-se totalmente ao ente amado. Jesus Cris-
to ensinou: “Ninguém tem maior amor que 
o daquele que dá a sua vida por seus amigos”. 
O amor sublime não é aquele que leva a pes-
soa a querer arrebatar o outro para si, mas aque-
le que o leva a doar-se para o bem do outro.

AmOR sAgRAdO e subLime 
É AQueLe Que nãO 
eXige RecOmpensAs

mARAViLhA Cada escola organizará as entregas aos alunos matriculados 
na rede estadual de ensino

escolas estaduais recebem 
kit de alimentação escolar

As escolas estaduais de 
Maravilha recebem os kits de 
alimentação na manhã da 
quinta-feira (9). Conforme a co-
ordenadoria Regional da Edu-
cação, no total são 4.533 kits 
distribuídos em todas as unida-
des pertencentes à regional. Na 
quinta-feira, 1.702 kits foram 
distribuídos para as escolas de 
Maravilha. Cada unidade vai co-
municar aos estudantes como 
poderá ser feita a retirada dos 
alimentos.

Conforme a responsável 
pela alimentação escolar, Isa-
bel Konzen, o kit é compos-
to por 1kg de feijão, 1kg de ar-
roz, 1kg de farinha, 1,5 litro de 
suco, além de 2 litros de leite. 
A distribuição aos alunos da 
rede estadual ocorre por cau-
sa da pandemia do corona-
vírus. “Em tempos normais, 
esses alimentos seriam utili-
zados nas escolas, mas como 
houve a paralisação das aulas, 
os alunos vão receber da mes-
ma forma, só que terão que re-
tirar na escola”, explica Isabel, 
reforçando que todo aluno 
matriculado na rede estadual 
de ensino tem direto de rece-
ber o kit. 

escOLAs Que 
RecebeRAm O kiT
E.E.B. Nossa Senhora da 
Salete recebeu 669 kits
E.E.B. joão XXiii 
recebeu 549 kits
E.E.B. Santa Terezinha 
recebeu 243 kits
E.E.F. juscelino K. de 
Oliveira recebeu 127 kits
Ceja recebeu 114 kits

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Em maravilha, 1.702 kits foram distribuídos nas escolas estaduais

alimentação será entregue devido à paralisação das aulas presenciais

Cada aluno receberá 2 litros de leite no kit Escolas organizarão as formas de entregar aos pais

medO e 
AuTOssAbOTAgem

Por que há tanta intolerância no mundo? É possí-
vel evitar a contaminação por esse sentimento na nos-
sa vida? Como reagir diante dessa ameaça estabelecida? 

De fato, as pessoas não estão conseguindo lidar com 
sentimentos negativos e fazem confusão entre fantasia e 
realidade. O resultado é essa carga pesada de intolerân-
cia que se vê todos os dias por aí. 

Antigamente era comum se expressar assim: “seria 
bom se eu morresse. Com a minha morte, eu iria ali-
viar a vida”. Ou então: “vou te dar um tiro ou um soco 
na cara”. Mas geralmente as pessoas não materializavam 
essas intenções. Ficavam apenas na retórica, como força 
de expressão, para demonstrar desprazer momentâneo. 
Porém hoje elas concretizam pensamentos ruins, vão às 
ultimas consequências, matam, dão socos e tiros. Outras 
não sabem lidar com a culpa e acabam se suicidando, ou 
seja, tornam-se justiceiras delas próprias. 

Hoje as pessoas estão cada vez mais fragilizadas 
emocionalmente. Não conseguem suportar as exigên-
cias da vida, impostas pelo mundo atual, e cedo ou tar-
de acabam somatizando. Muitas vezes entram em crise 
de ansiedade e sofrem com a depressão. Isso acontece 
muitas vezes pelo desconhecimento dos aspectos emo-
cionais. 

Eu digo que é perigoso conviver com as emoções 
sem compreendê-las: as emoções são parte perigosa da 
nossa estrutura. Não dá mais para enfrentar esse univer-
so sem compreensão. Chamamos esse conhecimento de 
inteligência emocional. É quando começamos a sentir 
algumas reações em nível de organismo e começamos 
a identificá-las como algo que faz sentido ou não para a 
vida da gente.  

O nosso cérebro ainda está muito mais na savana 
africana, onde tudo começou, quando os medos eram 
rudimentares, diferentes daqueles que sentimos nos 
dias atuais. Hoje deveríamos estar aproveitando os mo-
mentos de segurança com mais conforto e tecnologia, 
que criamos ao longo dos séculos. Apesar disso, estamos 
dando um jeito de somatizar. Ficamos doentes, emocio-
nalmente falando, porque desenvolvemos ansiedade e 
depressão; porque não sabemos aproveitar aquilo que 
conquistamos em termos de evolução humana. De cer-
ta forma, ainda estamos numa savana africana, mas com 
um iPhone na mão, que dá a ilusão de domínio e suces-
so sobre o mundo, sobre a evolução e sobre nós mesmos.

A gente vê muitas técnicas, muitos conceitos, que 
para a maioria das pessoas é difícil de entender. Um 
exemplo típico é que nós, culturalmente falando, de-
senvolvemos muito pessimismo. Somos extremamente 
críticos, muito exigentes, não só em relação às pessoas, 
mas com a gente mesmo. Então, acabamos desenvolven-
do um limiar de exigências maior do que conseguimos 
entregar, para justamente nos frustrarmos.

Isto leva à autossabotagem. Culpa e autopunição 
que é um jeito de azedar as nossas relações e violar a es-
tabilidade emocional.

Tudo isso se resolve com a terapia, que é uma ma-
neira para ganhar competência e inteligência emocio-
nal, algo que os remédios não te ensinam.
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LUIZ CARLOS
PRATES

fOgO nA pALhA
Eu ia começar esta conversa perguntando se tens filhas, 

aí por uns 15, 16 anos, mas me dei conta de que ia perder 
meu tempo. Por quê? Porque gurias com 15 ou 16 anos já 
estão com a cabeça feita ou pela educação recebida, boa ou 
deficiente. Tudo o que os pais tentarem depois dessa idade 
vai ser perda de tempo. Uma guria com 15 anos hoje faria 
corar uma “saltitante da noite” do século passado... 

Tenho motivos para dizer o que digo: as observações 
que faço, as leituras de todos os dias e o que me contam... 
Vou ficar com os  jornais que leio. Ouça esta: A jovem tinha 
15 anos quando engravidou de um namorado. Mas não sos-
segou o facho. Mais tarde, conheceu um outro cara, de 21 
anos, ela tinha então 17. Foi fogo na palha. Sexo e sexo. Uma 
vez ela tentou negociar o uso da camisinha com o sujeito, 
mas o cara rejeitou, não mesmo, ora, já se viu, camisinha... 
Passado um tempinho, ela se descobriu infectada pelo HIV, 
Aids. Bomba.

Outra guria, 13 anos (idade de brincar nas festas da igre-
ja), depois de um sobe e desce com um namorado, sentiu al-
guns incômodos e foi ao médico. Estava com câncer de úte-
ro, gerado por uma infecção de HPV, doença sexualmente 
transmitida... Várias histórias desse tipo, histórias que en-
volvem gente de todas as classes, não fique uma ingênua 
pensando que é coisa de mulheres pobres, das periferias, 
nada disso. Tem mulher “graúda” se incomodando com os 
vagabundos (que elas sabem que eles são) que não querem 
nem pensar em camisinha. Sim, mas qual é a segurança da 
mulher? O namorado, o marido, quem for, anda por aí, não 
recusa paradas, pelo contrário, as procura, e depois volta 
para casa para fazer sexo com a namorada ou com a espo-
sa sem camisinha? Só as tontas para aceitar. Mas fique claro, 
não se vai mais educar uma guria de 12, 13 anos que já não 
tenha sido educada desde o berço... Educada com severida-
de. Não tem cabimento que nos dias de hoje estejam em alta 
as doenças sexualmente transmissíveis. Isso sem contar que 
muitos da classe média e para cima mandam os filhos para 
“intercâmbios” fora do Brasil quando, não raro, vão se tratar 
de algumas doenças ou fazer abortos longe dos conhecidos. 
Muita gente faz isso e esta nessa. No mais, vão se “soltar”...

bOLOs
Confesso que nunca me tinha dado conta. Ontem, ouvi 

um sujeito falando num show da tarde numa tevê dizendo 
que é inaceitável o “soprar velinhas” de aniversário em cima 
dos bolos. A criança, ou quem for, na verdade “cospe” sobre 
o bolo, afinal, cada assopro que damos jogamos para fora 
milhões de micro-gotas de saliva, perdigotos imundos. Su-
jeira absoluta, que os pais se flagrem dessa imundícia...

AuLAs 
Admitir aulas presenciais neste momento só pode ser 

coisa de quem tem serragem na cabeça, ou coisa pior e fé-
tida... Crianças, adolescentes e mesmo rapagões e raparigas 
crescidas são, costumeiramente, imundos no convívio so-
cial, imagine dentro de uma sala de aula. Só quem não viveu 
esse ambiente para pensar diferente. Se o sujeito se descui-
dar, até piolho ele pega... Segurem o tchan!

fALTA diZeR
Dificuldades financeiras em casa? Reduzir todas as des-

pesas possíveis, todas. É possível sim fazer isso. Pegar di-
nheiro emprestado? Nem a pau, Juvenal. Pedir dinheiro em-
prestado para familiar? Aí é mais que loucura, é procurar a 
pior sarna para se coçar. Vai dar briga, o dinheiro não vai sair 
e se sair não será devolvido... Bochincho na certa. 

mARAViLhA Ivaneo Folletto assume como presidente do Rotary 
e Scheiler Neusa Schafer como presidente do Rotaract

Rotary club e Rotaract empossam nova 
diretoria para a gestão 2020/2021

CaRine aRenHaRDT

O Rotary Club de Maravi-
lha empossou na quinta-fei-
ra (9) a nova diretoria para a 
gestão 2020/2021. Devido às 
medidas de isolamento so-
cial, somente os presidentes 
e poucos membros estive-
ram presentes no ato de pos-
se e a cerimônia foi trans-
mitida ao vivo pela página 
do clube no Facebook. Si-
mone Raber entregou o car-
go de presidente para Ivaneo 
Folletto. 

No Rotaract, Gustavo San-
ta Catharina entregou o car-
go de presidente para Scheiler 
Neusa Schafer. A solenidade 
também teve troca de pre-

sentes entre os presidentes e 
homenagem ao Companhei-
ro Destaque do Rotary, Jair 
Schossler. Os novos presi-

dentes agradeceram a opor-
tunidade de assumir a gestão 
e destacaram que o objetivo 
é dar continuidade aos pro-

jetos, buscando sempre no-
vas parcerias e ampliação 
dos serviços em prol da co-
munidade. 

CONSELHO DIRETOR ROTARY CLUB 
Presidente: ivaneo Folletto
Vice-presidente: Sirley d’agostini
Presidente eleito: Sirley d’agostini
Secretária: Simone dariva raber
Tesoureiro: jair Schossler
Diretor de Protocolo: audilar Bona
Comissão Administração do Clube e Serviços 
Internos: Nelvi Sebben 
Comissão DQA: marcelo andre hickmann
Comissão Fundação Rotária: Eliane Schossler
Comissão Projetos Humanitários: marcus d’agostini
Comissão Imagem Pública: Elizandra Pertussatti

CONSELHO DIRETOR ROTARACT CLUB
Presidente: Scheiler Schafer
Vice-presidente: jéssica Kammler
Secretária: jéssica Kammler 
Tesoureiro: Odair henchen
Protocolo: igor Schossler
Imagem Pública: vinícius vedana e deivid matheus 
Schafer
DQA: matheus Willmann
Companheirismo: Gustavo Santa Catharina
Projetos Humanitários: leticia Konzen

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Divulgação Rotary

homenagem ao Companheiro destaque, jair Schossler

Na foto, os ex-presidentes e os novos presidentes e o governador assistente da Área 01 do distrito 4740, marcos raber

Simone raber entregou o cargo de presidente para ivaneo Folletto Gustavo Santa Catharina entregou o cargo de presidente para Scheiler Neusa Schafer

Novos presidentes empossados 
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benefíciOs Caixa está fazendo o pagamento do Auxílio Emergencial desde abril e em junho começou 
também os depósitos do FGTS Emergencial 

Após reclamações de falhas no aplicativo 
caixa Tem, superintendente regional fala 
sobre melhorias no serviço
CaRine aRenHaRDT 

No início desta semana 
usuários do aplicativo Cai-
xa Tem tiveram dificuldade 
de acessar os serviços para 
consulta ou utilização do sal-
do do Auxílio Emergencial e 
FGTS Emergencial. O aplica-
tivo é disponibilizado gratui-
tamente pela Caixa Econômi-
ca Federal para o pagamento 
de contas ou compras no dé-
bito após depósitos na pou-
pança social digital para os 
beneficiários. 

Em entrevista para o Gru-
po WH Comunicações, o su-
perintendente regional da 
Caixa no Oeste de Santa Cata-
rina, Renato Scalabrin, expli-
cou que as falhas no aplica-
tivo foram devido ao grande 
volume de acesso, principal-
mente após o início do paga-
mento do FGTS Emergencial, 
no final de junho, o que au-
mentou o número de usuários. 

Scalabrin disse que já 
nesta semana foram feitas 

Superintendente regional da Caixa no Oeste de Santa Catarina, renato Scalabrin

Divulgação Caixa

novas atualizações no apli-
cativo para melhorar a fun-
cionalidade. Uma das ferra-
mentas melhoradas foi a fila 
de acesso, com aumento do 
tempo da sessão que o usuá-
rio tem para fazer a operação. 
Ele ressalta que estas atuali-
zações são constantes e pede 
que os usuários continuem 
utilizando o aplicativo, bus-
cando sempre a versão mais 
atualizada. O superintenden-

te defende que esta ferramen-
ta possibilita o pagamento de 
contas e compras no débito, 
sem necessidade de saque, o 
que evita que se formem mui-
tas filas nas agências em um 
período de pandemia. 

Mesmo com algumas fa-
lhas pelo grande número de 
acessos, Scalabrin acredi-
ta que o aplicativo Caixa 
Tem vem sendo muito útil 
e oferecendo uma forma se-

gura dos beneficiários te-
rem acesso ao auxílio sem 
ir até as agências bancárias. 

Quem preferir não utilizar 
a ferramenta digital deve 
aguardar até a liberação do 

saque nas agências, acom-
panhando o calendário ofi-
cial da Caixa. 

fgTs emeRgenciAL 
No dia 29 de junho teve início o pagamento do FGTS Emergencial para os nascidos 
em janeiro. a parcela de r$ 1.045 também foi paga na segunda-feira (6) para quem faz 
aniversário em fevereiro e na segunda-feira (13) será creditada na conta dos nascidos 
em março. Os pagamentos seguem até o dia 21 de setembro. Quem tiver saldo inferior a 
r$ 1.045 vai receber apenas o valor disponível em sua conta. 
Todo trabalhador com saldo tem direito ao FGTS Emergencial com depósito automático, 
ou seja, não é preciso pedir o auxílio. Quem não quiser receber o valor deve acessar o 
aplicativo do FGTS, pedindo a suspensão do pagamento. 
O FGTS também é depositado inicialmente na conta social digital, estando disponível 
para saques ou transferências em datas posteriores. Confira o calendário:

sOLidARiedAde

campanha Ame sofia helena tem 
três ações solidárias em maravilha 
CaRine aRenHaRDT 

A campanha Ame Sofia Helena 
vem motivando diversas ações so-
lidárias na comunidade regional. 
Somente em Maravilha são três em 
andamento, com venda de pizzas, 
liquidação de brechó e pedágio. 
Todo o lucro será doado para a fa-
mília de Sofia Helena, criança diag-
nosticada com Atrofia Muscular Es-
pinhal (AME) tipo 1. A família, que 
reside em Saudades, busca recursos 
para um tratamento nos Estados 
Unidos. Eles precisam arrecadar 
aproximadamente R$ 12 milhões.

VendA de piZZAs 
A Loja Donna e a Padaria Cla-

rice de Maravilha estão comercia-

lizando pizzas para arrecadar re-
cursos. A campanha Pizza Amor 
por Sofia está comercializando 
as fichas até hoje (11) e fará a en-
trega no sábado (18), das 14h às 
17h, no canteiro em frente à Pa-
daria Clarice, no Bairro Flores-
ta. O valor por unidade, tama-
nho médio, é de R$ 15. Os sabores 
disponíveis são frango, cala-
bresa, bacon, brócolis, choco-
late branco e chocolate preto. 

pedÁgiO sOLidÁRiO 
O Pedágio Solidário está mar-

cado para hoje (11), das 8h às 16h, 
e vai ocorrer nas proximidades da 
loja Magazine Luiza, Lillos Bar-
bershop, EEB João XXIII e Espa-
ço Criança Sorriso. A ação é or-

ganizada pela Associação dos 
Gremistas, MH Futsal, Moto Gru-
po Liberdade sem Limites, Fla-Ma-
ravilha e Dindas Sofia Helena. 

LiQuidA bRechÓ Ame 
Hoje (11) também acontece a 

liquidação dos produtos do Bre-
chó Ame. Organizado por volun-
tárias, o Brechó Ame foi realiza-
do no mês de junho e com as peças 
que sobraram, as voluntárias fa-
rão uma liquidação. A ação de hoje 
será na Cantina Italiana, das 8h às 
19h. O Brechó Ame está comer-
cializando roupas e calçados, no-
vos e usados. O material foi do-
ado pela comunidade regional. 
Nas vendas de junho as voluntá-
rias já arrecadaram R$ 16 mil. Sofia helena foi diagnosticada com atrofia muscular Espinhal 

Divulgação
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“O sucesso é um mestre terrível. 
Convence às pessoas inteligentes 
a pensar que não vão perder” 

Bill Gates
por RAqUEL BASSO HÜBNER
raquel@jornalolider.com.br

Comércio de SC cresceu 6,4% em maio, 
o melhor resultado do país

O comércio varejista de Santa Catarina registrou crescimento de 6,4% em maio na compara-
ção com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo IBGE na quarta-fei-
ra (8). Com o resultado, o Estado teve o melhor desempenho entre as 27 unidades da Federa-
ção. Além disso, a recuperação equilibrou as perdas nominais do ano: em 2020, o acumulado 
no setor ficou em 0%. A retomada das vendas foi seletiva. Nos hipermercados e supermerca-
dos, o avanço foi de 20,3% na comparação com maio de 2019, impulsionado pelo comércio de ali-
mentos. Já nos móveis e eletrodomésticos, o crescimento foi de 18,3% - sendo 7,2% nos móveis e 
22,8% nos eletrodomésticos. Todos os outros setores pesquisados apresentam resultados nega-
tivos, principalmente em equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação 
(-51,7%), tecidos, vestuário e calçados (-12,2%) e combustíveis (-12%). No varejo ampliado, que 
inclui setores diferenciados, destaca-se o baixo desempenho nas vendas de veículos, motocicle-
tas e peças (-28,5%), porém os materiais de construção apresentaram percentual positivo (0,4%).

Diorgenes Pandini

s&p pReVê Que 
cOROnAVíRus 
cusTARÁ us$ 2,1 
TRiLhões AOs 
bAncOs dO mundO

Bancos globais podem 
registrar perdas combina-
das de 2,1 trilhões de dóla-
res em empréstimos até o fim 
de 2021, como resultado das 
medidas de isolamento con-
tra o coronavírus, afirmou a 
agência de classificação de 
risco S&P Global. Para este 
ano, a expectativa de impac-
to é de 1,3 trilhão de dólares, 
mais que o dobro do nível de 
2019 para a Reuters. A região 
Ásia-Pacífico deve responder 
por 1,2 trilhão de dólares das 
perdas em 2021, dos quais 
três quartos devem ocorrer 
na China. A América do Nor-
te deve registrar 366 bilhões 
de dólares em perdas, se-
guida por Europa Ocidental, 
com 228 bilhões de dólares; 
Leste Europeu, Oriente Mé-
dio e África, com 142 bilhões 
de dólares; e 131 bilhões de 
dólares na América Latina.

Estudo divulgado na quarta-feira (8) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que 
teve como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Covid-19 do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em maio, o teletrabalho foi exercido por 13,3% das pesso-
as ocupadas no Brasil, o equivalente a 8,7 milhões de trabalhadores. A região com a maior quan-
tidade de trabalhadores efetivamente atuando de forma remota é a Sudeste, com 5,1 milhões de 
pessoas, o que representa 17,2% do total de empregados na região. Esse montante representa 59% 
do total de ocupados remotos. O estudo também aponta que 10,3% dos homens empregados es-
tavam trabalhando remotamente, ao mesmo tempo em que 17,9% das mulheres ocupadas exer-
ciam seu trabalho de forma remota. Considerando apenas as pessoas que trabalham remotamen-
te, 46,4% eram homens e 53,6% eram mulheres. “Ao segmentar por cor/raça, tem-se que 63,7% dos 
ocupados em atividade remota são brancos, enquanto 34,3% são pardos ou pretos”, aponta o Ipea.

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Teletrabalho é exercido por 13,3% das pessoas ocupadas em maio Seguro-desemprego: país 
tem 653,2 mil pedidos 
em junho; total durante 
pandemia vai a 2,6 milhões

a Secretaria de Trabalho do ministério 
da Economia informou na quinta-feira (9) 
que foram registrados 653,2 mil pedidos 
de seguro-desemprego em junho. O 
número é 28,4% maior que o verificado 
no mesmo mês do ano passado, 
quando houve 508,9 mil solicitações. 
Com os dados de junho, o número 
total de pedidos do benefício subiu 
para 2,59 milhões desde a segunda 
quinzena de março, quando a economia 
brasileira começou a sentir os efeitos 
da pandemia do novo coronavírus. de 
acordo com o ministério, os três estados 
com maior número de requerimentos de 
seguro-desemprego, no mês de junho, 
foram São Paulo (199.066), minas Gerais 
(70.333) e rio de janeiro (52.163). Em 
relação aos setores econômicos, os 
pedidos de junho estão distribuídos 
entre serviços (41,7%), comércio (25,4%), 
indústria (18,7%), construção (10,1%) e 
agropecuária (4,1%).

Governo do Estado prorroga pagamento de 
ICMS para atingidos pelo ciclone-bomba

O governador Carlos Moisés decretou na quinta-feira (9) a prorrogação do pagamento de 
ICMS para empresas atingidas pelo ciclone extratropical que passou por Santa Catarina no dia 30 
de junho. Com isso, os contribuintes poderão pagar o imposto referente ao mês junho até o dia 10 
de setembro. A postergação de pagamento valerá também para os impostos referentes aos meses 
de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Para ter acesso ao benefício, as empresas têm 
que providenciar um laudo pericial, por parte do Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC) ou por 
órgão da Defesa Civil estadual, para atestar a condição. A prorrogação não abrange operações 
com combustíveis, gás, energia elétrica e serviço de comunicação, assim como casos de substitui-
ção tributária, de mercadoria importada do exterior amparado por benefício fiscal e de imposto 
devido por ocasião do fato gerador em decorrência da saída de mercadoria do estabelecimento.

Agronegócio responde por 
72% das exportações de Santa 
Catarina no primeiro semestre

A carne produzida em Santa Catarina é referência 
internacional em qualidade, tanto que o Estado tem 
acesso aos mercados mais exigentes do mundo. As 
exportações de carnes e outros produtos de origem 
animal geraram receitas de US$ 1,53 bilhão, com au-
mento de 38,6% no valor dos embarques de carne su-
ína. Do total exportado pelo Estado no período, 38,2% 
são oriundos das vendas internacionais de produ-
tos de origem animal, principalmente carnes de aves, 
suína, de peixes e couros bovinos. As exportações 
de madeiras, papel e celulose trouxeram um fatura-
mento de US$ 672,48 milhões. O setor responde por 
16,8% do total embarcado. Ao todo, as exportações 
de Santa Catarina geraram faturamento de US$ 3,99 
bilhões nos primeiros seis meses do ano, queda de 
12,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
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Convulsão febril na infância
C

onvulsão é um assunto que assusta 
muita gente, não é mesmo? Hoje va-
mos falar de CONVULSÃO FEBRIL, 
algo muito comum na infância.

Crises febris são as mais comuns da infância.

Pediatra Giovana Pandolfo

Divulgação

as crises febris mais comuns - chamadas simples - são 
crises generalizadas, de curta duração, e geralmente 
acontecem NO iNÍCiO de um quadro febril, ou seja, em 
crianças que estão doentes - resfriadas, com viroses, etc. - e 
convulsionam aNTES, duraNTE ou aPÓS a subida da temperatura.
atualmente, sabe-se que as crises não têm relação só com a 
velocidade de subida da temperatura (aquele febrão que aparece 
repentinamente), mas também com temperaturas muito altas.
Não existe uma justificativa muito certa, porém, parece que o 
cérebro infantil é mais suscetível a essas variações e acaba gerando 
descargas que causam convulsão.
a idade mais comum para que as crises febris aconteçam é dos 6 
meses aos 5 anos. dentro dessa faixa etária, quanto mais jovem, mais 
frequente a ocorrência.

O Que VOcê pRecisA sAbeR?

das crianças que já tiveram crise febril, pelo menos 30% 
terá um novo episódio.
apesar disso, pacientes com crises muito frequentes 
e que fogem do comportamento esperado devem ser 
avaliados por um neuropediatra, que vai identificar a 
necessidade de começar alguma medicação preventiva e 
as chances da criança ter EPilEPSia .
a parte boa é que essas crises quase sempre são 
BENiGNaS. 

Em caso de crise, procure o Posto de Saúde com pediatra o 

mais rápido possível!

e QuAndO As cRises sãO 
muiTO fReQuenTes?

cOmO sAbeR se meu fiLhO VAi 
TeR cRise febRiL?

Crise febril não é regra. Embora não se possa ter certeza, alguns 
fatores têm relação com um risco mais elevado:
- Parente de 1º/2º grau com crise febril
- mais de 30 dias de internação neonatal
- Crianças de creche
- atraso no desenvolvimento

É necessário lembrar que a maioria das crianças terá 40° de febre e 
nada vai acontecer, ok?

Quem Tem RiscO de 
TeR mAis de umA cRise?

- Os que tiveram o primeiro 
episódio bem jovens (menores 

que 1 ano e 6 meses)
- Crianças com história de crise 
febril na família
- Crianças que tiveram crise com 
febre baixa ou crise bem no início 
de um quadro febril
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

O pSICOLógICO nAS 
DISfUnÇÕES SExUAIS

“Nem sempre aprendemos tudo o que é preciso para funcionarmos sexualmente e muitas vezes 
aprendemos coisas que atrapalham o sexo… e insistimos em fazer sempre igual… e dá errado”

Sempre usam a palavra psicológico para desig-
nar muitas coisas e nem sempre ao lermos enten-
deremos o que significa afinal essa palavra. Nas últi-
mas décadas falar “psicológico” parece que encobre 
muitas ideias e de modo até místico. Ouvimos na 
TV: “o psicológico abalado” como se fosse uma en-
tidade, um sujeito autônomo que age sem nosso 
conhecimento ou contra a nossa vontade. Mas o 
que é o psicológico quando alguém tem dificulda-
des sexuais?

São várias circunstâncias que precisamos com-
preender:

– Capacidades físicas e fisiológicas do corpo e 
como as usamos ou podemos usar. Essas capaci-
dades oferecem limites. E tentarmos contra nosso 
corpo fazer algo inviável a isso chamamos de psi-
cológico, pois enfrentamos uma realidade física e 
a desconsideramos. E temos dificuldades em ad-
ministrar a frustração de não conseguir o desejado, 
mesmo que seja impossível.

– Aprendizado anterior. Tudo o que vivemos ao 
longo da vida que seja necessário para a expressão 
sexual. Nem sempre aprendemos tudo que é preci-
so para funcionarmos sexualmente e muitas vezes 
aprendemos coisas que atrapalham o sexo… e insis-
timos em fazer sempre igual… e dá errado!

– Emoções negativas. Duas são as principais que 
atrapalham o sexo: ansiedade e depressão. Não pre-
cisam ser diagnosticadas com transtorno de ansie-
dade generalizada ou uma depressão unipolar ou 
estados depressivos. Os momentos prévios à ativi-
dade sexual e o durante as atividades sexuais pre-
cisam de funcionamento fisiológico coerente com 
o comportamento sexual. Ansiedade e o estado de 
humor depressivo impedem esse funcionamento, 
independentemente da razão, da causa para esses 
estados de humor. Aqui deve entrar o que tanto te-
mos chamado de “estresse”, seja pelo trabalho, seja 

pelo nervosismo constante que uma pessoa vive.
– Relacionamento afetivo. Casamento, namo-

ro… como estamos nos relacionando? Como so-
lucionamos problemas, como respondemos emo-
cionalmente ao outro e às ações do outro? Temos 
empatia no relacionamento? Compreendemos e so-
mos compreendidos? As formas de relacionamen-
to são muito importantes para a existência dos com-
portamentos sexuais adequados.

– Falta de compreensão sobre o funcionamento 
físico sexual. O que seria função de educação sexual, 
mas na falta desse ensinamento na escola, achamos 
que a “natureza” se encarrega de funcionar, descon-
siderando a vida que já tivemos e o que é que deno-
minamos sexo. Aprender e compreender e saber o 
que esperar do corpo é outro aspecto do psicológico.

Mesmo quando existe uma circunstância ex-
terna, concreta, a exemplo de álcool, drogas, medi-
camentos, a forma de administrar essas situações 
pertence ao psicológico. Afinal, somos nós que 
procedemos à escolha de levar o copo de bebida à 
boca. E repetir essa situação tantas e quantas vezes 
na sequência ou em outros dias e assim dificultar 
o corpo funcionar sexualmente. O mesmo se apli-
ca a quaisquer outras drogas, e depois apenas cul-
pamos as substâncias, esquecendo que somos os 
responsáveis.

O psicológico é tudo o que vivemos e através do 
que nos relacionamos com os outros e o mundo!

Agora é hora de nos responsabilizarmos! E as-
sim mudar mundo, a partir de nós mesmos! E aqui 
entra a psicoterapia, um processo científico, basea-
do na natureza humana de como fazer e transformar 
as coisas ao nosso redor!

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia
Oswaldo Rodrigues Jr., 

psicólogo – São Paulo, SP

Divulgação
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pOsse Ano Leonístico 2020/2021 começou neste mês e encerra em junho de 2021

clube de Lions de maravilha 
empossa nova diretoria
Diana Heinz

No sábado (4) a sede 
do Clube de Lions 
recebeu presidentes 

e ex-presidentes para a pos-
se da nova diretoria. Sem a 
presença de outros integran-
tes, para seguir as medidas 
de restrição social, o ato foi 
transmitido pelo YouTube e 
redes sociais.

O Ano Leonístico 2020/2021 
começou neste mês e encerra 
em junho de 2021, quando 
outra diretoria tomará pos-
se dos cargos. O Lions Clube 

Maravilha agora é presidido 
por Paulo Preuss e Cleusa-
mar Tosetto Preuss. A presi-
dência do Lions Clube Ma-
ravilha Oeste ficou com os 
integrantes Elio Luiz Schä-
fer e Ledacir Salete Gheno 
Schäfer. E o LEO Clube Ma-
ravilha tem como novo pre-
sidente Rodrigo Augusto 
Genesini Siqueira. Jaqueli-
ne Tim deixou a presidên-
cia do Lions Clube Maravi-
lha; Elise Kothe, do Lions 
Clube Maravilha Oeste; e 
Djanaina Manfrin, do LEO 
Clube. 

LEO CLUBE MARAVILhA
Presidente: rodrigo augusto Genesini Siqueira
Vice-presidente: robson Belusso
Secretária: Franciela Giacomelli
Vice-secretário: Wesley andretta
Tesoureira: Schayane Golzer
Vice-tesoureira: mayara Golzer
diretora de campanhas: Poliana Schäfer
diretor de frequência: Gabriel donatti
diretora social: Patricia Krumenauer
diretores de marketing: mayara Pavi e Werison 
da Silva
diretora de liderança: Fernanda unser
diretor de Esportes: ronaldo Piton
diretora animadora: Geovanna Cembranel
diretores de Bens e Patrimônios: júlio linke e 
lucas manfrin
Casal conselheiro: luciane Gonçalves e manoel 
Gonçalves
Casal amigo LEO: darci Kafer e iloene Wendt

LIOnS CLUBE MARAVILhA
Presidência: Cleusamar Tosetto Preuss e Paulo Preuss
Vice-presidentes: douglas dornelles e andreia Segalin
Secretária: jussara luiza Staudt
Segundos-secretários: Odete Spricigo e Carlos alberto Spricigo
Tesoureiros: adair Canci e marta Canci
Segundos-tesoureiros: Claudemir Stieler e joice regina Stieler
diretores Sociais: marileide daltoe Neto e rudimar Norton 
Begrow
Segundos-diretores Sociais: josé Carlos roversi e maria 
adelina roversi
diretores Animadores: marcia Pigatto e josaldo Souza e Silva

LIOnS CLUBE MARAVILhA OESTE
Presidência: Elio luiz Schäfer e ledacir Salete Gheno 
Schäfer
Vice-presidentes: Karen heller e Gilnei heller
Secretários: ida Eraci rauber e lairton jose mallmann
Tesoureiros: Emídio josé Schneider e darli Schneider
Assessor de Serviços/diretores Sociais: marli Zatt Kuhn e 
alcemir luiz Kuhn
Assessor de Comunicações de Marketing/diretores 
Animadores: Quimara rossetto e Gelson rossetto
diretores de Campanhas e Assessores de Sócios: Olacir josé 
Broetto e vera lucia Broetto

Fotos: Diana Heinz/ O Líder

Novos presidentes foram empossados e representaram os demais cargos da diretoria

Elio luiz Schäfer, presidente lions Clube maravilha Oeste Cleusamar Tosetto Preuss, presidente do lions Clube maravilha rodrigo augusto Genesini Siqueira, presidente do lEO Clube maravilha 

nOVAs diReTORiAs
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Compras são referentes a 
itens adquiridos nas áreas da 
Saúde e Assistência Social

maravilha já gastou
gA

sT
Os

Diana Heinz 

De e março até esta se-
mana Maravilha gas-
tou R$ 266.088,73 

com compras diretas referen-
tes à covid-19. O valor é divul-
gado por item de compra no 
Portal Transparência de Ma-
ravilha. O início da pande-
mia ocorreu em março, mês 
que foram registradas as pri-
meiras compras referentes ao 
combate ao coronavírus. Na-
quele período foram gastos R$ 
85.001,41. Em abril o valor foi 
menor: R$ 34.579,35. Em maio 
foram gastos R$ 76.176,15; no 
mês de junho R$ 68.465,82 
e julho até esta semana R$ 
1.866. 

As compras são referentes 
a itens adquiridos nas áreas da 
Saúde e Assistência Social. Na 
lista de despesas estão aquisi-
ções como Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), tes-
tes rápidos e materiais de hi-
giene, entre outros. Todos es-
tão relacionados no portal 
com o valor, o tipo de compra, 
a fonte do recurso, o fornece-
dor e número da nota fiscal. 

Também foram investidos 
recursos no serviço de aco-
lhimento de vulneráveis, na 
compra de máscaras, paga-
mento de profissionais e aqui-
sição de EPIs para as equipes 
da Secretaria de Assistência 
Social. As aquisições variam 
de valor. No caso dos testes 
rápidos, por exemplo, uma 
compra chegou a R$ 16 mil. 
Um dos menores recursos foi 
o gasto de embalagens plásti-
cas, R$ 14,90, para remédios, 
requisito que garante a segu-
rança dos pacientes. 

mais de R$ 266 mil
com compras referentes à covid-19

Nossa prioridade é ze-
lar pela vida das pesso-
as e isso, além do cuida-
do pessoal de cada um, 
requer investimento pú-
blico dando as condições 
para as equipes atuarem, 
atendendo a população 
mais vulnerável e pres-
tando contas da origem 
e destino dos recursos”,

disse a prefeita, rosimar maldaner, 
sobre os valores. 

Conforme a secretária de saúde, Miriane Sartori, 
anualmente é feito um planejamento financeiro. Como 
a pandemia foi um imprevisto, houve aumento de gastos 

AumenTO nOs gAsTOs É espeRAdO 

tanto na área da Saúde, quanto na As-
sistência Social. “Pessoas ficaram de-
sempregadas e necessitaram do apoio 
municipal. Adquirimos muitos equi-
pamentos de proteção, além da cria-
ção de campanhas para que as pesso-
as ficassem em casa”, declara.

Os gastos foram supridos com re-
cursos próprios das pastas e com va-
lores recebidos do governo. Segundo 
ela, a tendência é que com o cresci-
mento de casos, como ocorreu nesta 
semana, a compra de materiais deve 
aumentar. “São remédios, materiais 
de limpeza, testes e equipamentos de 
proteção, além de uma gama de ou-
tras coisas necessárias para o comba-
te e controle ao coronavírus”, afirma. 

MARÇO – r$ 85.001,41
ABRIL – r$ 34.579,35
MAIO – r$ 76.176,15
JUNHO – r$ 68.465,82
JULHO – r$ 1.866

gASTOS pOR MÊS

TOTAL – R$ 266.088,73

Fotos: Arquivo/O Líder

Produtos de proteção e limpeza estão em grande número na lista de compras 

a tendência é que com o crescimento de casos a compra de materiais deva aumentar
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CleiTOn FeRRaSSO

O governo do Estado en-
viou aproximadamente 14 
mil livros para as escolas 
pertencentes à Regional da 
Educação de Maravilha. Des-
se total, 2.120 unidades fo-
ram distribuídas nas escolas 
estaduais do município de 
Maravilha. 

A informação foi repas-
sada pelo coordenador re-
gional da unidade, Erno 
Schwerz, à reportagem do 
Grupo WH Comunicações. 
“São livros de literatura que 
estão à disposição dos alu-
nos nas escolas. Eles fo-
ram distribuídos para as es-
colas estaduais, sendo que 
as maiores receberam mais 
unidades”, comenta. 

Conforme o coordena-
dor, as escolas João XXIII e 
Nossa Senhora da Saleta re-
ceberam 848 livros cada; a 
Escola Santa Terezinha, 424. 
As escolas Juscelino Kubits-
chek de Oliveira e Centro de 
Educação de Jovens e Adul-
tos também estão na lista 
para receber livros. 

ReTiRAdA 
de LiVROs

Mesmo sem aulas pre-
senciais, os alunos podem 
retirar livros das bibliote-
cas escolares. Para isso, al-
gumas escolas de Maravi-
lha criaram um protocolo de 
segurança para atender aos 

educAÇãO Além dos livros, escolas receberam kit com material escolar. 
Cada unidade decide a melhor forma de distribuição aos alunos

escolas estaduais de maravilha 
recebem mais de 2 mil livros 
do governo do estado

Foram distribuídos nas escolas estaduais e estão à disposição dos alunos

leitores. “Algumas escolas 
estão deixando a biblioteca 
aberta uma vez por semana 
para que o aluno possa re-
tirar o livro. Ao devolver o 

livro, ele passa por higieni-
zação e fica no período de 
quarentena também a fim 
de evitar o contágio da co-
vid-19”, explica o coordena-

dor regional. 
Na Escola Nossa Senho-

ra da Salete a retirada é feita 
toda quarta-feira, das 9h às 
15h e das 19h às 20h30.

Divulgação

kiT mATeRiAL escOLAR 
além dos livros, o governo do Estado enviou o kit material escolar. São itens como 
caderno, régua, lapiseira, calculadora de bolso, transferidor, quadro, cola e lápis de cor. 
“as escolas distribuem o kit conforme o aluno retira as atividades em material impresso 
para fazer em casa. Outras estão aguardando para entregar o kit quando houver o retorno 
presencial das aulas. Cada escola decide a melhor forma de distribuição”, explica. 
O coordenador ressalta que o kit escolar foi distribuído conforme o Censo demográfico 
de 2019. “Para as séries iniciais e finais, há um kit escolar para cada aluno; e para 
o ensino médio não há kit para todos, chegou em torno de 50%. diante disso, será 
distribuído aos alunos que mais necessitam e não têm condições financeiras para 
comprar o material escolar”, finaliza. 

dÚVidAs 
O atendimento remoto é feito pelo meu iNSS (site 
e aplicativo) e telefone 135. Entretanto, com as 
agências fechadas e a falta de familiaridade com 
as ferramentas digitais, surgem muitas dúvidas 
sobre a realização dos procedimentos.
Para saber como gerar sua senha, além de 
aprender a solicitar serviços e benefícios, o iNSS 
disponibiliza em seu site um guia com conteúdo 
didático e explicativo para facilitar o acesso. você 
também pode tirar suas dúvidas ligando para a 
Central 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

seRViÇO

Reabertura das 
agências do inss 
é adiada
CaMilla COnSTanTin 

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) pror-
rogou - até o dia 31 de ju-
lho - o atendimento remoto 
aos seus segurados e bene-
ficiários em razão da pan-
demia do coronavírus. 

A portaria foi publica-
da terça-feira (7) no Diá-
rio Oficial da União e pre-
vê o retorno gradual do 
atendimento nas agên-
cias no dia 3 de agos-
to. Antes da prorrogação, 

a volta dos serviços pre-
senciais estava prevista 
para segunda-feira (13).  

"Todas as medidas to-
madas para garantir o di-
reito dos cidadãos duran-
te a pandemia de covid-19, 
incluindo a simplificação 
dos procedimentos, a dis-
pensa de exigências e a 
oferta de serviços por meio 
de canais remotos, con-
tinuarão valendo mesmo 
após a retomada do atendi-
mento presencial", garante 
o Ministério da Economia.

Camilla Constantin/O Líder

agência do iNSS em maravilha 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

ALgumAs dicAs bÁsicAs:
Prove sempre antes de comprar. É nesse momento que você vai 
ver se a peça tem o seu estilo, se é muito grande, muito curta ou 
até se dá coceira.
Procure, de preferência, por aqueles que são feitos de materiais 
naturais, como algodão, lã comum, cashmere ou seda. Os 
tecidos híbridos também podem ser uma boa, a mistura é feita 
para que ele amasse menos ou tenha o toque mais suave.
Tenha cuidado com os materiais sintéticos, alguns dão muita 
bolinha e são inflamáveis.
Tenha um modelo que seja fácil de carregar na mochila ou 
bolsa. você nunca sabe quando o tempo vai mudar e é bom 
estar preparado neste caso.
Estampas coloridas dão vida a qualquer look, mas também 
é importante ter uma peça neutra para ocasiões nas quais é 
melhor ser discreto.
Se esquentar um pouco ou esfriar muito não precisa, 
necessariamente, tirar ou trocar o cachecol ou a echarpe, às 
vezes mudar o nó ou deixar o acessório apenas jogado sobre o 
pescoço resolve o problema e mantém o estilo.
Os cachecóis de tricô são os mais volumosos, mas também 
os que aquecem mais, use-os em dia de frio intenso, mas evite 
combiná-los com peças também volumosas, o resultado pode 
ficar exagerado e deixar seu corpo enorme.
Cachecóis de lã leve ajudam a valorizar looks com estilo retrô 
e se você souber jogar com cores e estampas, o resultado sai 
ainda melhor.
Se você não gosta de se preocupar muito com cores, tenha 
sempre em seu guarda-roupa um cachecol cinza ou preto ou 
opte por cores mais neutras.
Por outro lado, que tal um pouco de cor para deixar o look 
monocromático mais alegre? além disso, o cachecol ajuda a 
chamar a atenção para o seu rosto!
uma echarpe bem leve dá um toque de sofisticação ao visual 
básico nos dias de primavera ou outono. Outros acessórios – 
como o lenço no bolso – também podem “vir na cola” desde eXceLenTe fim de semAnA A TOdOs!

ATenÇãO, hOmens: 
cOmO usAR cAchecÓis e echARpes cOm esTiLO

No inverno ou mesmo na meia-es-
tação, o cachecol e a echarpe são 

alguns dos acessórios mais versáteis e 
funcionais que integram o look mascu-

lino. O homem que carrega uma peça 
dessas investe não só em proteção, mas 
também em estilo, unindo o útil ao 
agradável! 

que não deixem o visual poluído.
Quando o casaco é que merece atenção, invista em um 
acessório discreto e pouco volumoso que se ajuste ao pescoço, 
como uma gravata. você ficará protegido do frio sem exageros 
e grandes volumes no visual.
uma peça que contraste com sua blusa, casaco ou jaqueta é 
uma ótima escolha para deixar o combo descontraído e bonito.

a dupla cachecol e boina ou cachecol e chapéu é ótima para 
proteção nos dias de frio e vento, principalmente se a vontade é 
a de deixar os casacões pesados em casa.
Pode misturar o xadrez da echarpe com o xadrez da roupa, mas 
tenha certeza que o padrão é diferente no tamanho e no estilo.
Com ternos ou blazers a microestampa ou o poá podem ser 
usados apenas como reforço visual, da mesma maneira que 
usamos a gravata para arrematar o traje social.
Explore cores e texturas, misture lã com jeans e sarja, e para 
fechar com perfeição, obtenha um pouco de contraste com 
uma echarpe ou cachecol com estilo mais rústico.
O comprimento também conta: se você não gosta de pontas 
sobrando, escolha um modelo mais curto ou dê mais voltas no 
pescoço, mas cuidado para não parecer que o cachecol está te 
engolindo. 

Por Ricardo Terrazo
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

TIM
TRUCULENCIA

ANAGUASOT
BARCTUBO
AEURRNG

ELETROCUTAR
HISUMOSO
ORCABEBS

ESPESSANTES
MSITESO

CAMBALEANTE
NORELOG
UDENNISO

VATECSARI
LINGUISTICA

SAMOLARS

Marca
infamante
do policial
grosseiro

Atitude da
pessoa 

conserva- 
dora (gír.)

Saias
usadas
sob o

vestido

Gordura
retirada 
do porco

(?)
mitzvah,

cerimônia
judaica

Próspera
cidade da
Suméria

(Ant.)

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

Matar por
ação de

descarga
elétrica

Europa
(abrev.)

País do 
presidente

Miguel
Díaz-Canel

Relações
Públicas
(abrev.)

Patativa 
do (?),
poeta

cearense
Bram

Stoker,
criador de
"Drácula" 

O modo de
caminhar
do bêbado

O arame
do varal,
por seu 
estado

Número in-
teiro inde-
terminado

(Mat.)

Converse
com Deus

Ctrl+(?):
localizar,
no Word

(?)
Carvalho,
diretor de
novelas

Russell
Crowe,

ator neo-
zelandês

Número
(?): o 1º
colocado

Tradicional
veste da
mulher
indiana

Área de
estudos 
de Noam
Chomsky

Tornar
mais

afiada
(a faca)

Trecho
sinuoso de
estrada 

Dois dos três 
estados da região

Centro-Oeste
Carbono (símbolo)

O seguidor da doutrina
de John Dewey (Filos.)

Objetivo do
comerciante (pl.)

As atividades 
como o artesanato

A regência do 
Padre Feijó (Hist.)

Cetáceo
feroz

Aditivo que
garante a 
consistên-

cia de
sorvetes

(pl.) 

"Unidas", 
em ONU
Profeta;
vidente

Suculento
(o fruto)
Placa em
hospitais 

Fora de (?): em 
estado de fúria

Pequena venda de
secos e molhados

Animal do
arado

Isolante
térmico

Rede, 
em inglês
Abandonar
o recinto

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

espAÇO gOuRmeT

ingRedienTes
250g de bacalhau seco salgado
fatias de bacon cortadas em quadra-
dinhos a gosto
1 xícara de cebola
1/2 xícara de pimentão verde
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 e 1/4 de xícara (chá) de leite
2 ovos 

sufLê de bAcALhAu
mOdO de pRepARO
Deixe o bacalhau de molho duran-
te uma noite, em bastante água. 
Escorra, cubra novamente com 
água, leve ao fogo brando e deixe 
até que comece a cozinhar. Se esti-
ver muito salgado, troque a água e 
deixe cozinhar novamente. Desfie 
o bacalhau e reserve. Frite o bacon 

até que fique durinho, depois 
retire com uma escumadeira. 
Acrescente a cebola picada e o 
pimentão à gordura que ficou na 
frigideira. Salpique a farinha so-
bre os legumes, acrescente 1 xícara 
de leite, aos poucos, mexendo até 
que engrosse. Junte o bacalhau pi-
cado, o bacon e os temperos. Bata 

as gemas com 1/4 de xícara de leite 
e junte aos ingredientes que já es-
tão na panela. Cozinhe lentamen-
te por alguns minutos, acrescente 
as claras batidas em neve, depois 

coloque numa forma untada. Leve 
ao forno preaquecido, deixando 
na temperatura moderada (200ºC) 
por uns 20 minutos, até dourar. 
Sirva quente.

O círculo cromático é a 
representação das 12 cores 
percebidas pelo olho huma-
no. Dessas 12, 3 cores são 
primárias (azul, vermelho e 
amarelo), 3 são secundárias 
(verde, laranja e violeta) e 
6 terciárias (vermelho-ar-
roxeado, vermelho-alaran-
jado, amarelo-alaranjado, 
amarelo-esverdeado, azul
-esverdeado e azul-arroxe-
ado).

A partir disso partimos 
a um estudo muito interes-
sante da relação das cores. 
Existem combinações en-
tre as cores análogas, com-
plementares e tríades. As 
análogas são as cores vizi-
nhas no círculo cromático. 
Já as cores complementa-
res são opostas no círculo e, 
por isso, formam combina-
ções de alto contraste. Por 
fim, a tríade é feita através 
de um triângulo no meio do 
círculo para identificar três 
cores que formam uma har-
monia. E, sim, todas essas 
combinações são altamen-
te harmônicas!

Vale lembrar que cabe 
a você observar se gosta 
ou não de misturar as co-
res dessa forma e também 
que os tons (mais fortes ou 
mais fracos) não alteram 
essas combinações, então 
você pode combinar tons 
diferentes desde que o tipo 
de combinação escolhida 

uTiLiZe O cíRcuLO cROmÁTicO pARA 
dAR mAis cOR AOs seus LOOks

seja mantido. Por exemplo, 
posso usar uma combina-
ção análoga de um verme-
lho bem forte com um rosa 
clarinho.

Por fim, separei algumas 
fotos de fashionistas que 
criaram seus looks baseados 
em cores análogas, comple-

mentares ou tríades, ao lado 
das harmonias que serviram 
para a composição. Que tal 
se inspirar nelas e aproveitar 
o fim de semana para criar 
combinações em seu armá-
rio? Tenho certeza que sua 
semana será mais feliz adi-
cionando um toque de cor!
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Avenida Sete de Setembro, 513 - Edifício Alexandre - Sala 206 - Centro 
049 9 8813-8384      |     ponatharquitetura@gmail.com

Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais     

Vitrine

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

Parabéns Emili e Emanueli pelos seus 15 anos. 

lívia - 4 meses

lorenzo joaquim - 4 meses

micheli, que deus, em 
sua infinita bondade, lhe 
dê tudo de bom que você 
merece. Que você tenha 
muita alegria, paz, saúde e 
felicidade. Parabéns pelo 
aniversário (10)!

raphael - 8 meses
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

pensAmenTO sisTêmicO: jÁ OuViu fALAR? 

O grande pensador Sócrates foi, possivelmente, um dos primei-
ros a propor a busca pelo autoconhecimento ao fixar a seguinte frase 
na entrada do oráculo de Delfos: “Homem, conhece-te a ti mesmo”. 
Então, desde esse momento, surgiu a necessidade de buscar respos-
tas para os diversos enigmas da vida, os quais sempre existiram. 

Com certeza você que está lendo esta coluna tem muitas per-
guntas, das quais ainda não tem respostas. 

Por que não consigo me adaptar a esta família? Todo mundo 
me acha a ovelha negra. 

Por que  as histórias se repetem na minha família? Tanta coisa 
ruim acontecendo há tantos anos. 

E por que não gosto do meu emprego? Não me sinto bem. Por que 
parece que não faço parte da empresa, mesmo sendo funcionário? 

Por que os funcionários não me respeitam? Fui contratado para 
ser gerente, mas não consigo exercer este cargo. 

Quantos por quês! 
E você sabia que todas estas questões podem ter resposta? Eu 

também tinha muitas dúvidas e fui buscar entendimento, e através 
do pensamento sistêmico muita coisa passou a ter sentido.  Eu sei, o 
nome parece estranho, né? Mas eu vou compartilhar com você este 
conhecimento e tenha certeza, muitas coisas farão sentido. 

E convido você para uma viagem ao conhecimento do pensa-
mento sistêmico, que se  desenvolveu, primeiramente, com as re-
flexões de biólogos, nas Ciências Naturais, já no início do século XX, 
e depois foi se ampliando para as demais áreas do saber, em diver-
sas outras disciplinas. Assim, a primeira verificação é que o pen-
samento sistêmico se contrapõe ao pensamento reducionista e 
cartesiano, no qual se acreditava que a mente estava totalmente se-
parada do corpo físico e que o mundo deveria ser observado e ana-
lisado de modo reduzido e fragmentado.

Quando falamos sobre pensamento sistêmico, é importante a 
definição de que sistema está compreendido como a interelação 
das partes, elementos ou unidades que fazem funcionar uma estru-
tura organizada. Isso nos leva a entender que não apenas as partes 
devem ser conhecidas, mas, também, todas as relações estabeleci-
das entre elas.

A primeira pessoa que influenciou com o uso do termo “siste-
ma” foi o bioquímico Lawrence Henderson, que o utilizou para de-
notar tanto organismos vivos, como sistemas sociais. Desse período 
em diante, um sistema passou a significar um todo integrado cujas 
propriedades essenciais surgem das relações entre as partes e, pen-
samento sistêmico, a compreensão de um fenômeno dentro de um 
contexto, de um todo, maior. 

Eu sei, parece um tanto complicado, mas na semana que vem 
eu vou compartilhar com você como o entendimento dos sistemas 
pode auxiliar na nossa família, empresa e amigos, já que tudo isso 
são sistemas, e no qual fazem parte da nossa existência. 

CaRine aRenHaRDT 

Maravilha chegou ao total 
de 177 casos confirmados de 
covid-19 na sexta-feira (10), 
sendo que 83 pacientes estão 
com o vírus ativo e 94 já se re-
cuperaram. Cinco pacientes es-
tão internados. O crescimento 
dos casos nas últimas semanas 
preocupa autoridades e fez o 
município já projetar um novo 
avanço no Plano de Contingên-
cia para o coronavírus. 

A prefeita Rosimar Mal-
daner anunciou que caso o 
município chegue a marca de 
100 casos ativos, o plano esta-
belece o fechamento imediato 
de bares e igrejas. O período 
que estes estabelecimentos 
permaneceriam fechados ain-
da não foi confirmado pelo 

cOVid-19 Anúncio foi feito pela prefeita Rosimar Maldaner durante 
live que atualizou o cenário de enfrentamento da doença no município 

maravilha projeta fechamento de 
bares e igrejas caso chegue a marca 
de 100 pacientes com o vírus ativo

município. O possível avanço 
no Plano de Contingência foi 
anunciado pela prefeita du-
rante uma live realizada na 
tarde de sexta-feira. 

A live teve ainda a partici-
pação da secretária de Saúde 
Miriane Sartori, médico clí-
nico geral, Dr. Paulo da Sil-
veira, capitão comandante 
do Corpo de Bombeiros Mili-
tar, Michael Magrini, e subco-
mandante da Polícia Militar, 
Junior Patsch. 

A secretária de Saúde, Mi-
riane Sartori, ressaltou a pre-
ocupação com o aumento da 
ocupação hospitalar na re-
gião. Ela afirma que o Extre-
mo Oeste catarinense passou 
para a bandeira laranja nesta 
semana, o que representa um 
nível grave de transmissão do 

vírus. Ela também destacou 
que o município está buscan-
do a testagem de assintomáti-
cos, para identificar possíveis 
casos de infectados que não 
apresentam sintomas, mas 
que possam estar contami-
nando outras pessoas. 

O capitão Magrini afirmou 
que o quartel está receben-
do bastante casos de denún-
cias e tem feito a fiscalização 
de aglomerações, falta do uso 
de máscaras, entre outras con-
dutas irresponsáveis. Ele res-
salta que neste período de 
crescimento de casos ativos o 
efetivo empenhado na fiscali-
zação é redobrado. 

O subcomandante da Po-
lícia Militar, Junior Patsch afir-
ma que mais de 500 fiscali-
zações já foram feitas pelo 

efetivo e ressalta que a popu-
lação precisa continuar con-
tribuindo com denúncias e se-
guindo com todas as medidas 
de distanciamento social. 

O Dr. Paulo falou sobre 
o atendimento dos pacientes 
que apresentam sintomas da 
doença, afirmando que o mu-
nicípio segue todos os protoco-
los oficiais recomendados pe-
las autoridades em saúde. Ele 
explicou também sobre o ates-
tado de 14 dias para pessoas 
que apresentaram sintomas, 
mas que tiveram o teste nega-
tivo para covid-19. O médico 
ressaltou que este também é 
um protocolo do Ministério da 
Saúde, já que os testes podem 
apresentar resultado negativo 
mesmo quando o paciente está 
infectado pelo vírus. 

live foi realizada na tarde de sexta-feira (10)

Divulgação
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sAÚde Internações na enfermaria ficam com média de 30% de ocupação 

Região tem ocupação média de 36% 
nos leitos de uTi para covid-19
CaRine aRenHaRDT 

A taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI para o tratamento de 
pacientes com diagnóstico con-
firmado ou com suspeita de co-
vid-19 vem se mantendo abaixo 
de 40%. No entanto, o aumen-
to de casos ativos de covid-19 
em vários municípios da região 
preocupa lideranças na área da 
saúde.

Na primeira quinzena de 
junho um levantamento rea-
lizado pela nossa reportagem 
apontou para uma média de 
30% de ocupação nos leitos de 
terapia intensiva e 10% na en-
fermaria, entre os hospitais de 
Maravilha, São Miguel do Oeste 
e Chapecó. Nesta semana a taxa 
subiu, chegando em 36% nos 
leitos de terapia intensiva e 30% 
nas internações de enfermaria. 

No Hospital São José de 
Maravilha a ala para atender 
pacientes com covid-19 tem 
um leito de UTI e 24 de enfer-
maria. No início de junho a 
taxa de ocupação se mantinha 
próxima de 0%. Na sexta-fei-
ra (10) cerca de 35% dos leitos 
de enfermaria estavam ocupa-
dos, com nove pacientes inter-
nados. O leito de UTI, que teve 
uma paciente internada por 33 
dias, foi desocupado nesta se-
mana, após a primeira alta da 
terapia intensiva. 

No Hospital Regional Te-
rezinha Gaio Basso, de São Mi-
guel do Oeste, a taxa de ocu-
pação dos leitos de UTI para 
covid-19 era de 33% no iní-
cio de junho, índice que che-
gou a 44% no início desta se-
mana, mas já baixou para 22% 

na quinta-feira (9). Do total de 
nove leitos, dois eram ocupa-
dos por paciente com diagnós-
tico confirmado da doença na 
quinta-feira. A ala da enfer-
maria tem 27 leitos reservados 
para pacientes com a doença, 
sendo que sete estavam ocupa-

dos até a quinta-feira, o que re-
presenta 26%. 

Em Chapecó são 125 leitos 
reservados para pacientes com 
covid-19, na ala SUS do Hospi-
tal Regional Oeste e particular 
da Unimed. Do total, 56 leitos 
são de UTI e 69 enfermaria. No 

início de junho a taxa de ocupa-
ção na UTI era de 35% e na en-
fermaria de 16%. Nesta semana 
a média subiu para 38% na te-
rapia intensiva e 28% na ala de 
enfermaria. Do total, 50 leitos 
de enfermaria e 34 leitos de UTI 
estão livres. 

ESTADO 
Em Santa Catarina, a taxa de 
ocupação dos leitos de uTi 
do SuS era de 60% no início 
de junho, índice que subiu 
para 67% nesta semana. 
O número representa o 
total de leitos de uTi, não 
separando por ala covid-19 
e outras enfermidades. 
dos 1.376 leitos, 331 eram 
ocupados para tratamento 
da covid-19 e 600 para 
outras enfermidades, 
restando 445 livres na 
quinta-feira. 

leitos da ala covid no hospital São josé de maravilha 

Divulgação

educAÇãO 
em TempOs 

de pAndemiA
Atualmente vivemos momentos difíceis, momen-

tos incertos, em pouco tempo vimos nossas vidas mu-

darem drasticamente. Diante de todos esses fatores, 

pudemos nos dar conta de o quanto somos frágeis e o 

quanto não estamos preparados para lidar com o novo, 

com o desconhecido. Fomos “obrigados” a mudar nos-

sas rotinas e junto disso a escola também se viu “obri-

gada” a mudar. Hoje nos corredores das escolas não 

ouvimos mais as risadas das crianças, tampouco aquela 

movimentação e aglomeração de adolescentes jogando 

conversa fora e falando sobre a vida. Hoje o que vemos 

são corredores vazios e silenciosos, mas especialmente 

corredores que escondem o medo do que será o futuro. 

Frente a isso, algo inédito para nossa realidade aconte-

ce, são os pais que precisam, com exclusividade, cuidar 

das crianças e adolescentes. E isso vem exigindo uma 

completa reformulação da rotina das famílias e do que 

se considera importante e essencial nesse momento.

Assim como a rotina das famílias foi alterada, a da 

escola e dos professores também foi. Todos os envol-

vidos na escola estão tendo que reaprender, reapren-

der a conviver isolados em casa e sem o contato com 

seus alunos. Reaprender a como dar aula pelo compu-

tador, celular, ou seja, ensinar sem o outro (o aluno) 

perto de si. E podemos garantir, não é uma tarefa fácil 

nem para os professores e nem para os pais, que se de-

param muitas vezes perdidos diante dos conteúdos. 

Por isso, destacamos que uma boa educação só 

ocorre de fato se toda a comunidade escolar estiver 

envolvida nesse processo, visto que todos exercem 

um papel fundamental no desenvolvimento de habi-

lidades emocionais e conhecimentos teóricos. En-

tende-se que a educação é um encontro entre o pro-

fessor, o aluno, os pais e a comunidade, sendo que 

cada um precisa fazer a sua parte para que esse en-

contro, mesmo que distante, aconteça efetivamente. 

É muito importante nesse momento que a crian-

ça e o adolescente compreendam o porquê des-

sa educação digital, pois nesse momento cheio de in-

certezas eles também sofrem com suas angústias e 

medos. Por isso, conversar de maneira clara é fun-

damental para tentarmos manter essa “normali-

dade” quanto à rotina de estudos. Por meio desse 

olhar, acreditamos ser possível que pais e filhos en-

contrem uma maneira única e especial de apren-

der uns com os outros e também com a escola. 

Afinal, vivemos um novo momento que pre-

cisa ser criado e transformado a partir do traba-

lho conjunto entre pais, alunos, professores e es-

cola. Em tempos como esse, todos estamos na 

situação de aprendizes e que o ato de educar tam-

bém é comunicar o que é importante para a 

vida, proporcionando novas experiências. 

Façamos desses novos tempos um 

novo aprendizado e um recomeço. 

Patrícia Stürmer
Psicóloga Escolar

CRP 12/08243

ARTIgO
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Diana Heinz

Servir com amor as dife-
renças, este é o lema do novo 
Ano Leonístico do Lions Clu-
be Maravilha. Conforme a 
presidente, empossada no 
sábado (4), Cleusamar Toset-
to Preuss, a frase representa o 
olhar da entidade para dife-
rentes classes sociais, faixas 
etárias e etnias. “O respeito à 
diversidade é evidente atra-
vés das campanhas. Somos 
um clube de pessoas do bem 
que se reúnem para tratar as-
suntos pertinentes a organi-
zações do próprio clube ou 
da sociedade”, destaca. 

O Lions Clube Maravi-
lha pertence ao Distrito LD-
8, ao qual pertencem outros 
70 clubes. A história da en-
tidade maravilhense come-
çou em 25 de maio de 1968 e 
desde então se faz muito pre-

VOLunTARiAdO Entidade realiza desde 1968 campanhas para a comunidade maravilhense 

Lions clube maravilha, uma trajetória 
de companheirismo 

Cleusamar Tosetto Preuss e jaqueline Tim, na troca de diretoria do Clube de lions 

sente na vida da comunidade 
por meio do trabalho volun-
tário. As campanhas são de-
senvolvidas a partir de temas 
sugeridos pelo Lions Clu-

be Internacional, mas tam-
bém conforme a necessida-
de da sociedade. Neste ano, 
em meio à pandemia, o Clu-
be fez a entrega de doações 

e recursos aos necessitados. 
Como foi o caso do Hospi-
tal São José, onde a entidade 
também mantém um quarto e 
a brinquedoteca. 

Entre os temas aborda-
dos em campanhas estão a 
diabetes, sarampo, câncer, 
meio ambiente e fome. Ma-
ravilha ainda faz o emprés-
timo de aparelhos ortopédi-
cos, desenvolve a Campanha 
da Visão, Jantar do Peixe e 
Feijoada e auxilia institui-
ções, como já citado, o Hos-
pital São José, além da Apae 

Free Color/Divulgação

Se nos perguntarem 
como servimos, 
responderemos que é 
com nosso coração, 
com gratidão à vida 
e com compaixão”,

 Cleusamar Tosetto Preuss

Marisol, Grupo de Estudos e 
Apoio à Adoção de Maravilha 
(Geaama), casas de abrigo in-
fantil e lares de idosos. 

Para Cleusamar, o Lions é 
algo em torno do qual as pes-
soas se unem para conviver 
e resolver os problemas da 
vida coletiva. “Somos uma 
entidade que congrega pes-
soas para fins altruístas den-
tro do espírito companhei-
rismo. Com este perfil ético 
e moral,  nós, companheiros, 

nos identificamos essen-
cialmente como um clu-
be de serviço e sempre 
que solicitado devemos 
dar todo nosso apoio às 
entidades, através dos 
serviços,  engajados nas 
diretorias ou simples-
mente trabalhando em 
campanhas que visam 
ajudá-las promovendo o 
bem comum”, finaliza.

O Plano Safra 
2020/2021 contará com R$ 
236,3 bilhões, um aumento 
de R$ 13,5 bilhões em rela-
ção ao anterior. Do total de 
recursos, R$ 179,4 bilhões 
serão destinados para cus-
teio e comercialização e R$ 
57 bilhões para investimen-
tos nos diversos setores 
produtivos do agronegócio.

Segundo o gerente de 
crédito, Lomar Immich, 

no ano safra anterior o Si-
coob Credial liberou mais 
de R$ 100 milhões em ope-
rações de crédito rural. A 
expectativa é que para este 
ano sejam atingidos núme-
ros ainda mais expressivos.

O Programa Nacio-
nal de Agricultura Fami-
liar (Pronaf ), destinado 
para ajudar os pequenos 
produtores, sendo a linha 
mais acessada por agri-

cultores da nossa região, 
terá disponível no Plano 
Safra 2020/2021 a quan-
tia de R$ 33 bilhões. Des-
tes, um pouco mais de R$ 
19 bilhões serão direcio-
nados para custeio, com 
uma taxa de juros de 2,75% 
ao ano, enquanto apro-
ximadamente R$ 14 bi-
lhões vão para investimen-
to, com juros de 4% ao ano.

Para Lomar Immich, 

além do recurso disponibi-
lizado, tem-se a boa notícia 
da redução da taxa de juros 
em todas as modalidades. 
“Importante mencionar 
que na safra 2019/2020 to-
das as solicitações de crédi-
to rural que tiveram apro-
vação do comitê de crédito 
foram atendidas no Sicoob 
Credial. Temos expectativa 
que isso venha a se repetir 
neste ano agrícola”, finaliza.

2020/2021
sicoob credial disponibiliza recursos para 
o plano safra

Gerente de crédito, lomar immich

Divulgação
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A Vigilância Sanitá-
ria de Bom Jesus do Oes-
te está realizando visitas 
aos estabelecimentos co-
merciais do município com 
o intuito de fiscalizar e re-
passar orientações quan-
to à prevenção ao covid-19.

A responsável pela Vi-
gilância Sanitária, Elizan-
gela Trevisan, destaca a im-
portância de a população 

multiplicar as boas práti-
cas contra a contaminação 
pelo coronavírus, aumen-
tando a conscientização co-
letiva. “Queremos que as 
orientações sejam repas-
sadas adiante, conscien-
tizando não só os comér-
cios, como também todos 
os moradores de forma ge-
ral. É preciso que cada um 
faça a sua parte”, frisa.

bOm jesus dO OesTe 

descARTe cORReTO

Vigilância sanitária 
visita comércios e 
repassa orientações

coleta de lixo 
eletrônico será feita 
em bom jesus do Oeste

Comerciantes receberam orientações de prevenção 

Divulgação

Visando diminuir o im-
pacto ambiental do lixo 
eletrônico e impedir o 
descarte incorreto, a pre-
feitura de Bom Jesus do 
Oeste e a Vigilância Sani-
tária irão promover a co-
leta do lixo eletrônico no 
dia 1º de agosto (sábado).

A ação será realizada 
pela empresa Reciclagem de 
Eletrônicos Chapecó - REC, 
na praça municipal, en-
tre 8h e 17h. Serão recolhi-

dos: monitores de computa-
dor, mouse, teclados, pilhas, 
impressoras, celulares, ba-
terias, carregadores, outros 
aparelhos eletrônicos da li-
nha branca e TV de tubo (vi-
dros como garrafas e outros 
recipientes também po-
dem ser entregues). Para as 
lâmpadas será cobrado R$ 
1 cada para o recolhimen-
to. O munícipe que entregar 
os resíduos irá receber uma 
muda de flor como brinde. 

ROdOViAs Trecho entre Guaraciaba e Dionísio Cerqueira deve ter 
investimento de R$ 210 milhões 

ministro da infraestrutura 
confirma retomada das obras 
na bR-163 em agosto 
CaRine aRenHaRDT

O ministro da Infraestrutura 
do governo federal, Tarcísio Go-
mes de Freitas, esteve em San-
ta Catarina nesta semana e con-
firmou a retomada das obras na 
BR-163. Os trabalhos devem rei-
niciar pela reconstrução do ele-
vado e obras acessórias, no tre-
cho entre Guaraciaba e Dionísio 
Cerqueira. 

A obra para o trecho foi con-
tratada em agosto de 2019. Con-
forme o supervisor regional do 
Dnit, engenheiro Diego Fer-
nando da Silva, a empresa está 
elaborando os projetos Básico 
e Executivo. O objetivo é apro-
var o projeto Executivo por seg-
mentos, como deve ocorrer na 
região de São José do Cedro, 
para que a equipe possa iniciar 
o trabalho. 

Trabalho deve começar na região de São josé do Cedro, com reconstrução do elevado e obras acessórias

Divulgação

O supervisor regional des-
taca que o valor do contrato é 
de R$ 210 milhões e está pre-
vista a execução da restauração 
em pavimento de concreto. Atu-
almente o recurso já empenha-
do é de aproximadamente R$ 16 
milhões, mas o montante pode 

ser complementado no decor-
rer dos trabalhos. A revitalização 
da BR-163 começou em 2013, 
mas o trabalho acabou sendo 
abandonado pela empresa, que 
foi multada posteriormente em 
mais de R$ 10 milhões, além de 
ter o contrato rescindido.

A agenda do ministro em 
Santa Catarina foi acompa-
nhada pela vice-governado-
ra, Daniela Reinehr, deputado 
estadual Maurício Eskudlark, 
senador Jorginho Mello e os de-
putados federais Ricardo Guidi 
e Caroline de Toni. 

LuTO 
morre Armando emílio claas, pastor que dá 
nome à rua de maravilha 
CaMilla COnSTanTin 

O pastor Armando 
Emílio Claas morreu na ma-
nhã de quinta-feira (9), no 
hospital de Joinville, aos 
83 anos. Ele atuou na Pa-
róquia Evangélica de Ma-
ravilha de 1963 a 1972 e foi 
homenageado pelo municí-
pio com o nome da rua em 
frente à Rádio Líder FM.

Era casado desde 1963 
com Gertrudes Elsa Cla-
ra Hoffmann Claas, com 
quem teve dois filhos, Al-
fredo Ernesto e Lilian Elci. 

De acordo com o pastor 
Leandro Daniel Ristow, Ar-
mando Claas foi o primei-
ro pastor da comunidade a 
residir no município. “Antes 
eles vinham de Cunha Porã, 
Palmitos e até de Iraí”, conta.

Fotos: Divulgação

Ele atuou em maravilha por nove anos

Pastor e a esposa, Gertrudes, na 
comemoração dos 50 anos da Comunidade 
Evangélica de maravilha
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Diana Heinz

O balanço divulgado pela 
Polícia Civil de Maravilha 
mostrou que foram realiza-
dos 2.590 atendimentos no 
primeiro semestre de 2020. 
O número, conforme o de-
legado Joel Specht, não re-
presenta grande diferença 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior. Segun-
do ele, o objetivo da conta-
bilização é a transparência. 
“A Delegacia de Polícia Ci-
vil de Maravilha visa confe-
rir a atividade pública. Ser 
transparente”, explica. 

O destaque do semes-
tre foi o trabalho realizado 
pelo Setor de Investigação 
Criminal contra o tráfico de 
drogas. Foram 30 manda-
dos de busca e apreensão 
relacionados ao crime de 
tráfico. A Polícia Civil tam-
bém instaurou 218 proce-
dimentos de atribuição da 
Polícia Judiciária relaciona-
dos aos mais diversos cri-
mes. A equipe cumpriu no 
período seis mandados de 
prisão e fez 42 prisões em 
flagrante. 

2020 Destaque do semestre foi o trabalho realizado pelo Setor de Investigação Criminal contra o tráfico de drogas

polícia civil contabiliza mais de 2,5 mil 
atendimentos no primeiro semestre 

Segundo Specht, maravilha não sofreu grandes alterações nos índices em relação a outros períodos 

Arquivo/O Líder

Specht destaca que, ao 
contrário de outros locais 
com alta incidência de cri-
mes violentos, Maravilha se-
gue com índices de crimi-
nalidade controlados. São 
quase quatro anos sem ho-
micídios. “Um fator im-
portante para o controle 
da criminalidade é a ação 
qualificada da Polícia Ci-
vil na repressão imediata 
aos mais diversos delitos”, 
afirma. 

O resultado dos baixos índices são fruto 
da dedicação, empenho e entrosamento 
da equipe de policiais civis. Além disso, 
é importante destacar o desenvolvido 
de forma integrada com a Polícia Militar, 
Polícia Rodoviária Federal, Ministério 
Público e Poder Judiciário, bem como 
com outros órgãos e instituições”,

declara o delegado.

Santa Catarina divulgou recentemente que 
registrou uma queda expressiva nos índices 
de criminalidade. O fato foi relacionado às 
medidas de restrição social pela pandemia 
de coronavírus. Em maravilha o delegado 
afirma que não houve alterações relevantes 
quanto ao número de crimes registrados. 
O número permaneceu estável em 
comparação com períodos anteriores.

ResTRiÇãO sOciAL

O comércio varejista de 
Santa Catarina registrou cres-
cimento de 6,4% em maio na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, segun-
do dados divulgados pelo IBGE 
na quarta-feira (8). Com o re-
sultado, o Estado teve o me-
lhor desempenho entre as 27 
unidades da Federação. Além 
disso, a recuperação equili-
brou as perdas nominais do 
ano: em 2020, o acumula-
do no setor ficou em 0%.

A retomada das vendas 
foi seletiva. Nos hipermerca-
dos e supermercados, o avan-
ço foi de 20,3% na comparação 
com maio de 2019, impulsio-
nado pelo comércio de alimen-
tos. Já nos móveis e eletrodo-
mésticos, o crescimento foi de 

bRAsiL
No país, os dados 
ainda são negativos. 
Em maio o índice caiu 
7,2% na comparação 
com o mesmo período 
de 2019 e o acumulado 
do ano fechou em 
-3,9%. além de Santa 
Catarina, apenas 
outros três estados 
tiveram percentual 
positivo no mês: mato 
Grosso (5,8%), mato 
Grosso do Sul (2,8%) e 
Paraná (2,3%). 

ecOnOmiA
comércio de santa catarina cresceu 6,4% em 
maio, o melhor resultado do país

18,3% - sendo 7,2% nos móveis 
e 22,8% nos eletrodomésticos. 

“O principal aspecto para 
explicar o desempenho de San-
ta Catarina se refere ao mer-
cado de trabalho. Temos um 
dos mercados de trabalho 
mais sólidos do país. O impac-

to da crise foi muito mais sen-
tido no setor informal”, dis-
se o economista da Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo de SC (Feco-
mércio/SC), Leonardo Regis. 

Segundo ele, o aumento 
nos supermercados ocorre por-

que as pessoas estão deixan-
do de se alimentar em restau-
rantes e hotéis - o que indicará 
queda no setor de serviços.

recuperação equilibrou as perdas nominais do ano

Murici Balbinot/Rede Catarinense de Notícias A prefeitura de Maravi-
lha está licitando a construção 
de passeios públicos com aces-
sibilidade que serão construí-
dos em diversas áreas públicas 
do município. O investimento 
é de aproximadamente R$ 264 
mil e os recursos são de emen-
da parlamentar do deputado fe-
deral Celso Maldaner (MDB). A 
abertura das propostas está mar-
cada para quarta-feira (15).

Os locais com a constru-
ção prevista são: Praça Bairro 
Cohab; Parque de Exposições; 
Assommar; Caic - lateral Rua 13; 
Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos; CEI Pa-
trícia Roman; CE Monteiro Lo-
bato; UBS Bela Vista; CEI Erica 
Maldaner; CEI Cantinho Feliz; 
CEI Branca de Neve; CEI Bran-
ca de Neve (Extensão); CEI Cin-
derela; e CEV Raymundo Veit.

AcessibiLidAde
novos passeios serão 
construídos em áreas públicas

Passeio do Parque de Exposições é um dos trechos contemplados

Carine Arenhardt/O Líder
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Rede Catarinense de 
Notícias - A Fazenda 
prevê uma queda de arre-
cadação em 2020 de 12%. 
Como a pasta chegou 
nesse número? 

Paulo Eli - A Fazenda 
faz estudos sobre cenários. 
Estamos trabalhando com 
os reflexos da arrecadação 
durante a pandemia, com 
uma receita normal até 
março, uma perda peque-
na em março, mas muito 
positiva em relação a 2019. 
Nesses outros nove meses 
nós temos uma perspec-
tiva de queda que, na 
média, nós pretendemos 
fechar com 12%. É a nossa 
expectativa. 

RCN - Em junho, hou-
ve um aumento impor-
tante de arrecadação na 
comparação com maio. 
Um acréscimo de R$ 230 
milhões. Surpreendeu a 
Secretaria positivamente? 

Eli - Nós já sabíamos 
porque a abertura das ati-
vidades previa isso. Tanto é 
que a gente está prevendo 
a arrecadação de julho ser 
bem melhor, por que em 
junho as atividades esta-
vam quase todas abertas.

RCN - A previsão de 
12%  está mantida mes-
mo após a recuperação 
registrada em junho?

Eli - A arrecadação é 
sempre em relação a meses 
anteriores. Nós tivemos em 
março 13 dias de paralisa-
ção. Então abril caiu 19% 
na comparação com 2019. 
Mas em relação a 2020, à 

expectativa de receita, a 
perda é de mais de 30%. 
Em maio, que é reflexo de 
abril, quando todas as ati-
vidades estavam fechadas, 
tivemos uma queda de 
quase 25% de ICMS. 

RCN - O senhor fala 
que a linha de arrecada-

ção deve fazer um "U". 
É possível afirmar que o 
pico negativo foi maio? 

Eli - Eu acredito que 
maio tenha sido o pico 
negativo, mas não quer 
dizer que nós não vamos 
fechar todas as atividades 
novamente. Estamos em 

gerenciamento da crise. 
Em junho, as atividades 
ficaram normalmente 
abertas, algumas fechadas: 
o ICMS caiu 15%. Foi 
quase 25% em maio, agora 
15%. Nós acreditamos que 
maio tenha sido o fundo. 
Agora, o futuro vai dizer 
se vai ser um "V" ou vai ser 
um "U". 

RCN - Sobre a redução 
de 12% no ano, que tipo 
de reflexo haverá nas 
contas públicas?

Eli - A receita do Estado 
é toda indexada à despesa. 
Automaticamente caem 
a arrecadação do TJ, do 
MP, do TCE, da Alesc, os 
gastos com educação. Com 
saúde não, porque precisa 
em função da pandemia. 

RCN - Mas os salários, 
por exemplo?

Eli - O Estado vai man-
ter os salários em dia por-
que fez a lição de casa, com 
redução de estruturas, do 
gasto público. A reforma 
administrativa ajudou bas-

tante. Também tem a ajuda 
da União, em três formas: 
ajuda direta, com repasse 
de dinheiro; congelamento 
dos salários até 2021; e 
suspensão de contratos da 
dívida pública. 

RCN - O provisiona-
mento do 13º está em dia?

Eli - Já estamos fazendo 
o provisionamento. Mas 
sem antecipar. Vamos 
pagar em dezembro.

RCN - O senhor acredi-
ta em um cenário melhor 
do que  queda de 12%?

Eli - 2020 era o ano do 
zero a zero. Nós íamos 
eliminar o déficit. Agora, 
o ano do zero a zero vai 
ser 2021. A gente fez a pre-
visão dos 12%, mas pode 
ser menor. Vai depender 
das pessoas, dos governos 
estadual e dos munici-
pais, para que a gente não 
precise fechar as atividades 
novamente. Santa Catarina 
fez um fechamento muito 
restrito, considero um 
sucesso. Nos demais esta-
dos o transporte coletivo 
funcionou, menos aqui. 
Agora, os outros têm que 
fechar tudo novamente.

RCN - O senhor 
disse recentemente que a 
Previdência era o prin-
cipal problema de SC. 
No entanto, o projeto de 
reforma que está na Alesc 

é tímido. Por quê? 
Eli - Esse processo todo 

o governo participou, mas 
estava à frente o Iprev e 
a Secretaria de Adminis-
tração. Agora que nós 
estamos entrando no pro-
cesso, porque tem muitas 
emendas no Legislativo 
que podem piorar o pro-
jeto na questão de contas 
públicas. Nós vamos fazer 
reuniões com deputados 
para aprovar um projeto 
bom para o Estado. 

RCN - Mas, sendo o 
principal problema, não 
deveria sair do Executivo 
mais exigente? 

Eli - O Estado fez o 
que ele pôde. O governo 
federal é que destruiu a 
reforma da Previdência 
que nós tínhamos feito 
em 2015 porque ele desfez 
toda a parte dos militares. 
Tem que repensar tudo.

"Acredito que maio foi o pico negativo"

RCN - 582 | rcnonline.com.br

SC

Para o secretário da Fazenda, Paulo Eli, o pior momento da economia já passou, mas a recuperação dependerá das pessoas
RODOLFO ESPÍNOLA/AGÊNCIA AL

"2020 era o ano 
do zero a zero, 
íamos eliminar 
o déficit. Agora 
o ano do zero 
a zero vai ser 
2021"

Arrecadação de Santa Catarina 
(mês a mês) 

2019 2020

Fonte: Portal da Transparência SC

2,8 bilhões

2,5 bilhões

2,3 bilhões

2 bilhões

1,8 bilhão

1,5 bilhão
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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marcada por apresentações engajadas a 
causas como apoio aos soldados americanos 
em serviço, crianças carentes e pessoas em 
vulnerabilidade social.

VOLMIR JOSÉ LAMB
O vice-prefeito de Bandeirante, 
volmir josé lamb, morreu 

no dia 5 de julho, aos 50 anos, 
vítima de infarto. Seu corpo foi velado 

na capela Santo antônio e velado no cemitério 
de Bandeirante. a administração municipal 
decretou luto oficial de três dias. 

ADELIR MORSELE
Faleceu no dia 2 de julho, no hospital regional 
de São miguel do Oeste, aos 60 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja assembleia de 
deus de anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

REGINA MANEIRA FRANZOSI
Faleceu no dia 3 de julho, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 89 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Católica 
da linha daltro Filho, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

TEREZINHA DA SILVA MAIA
Faleceu no dia 7 de julho, em sua 
residência, aos 77 anos. Seu corpo foi 
velado no salão da comunidade do Bairro 
união, em maravilha, e sepultado no 
cemitério de maravilha.

AURORA ANA GALEAZZI SPEZIA
Faleceu no dia 9 de julho, em sua 
residência, aos 90 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela mortuária municipal 
de maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de maravilha.

EARL CAMERON
O ator Earl Cameron, conhecido 
pelo filme 007 contra a 

Chantagem atômica, morreu no 
dia 3 de julho, aos 102 anos. O veterano, que 
também fez participações em doctor Who, é 
considerado um dos primeiros astros negros 
do cinema britânico.

DERRICK OTIM
O atleta derrick Otim, que fez 
parte da equipe do Nottingham 

Forest Football Club da inglaterra, 
morreu no dia 3 de julho, aos 24 

anos. Ele estava visitando amigos em uma 
comunidade à beira-mar, quando se afogou 
perto de uma rampa para barcos. O jogador, 
destaque no time de futebol da universidade 
Xavier nos Estados unidos, havia acabado de 
se formar.

MARTHA ROCHA
Primeira miss Brasil e um dos 
maiores ícones de beleza do 

país, a baiana martha rocha 
morreu no dia 4 de julho, aos 87 anos. Em 
junho de 1954 foi eleita a primeira miss Brasil e 
no concurso de miss universo do mesmo ano 
ficou em segundo lugar. desde 1995 estava se 
dedicando à pintura. 

ANTONIO BIVAR
O escritor antonio Bivar morreu 
no dia 5 de julho, aos 81 anos, 

vítima de covid-19. Ele é autor 

de clássicos do teatro nacional e também 
escreveu livros, entre eles o sucesso Yolanda, 
em que conta a história de Yolanda Penteado. 
Em setembro de 2019 lançou seu último livro 
intitulado Perseverança, no qual conta parte de 
sua trajetória.

SEBASTIAN ATHIE
O ator Sebastian athie morreu 
no dia 5 de junho, aos 24 anos. 

a estrela da disney era integrante 
da série argentina “O11CE”, que combina 
comédia e esporte. a causa da morte não foi 
revelada.

ENNIO MORRICONE
O maestro e compositor italiano 
Ennio morricone morreu no 
dia 6 de julho, aos 91 anos. 

Entre as mais de 500 trilhas sonoras 
para cinema e televisão em seu currículo, há 
composições para filmes como Os intocáveis, 
Cinema Paradiso, entre outros. ao longo da 
carreira, ganhou dois prêmios no Oscar e 
dezenas de outros prêmios, incluindo Globos 
de Ouro e Grammys.

CHARLIE DANIELS
O músico Charlie daniels 
morreu no dia 6 de julho, aos 

83 anos. Ícone da música 
country, é famoso pelo hit The devil 

Went down to Georgia, que chegou ao topo 
das paradas de sucesso em 1979. além de 
ser um ícone do gênero, daniels teve a carreira 

OBITUÁRIO

pAndemiA “Santa Catarina é o único Estado que não está permitindo”, diz dirigente

setor de transporte pede retomada de 
viagens interestaduais

Mesmo após 30 dias da 
liberação pelo governo do 
Estado do funcionamento do 
transporte urbano municipal 
e intermunicipal, as viagens 
interestaduais seguem proi-
bidas. O setor diz que essa 
decisão é questionável e co-
bra o Executivo estadual pela 
igualdade de tratamento. 
Sem poder realizar viagens 
para fora do Estado, mais da 
metade do setor está parado.

Para o presidente da As-
sociação das Empresas de 
Transporte Turístico e Fre-
tamento de Santa Catarina 
(Aettusc), José Marciel Neis, 
o Estado já poderia definir 
a data de retorno e liberar a 
venda de passagens para que 
o setor se organize previa-
mente e movimente a eco-
nomia. “A gente mostrou que 

mesmo com a liberação ain-
da levaria certo tempo para 
as pessoas tomarem confian-
ça para viajar, principalmen-
te no setor de fretamento, de 
viagens de compras, de tu-
rismo, porque as pessoas só 
voltarão a viajar daqui a dois, 
três meses”, disse. 

Segundo ele, as viagens 
interestaduais representam 
60% do setor, ou seja, mais da 
metade das atividades ainda 
estão paralisadas. “Santa Ca-
tarina é o único Estado que 
não está permitindo o trans-
porte interestadual de pas-
sageiros por ônibus. O go-
verno permite só por avião 
ou por carro, sendo que os 
ônibus têm todas as condi-
ções de atender com muita 
segurança”, diz. 

Pelo atual decreto do 

Sem poder realizar viagens para fora do Estado, mais da metade do setor está parado

governo do Estado, os 
transportes municipal e in-
termunicipal urbanos estão 
com atuação permitida des-
de 8 de junho. O texto prevê 

também que está suspen-
so até 2 de agosto o ingres-
so em território catarinense 
de veículos de transporte de 
passageiros interestaduais. 

As regras geraram um pro-
testo no início de junho. 

A maioria das ativida-
des já voltou à ativa, com os 
cuidados necessários. O se-

tor argumenta que as via-
gens aéreas nunca pararam 
e que as pessoas se organi-
zaram para fazer rotas in-
terestaduais por carro. “O 
governo está jogando para 
dentro do transporte não 
regular toda a demanda re-
primida. Você pode verifi-
car que, nas rodoviárias, o 
aplicativo de carona fun-
ciona”, disse Neis. 

“A gente estima que cer-
ca de 30% das empresas 
que pararam em março não 
vão ter capacidade de vol-
tar quando liberarem o in-
terestadual. Algumas já 
fecharam as portas, demi-
tiram, a gente perdeu cer-
ca de 30% das vagas que as 
empresas tinham, algumas 
suspenderam, outras demi-
tiram”, acrescentou. 

Arquivo/O Líder
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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

cARTeiRA nAciOnAL de 
hAbiLiTAÇãO digiTAL

Com as Resoluções Contran nº 684/17 e 727/17 houve a 
possibilidade de obtermos o documento de habilitação expe-
dido em meio eletrônico (CNH-e) e esta forma passou a ser 
considerada como documento original de habilitação, sendo 
dispensado o porte do documento físico. O formato eletrôni-
co reproduz o documento físico, como se fosse uma cópia di-
gitalizada. Dessa forma também facilitou a produção de frau-
des e, para impedir essas ações, além das imagensda frente e 
do verso do documento, também é apresentado um QR Code 
como objetivo de autenticar o documento fiscalizado.

Assim, o condutor habilitado que desejar portar a CNH Digital 
deverá baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito na Play Store 
e pela App Store.

O documento de habilitação continua sendo de porte obriga-
tório, garantindo assim o direito do titular de conduzir veículos em 
vias terrestres, na categoria de veículo permitida, pela validade espe-
cificada, dentro das condições e dos cursos obrigatórios elencados 
no campo observações, a inovação é a possibilidade de apresentar 
o documento através do aplicativo disponibilizado pelo Denatran.

Vale informar que a CNH Digital armazena todas as informa-
ções da carteira impressa, garantindo a autenticidade do documen-
to, sendo que a versão digital apresenta algumas vantagens, como  
praticidade, segurança e comodidade, além de que o valor jurídico é 
o mesmo do documento impresso. 

Importante é destacar que a CNH Digital só pode ser gerada 
para quem tem a última versão da CNH impressa, que conta com 
um QR Code na parte interna. O código está disponível nos docu-
mentos de habilitação emitidos a partir de 2 de maio de 2017. An-
tes de baixar o aplicativo, o condutor deve ter um número de celular 
e um endereço de e-mail cadastrado na base do Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran). Para isso, as opções são as seguintes: 
cadastrá-las diretamente pelo site do Detran/SC ou dirigir-se à Cire-
tran ou ao CFC de seu município para atualizar o número de celu-
lar e o endereço de e-mail, e após realizar um cadastro no Portal de 
Serviços do Denatran; ou, ainda, para quem possui certificação di-
gital, comunicar todos os dados diretamente no Portal do Denatran.

A tecnologia vem atingindo todo o nosso meio social com o 
intuito de facilitar e criar  oportunidades às pessoas. Com o sis-
tema de documentos de trânsito não foi diferente, e, por en-
quanto, fica a critério do condutor optar em possuir consigo, 
na condução de seu veículo, a sua habilitação física ou digital.

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Militar registrou 
dois casos de compra com 
cheque falso no comércio 
nesta semana em Maravilha. 
Em um dos casos, o cheque 
foi recebido por um estabele-
cimento comercial e levava o 
nome da prefeitura, do ban-
co Bradesco. Em outra situa-
ção, a folha de cheque tinha o 
nome da Apae e também foi 
recebida pelo comércio. Os 
dois cheques são falsos. 

De acordo com a polícia, 
o golpe também foi aplicado 
na região dos municípios de 
Guaraciaba, São José do Ce-
dro e Guarujá do Sul. A frau-
de foi descoberta na quarta-
feira (8), quando empresários 
da região procuraram as ins-
tituições bancárias para de-
positar os cheques recebidos 
e foram informados de que 
eram falsos. 

Os cheques, no valor de 

R$ 1.308 mil, foram falsifica-
dos em nome da Associação 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Guaraciaba, São 
José do Cedro e de Guarujá 
do Sul.

Em Maravilha, a prefeitu-
ra emitiu um comunicado, na 
tarde de quarta-feira, alertan-
do que um cheque fraudado, 
em nome do município, foi 
repassado no comércio local. 
O cheque falso seria do banco 

Bradesco, onde a administra-
ção municipal não tem con-
ta. O comércio onde ocorreu 
a troca do cheque acionou a 
Delegacia de Polícia Civil. O 
município também está to-
mando providências.

A administração munici-
pal alerta que o comércio fi-
que atento e destaca que a 
maioria dos pagamentos da 
prefeitura é realizado pela in-
ternet, direto em conta. 

A Polícia Militar aten-
deu uma ocorrência de vio-
lência doméstica no iní-
cio da tarde de domingo 
(5), em São Miguel do Oes-
te. Conforme a PM, uma 
guarnição foi até o ende-
reço e no local encontrou 
o autor dos fatos escondi-
do em cima do guarda-rou-

pa, no quarto. O homem 
teria tentado se esconder 
depois de agredir e ame-
açar a companheira.

Durante a confusão 
uma pessoa passou mal 
e precisou ser conduzida 
ao hospital. O homem foi 
preso pela Polícia Militar 
pela Lei Maria da Penha.

cOnfusãO
homem agride mulher 
e se esconde em 
cima do roupeiro

A Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu um carre-
gamento de vinhos da Ar-
gentina nesta semana na 
BR-282, na base operacional 
de Maravilha. Foi na quin-
ta-feira (9), por volta das 
5h, quando os policiais ro-

doviários federais realiza-
vam fiscalização de comba-
te ao crime na rodovia. Eles 
abordaram uma caminho-
nete Toyota Hilux SW4 pre-
ta de Lajeado-RS, que esta-
va com 33 caixas da bebida. 

Durante a fiscalização 

os policiais viram que ha-
via várias caixas cobertas 
por um pano escuro. Ao ve-
rificarem a carga descobri-
ram que se tratava de 129 li-
tros de vinho importado da 
Argentina, sem nota, configu-
rando crime de descaminho. 

Segundo o motorista, 
ele adquiriu a bebida de um 
“passador”, pessoa que leva o 
vinho do território da Argen-
tina até um ponto de encon-
tro, no lado brasileiro. A carga 
foi apreendida e encaminha-
da para a Receita Federal.

esTeLiOnATO Os casos foram registrados no município nesta semana 
e colocam empresários em alerta

cheques falsos em nome da Apae e 
prefeitura são liberados em maravilha

descAminhO

TRÂnsiTO

pRf apreende 33 caixas de vinho 
argentino na bR-282 

Três guinchos são usados para retirar 
carreta tombada na bR-158

Fotos: PRF

vinhos estavam em caixas com 129 litros, escondidos em baixo de um pano Carregamento foi abordado durante operação na base de maravilha

Uma equipe de profis-
sionais realizou operação no 
fim da tarde de quarta-fei-
ra (8) para destombamen-
to de carreta na BR-158, em 

Cunha Porã, nas proximida-
des da Avioeste.  Uma das 
pistas ficou interrompida du-
rante o serviço, que teve o 
trabalho de três guinchos. A 

PRF realizou a segurança do 
local e controlou o trânsito.

O acidente foi registra-
do na tarde de terça-feira (7), 
quando o motorista perdeu o 

controle do veículo carregado 
de insumos, saiu da pista e 
tombou. Ele teve ferimentos 
leves e foi encaminhado para 
o hospital de Cunha Porã.

Fotos: Divulgação

PrF controlou o trânsito no local durante o trabalho Três guinchos foram necessários para realizar o trabalho de destombamento
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ESpORTE

 ONEIdE BEHLING

ReTOmAdA de jOgOs Secretário de Estado da Saúde assinou a 
portaria que regulamenta as competições de futebol profissional

com retorno do futebol profissional, 
cRm aguarda decisão do amador, 
mas não joga sem torcida

O Voleibol de Maravilha en-
cerrou no domingo (5) uma ação 
realizada na página do Instagram 
que sorteou camisetas do proje-
to Vida Vôlei. A campanha foi 
iniciada no dia 6 de junho, com 
o objetivo de promover as redes 
sociais do voleibol maravilhen-
se, onde são postados avisos, re-
sultados de competições, locais e 
horários de treinamento, além de 
outras informações que envol-
vem esta modalidade do esporte. 

Para participar do sorteio era 
preciso seguir a página no Insta-
gram, curtir a foto oficial, marcar 
duas pessoas nos comentários, 
compartilhar a imagem do sor-
teio nos stories e marcar a página 
oficial. Foram ao todo 200 curti-
das, 763 comentários e 151 com-
partilhamentos. 

Os ganhadores foram Ma-
nuela Konzen Ludorf e Pedro 
Henrique Houseman de Almei-
da Santos. O sorteio foi realizado 

Fotos: Divulgação

manuela Konzen ludorf foi uma das ganhadoras do sorteio Pedro henrique houseman de almeida Santos também ganhou 
uma camiseta

em live, feita na página no último 
domingo. O Voleibol de Maravi-
lha agradece a todos que partici-

param e ajudaram na divulgação. 
“Vamos realizar mais sorteios em 
breve, acompanhe nossa página 

e fique por dentro de tudo que 
acontece com o Voleibol maravi-
lhense”, destacam.

VidA VÔLei
Voleibol maravilha realiza sorteio on-line de camisetas 

Estado definiu as regras para retomada dos jogos 

Arquivo/O Líder

Sem torcida não tem jogo. 
Esse é o posicionamento do Clu-
be Recreativo Maravilha (CRM) 
sobre um futuro possível retorno 
do futebol amador em Santa Ca-
tarina. O clube observa com sau-
dade o retorno dos campeonatos 
profissionais, como Catarinen-
se e Carioca. Não há expectativa 
para treinos e retorno das ativi-
dades esportivas na região. 

Em entrevista à Rádio Líder 
na manhã desta quinta-feira (9), 
o presidente do CRM, Neri Al-
meida, lembrou que o clube es-
tava pronto para as competi-
ções quando tudo foi suspenso 
por causa do coronavírus. Agora, 
sem expectativas, fica difícil até 
analisar o cenário. No entanto, 
Almeida garantiu que, em uma 
possível volta, o CRM não entra 
em campo se não tiver a presen-
ça do torcedor. Para ele, o futebol 
é feito para os torcedores, para 
ouvir o grito da torcida, a mani-
festação de amor pelos clubes 
no estádio. Além disso, a ques-

tão financeira é importante para 
os clubes locais, que precisam do 
dinheiro do ingresso e da venda 
de bebidas.

sAÚde ReguLAmenTA 
cOmpeTiÇões nO esTAdO

O secretário de Estado da 
Saúde, André Motta Ribeiro, 
assinou a portaria nº 466, na 
segunda-feira (6), que regula-
menta as competições de fu-
tebol profissional em Santa 

Catarina. Não será permitida 
a presença de público nos es-
tádios, por exemplo, assim 
como os clubes deverão atu-
ar com número reduzido de 
funcionários, em dias de jogos 
é proibido qualquer tipo de 
aglomeração de torcedores e 
torcidas organizadas. As con-
versas com os clubes de fute-
bol já eram feitas há semanas 
com representantes médicos 
das entidades.

A portaria cita também 
que todos os atletas e traba-
lhadores devem ser submeti-
dos à avaliação antes de cada 
treino e jogo, limita o uso de 
áreas comuns e requer que 
avaliações médicas sejam 
constantes. A regulamenta-
ção também proíbe acesso ao 
gramado de integrantes da im-
prensa que não sejam os cine-
grafistas das emissoras deten-
toras das transmissões.

VAnTAgem 
Sensacional a vitória por 2 a 0 sobre o Avaí com gols de Luiz 

Otávio e Anselmo Ramon. Boa atuação do time comandado por 
Umberto Louzer. Chapecoense foi superior o tempo todo. Foi 
uma vitória merecida. Neste domingo (12) a Chape pode perder 
por um gol de diferença que se classifica para as semifinais. Ago-
ra o Avaí joga em seus domínios e tem que vencer por dois gols 
para levar para os pênaltis. Ou por três gols para se classificar. 
Como disse Alan Ruschel, “nada está definido”. Mas o Verdão do 
Oeste tem uma ótima vantagem.

gRêmiO 
Depois da liberação do governador gaúcho para poder 

realizar treinamentos táticos e coletivos, a direção do Grê-
mio voltou atrás e não vem mais para Santa Catarina. Até 
pela praticidade, questões de saúde, protocolos de segu-
rança, é melhor mesmo ficar lá em Porto Alegre. E o Gau-
chão deve retornar no próximo dia 23. E de cara tem clás-
sico Gre-Nal.

inTeRnAciOnAL 
Colorado conseguiu reduzir a folha salarial do time. A 

despesa em 2019 estava na casa dos R$ 9 milhões. Segun-
do informações repassadas por Rodrigo Caetano, com a saí-
da de 24 jogadores na virada do ano, isso baixou. Neste mo-
mento, está na casa dos R$ 7,2 milhões mensais.

nOs pênALTis 
Admiro mui-

to o Flamengo pela 
grande torcida que 
tem. Até na nos-
sa querida Maravi-
lha tem. Mas o clube 
estava com um rei 
na barriga. Sempre 
me lembro do Muri-
cy: “Cuidado, a bola 
pune”. Foi uma lição 
do Fluminense na 
arrogância dos di-
retores do Flamen-
go. Cheio da grana e 
multicampeão ape-
nas empatou 1 a 1 com a frágil equipe do Fluminense. E o 
goleiro Muriel, pegou dois pênaltis. E deu “pó de arroz” na 
Taça Rio. Agora teremos mais dois jogos, nos dias 12 e 15, 
para decidir o Carioca.



saúde maravilhense já gastou mais de R$ 266 mil 
com compras referentes à covid-19

> transparênCia 

> esporte
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> InfRAESTRUTURA 

> EDUCAÇÃO

Ministro confirma 
retomada das obras 
na BR-163 em agosto

Escolas estaduais de 
Maravilha recebem 
mais de 2 mil livros 

Trecho entre Guaraciaba e Dionísio Cerqueira deve ter 
investimento de R$ 210 milhões 

PÁGINA 22

Unidades também receberam um kit de material 
escolar que será entregue para os alunos    

PÁGINA 14

Com retorno do futebol profissional, 
CRM aguarda decisão do amador, 
mas não joga sem torcida
Secretário 
de Estado da 
Saúde assinou 
nesta semana 
a portaria que 
regulamenta as 
competições 
de futebol 
profissional 

Arquivo/O Líder
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