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Maravilha 
amplia 
faixa de 
vacinação 
Com a chegada de novas doses, a equipe começou a atender pessoas com 
40 anos ou mais. Neste sábado (3) tem horário especial de atendimento 

COVId-19 

Clubes de serviço 
empossam novas diretorias 

Cerimônias tiveram 
transmissão online e 
presença de poucos 
associados devido ao 
cenário de pandemia. Nas 
fotos, os novos presidentes 
empossados no Clube de 
Lions e Rotary Club
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mOTOCiaTa e O aPOiO a bOlSOnaRO

As “motociatas” que acontecem Brasil afora, demons-
tram que o sr. Presidente tem sim lá seus seguidores, seus 
apoiadores, e virtuais eleitores. Atrevo-me a dizer que cada 
evento desta natureza, é um comício travestido. Não há dú-
vidas disso. Em que pese existirem pesquisas apontando re-
sultados diversos se as eleições fossem hoje, o certo é que 
ainda há muita água para passar debaixo da ponte. E os Lu-
listas de plantão, não podem se descuidar de que quem ge-
ralmente larga na frente, nem sempre é favorito, ainda mais 
quando se trata de uma análise por meio de pesquisa de ins-
titutos que eu não os qualifico como tão críveis, e faltando 
mais de um ano para as novas e próximas eleições. Se Bolso-
naro não tropeçar tanto em seus erros, e principalmente em 
sua boca grande, teremos sem dúvida uma carreira parelha 
no próximo ano. Não há jogo jogado e nem eleição ganha. 
Os eventos, que inclusive em época de COVID a mim soam 
como inapropriados, demonstram que ele tem sim respal-
do popular. O tempo dirá quem vai ganhar. Mas já se antevê 
uma forte disputa entre os dois protagonistas do momento 
político do país. Mesmo porque, não existem novas lideran-
ças, e por enquanto, nem lideranças emergentes para as pró-
ximas eleições presidenciais. E as “motociatas” continuarão. 
Para o desespero dos adversários políticos e dos amigos da 
área da saúde, por conta das aglomerações. 

nãO falTaRá dinHeiRO PaRa a bR-163

Muito bem. Então, que as obras andem! É só o que quere-
mos. As palavras – publicadas no site wh3.com.br – foram ditas 
pelo ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas, durante sua es-
tada em Chapecó, acompanhando o sr. Presidente Jair Bolso-
naro. Enfim, sempre disse que é muito fácil e muito bonito gar-
gantear, alardear em ambiente público. Mas quero ver de fato, 
se as obras vão seguir o cronograma esperado, tendo começo, 
meio e fim. Já que “dinheiro não falta mais”, que a coisa ande.

TReCHO SãO miguel aTÉ linHa CaRaVagiO

E outra coisa que deve ficar clara: O trecho licitado é de 
Dionísio Cerqueira até Linha Caravagio, em Guaraciaba. O 
trecho de mais alguns quilômetros de Caravagio até São Mi-
guel, será outra empresa, outra obra, e possivelmente, ou-
tra novela. Até lá, me contentaria imensamente se as obras 
previstas agora (e que o ministro disse que “tem dinheiro”...) 
aconteçam a contento e no seu devido prazo. Mas como 
tudo tem um “senão”, vou esperar sentado para não cansar. 

A Unoesc inovou e vai 
oferecer, de forma inédi-
ta na região, Cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo e de 
Direito com aulas às sex-
tas-feiras à noite e sábados 
em período integral. São 
cursos presenciais com au-
las concentradas aos fins 
de semana. As vagas são li-
mitadas e as inscrições po-
dem ser realizadas no site 
da Unoesc tanto por pes-
soas que já possuem cur-
so superior e buscam uma 

segunda graduação, como 
também, havendo vagas, 
por aquelas que querem 
ingressar no Ensino Supe-
rior e que precisam ade-
quar seus momentos de es-
tudos presenciais com suas 
atividades profissionais.

Nesta semana, o Jor-
nal O Líder conversou 
com as professores, coor-
denadora do curso de Di-
reito da Unoesc Pinhal-
zinho, Fernanda Trentin, 
e coordenadora do cur-

so de Arquitetura e Urba-
nismo, Leandra Daiprai. 
Elas destacaram a im-
portância da novidade, já 
que muitas pessoas gos-
tariam de fazer uma nova 
graduação, mas traba-
lham ao longo da semana.

A seleção dos estu-
dantes será realizada por 
meio do Seletivo Unoesc, 
no qual será considerado o 
histórico de graduação em 
Educação Superior, para os 
portadores de diploma e, 

o Histórico Escolar do En-
sino Médio ou compro-
vante do resultado de uma 
das edições do Enem, re-
alizadas a partir de 2018, 
para os demais candida-
tos. As inscrições perma-
necerão abertas até o pre-
enchimento das vagas e os 
candidatos selecionados 
terão direito a 50% de des-
conto na matrícula, que 
deve ser realizada a par-
tir de 21 de junho, confor-
me os critérios do edital.

eduCaÇãO

unoesc lança cursos de arquitetura e 
urbanismo e de direito no fim de semana
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LIÇÕES DE VIDA
“Não se mede o valor de um homem 
pelos bens que possui. O verdadeiro 
valor do homem é o seu caráter, suas 
ideias e a nobreza dos seus ideais.”

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

R$ 3 MILHOES EM PREMIOS!MAIS DE

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

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

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Tarla Wolski/Futura press/Estadão conteúdo

Germano Diel

A visita do presidente Bolsonaro em Chapecó no último final de semana ficará para a his-
tória. A motociata realizada com a participação de mais de trinta mil motoqueiros (a maior já 
realizada em todo o mundo), foi um marco histórico, onde ele e o prefeito João Rodrigues, na 
frente do desfile, recebiam o carinho e o calor humano de todos os oestinos. Foi sem dúvida al-
guma uma grande demonstração de apoio ao presidente, que tem mostrado dedicação e traba-
lho para Santa Catarina. As palavras dele: “Não tem preço uma recepção como essa. É a volta do 
nosso patriotismo, a volta da esperança. E uma certeza de que o futuro pertence a todos nós”.

Viu iSSO?

Lava-Jato: Ricardo 
Lewandowski, do STF, 
anulou provas contra o 
ex-presidente Lula pro-
duzidas no acordo de 
leniência da Odebre-
cht. Em pouco tempo, 
Lula será santificado...

MORTE DE 
LÁZARO

Jair Bolsonaro voltou 
a comentar, diante de 
apoiadores em frente 
ao Palácio da Alvora-
da, a morte do assas-
sino Lázaro Barbosa 
em uma troca de ti-
ros com os PMs que o 
cercavam em Goiás.
“Tem gente cho-
rando pelo Láza-
ro aí. Ele não mor-
reu de Covid, não? 
Não estou debochan-
do de ninguém, não”, 
disse o presiden-
te, em tom irônico.
Bolsonaro usou um 
bordão de apresenta-
dores de programas 
policiais para cele-
brar a morte do ma-
níaco (“CPF cancela-
do!”) e deu parabéns 
aos policiais que par-
ticiparam da ação.

DIA HISTÓRICO NO OESTE CATARINENSE FRIO INTeNSO
Registramos temperaturas próximas a zero grau em todo o sul do Bra-

sil. Aqui em Maravilha tivemos dias de um inverno muito rigoroso, levan-
do a comunidade a utilizar todos os meios para se proteger. Além da pan-
demia que não dá tréguas, temos que nos cuidar de gripes que se acentuam 
muito nos dias frios. O comércio tem sido beneficiado, pois aquece as ven-
das de roupas, aquecedores, ar condicionado e fogões a lenha. Em épocas 
de frio intenso, é sempre importante lembrar o cuidado com populações em 
situação de vulnerabilidade e também animais que precisam de abrigo ade-
quado para se protegerem das temperaturas baixas e risco de hipotermia...

DIFERENÇAS DE TEMPERATURA
 
Enquanto aqui no Brasil as temperaturas andam abaixo de zero 

grau, ao menos 130 pessoas morrem por onda de calor no Canadá.
O país registrou na terça-feira, dia 29, a maior temperatura da sua 

história. Os termômetros marcaram mais de 49ºC na região metro-
politana de Vancouver. Segundo o governo, ao menos 130 pessoas já 
morreram de forma súbita em decorrência da forte onda de calor.

Para se ter ideia, a temperatura está mais de 4°C acima do re-
corde histórico de calor registrado no Brasil, que é de 44,7°C. A mar-
ca foi atingida em Bom Jesus do Piauí, em novembro de 2005, se-
gundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As mortes súbitas no Canadá vêm se acumulando desde a última sex-
ta-feira, dia 25. A maioria das vítimas é idosa ou com problemas de saúde.

Divulgação

BOMBEIROS
No último dia 2 de julho comemoramos o Dia do Bombeiro, 

uma classe de valorosos soldados em defesa e segurança da 
vida. a toda corporação, desde seu comandante até os soldados voluntários, 
nos engajamos nas homenagens tão merecidas e reconhecidas por toda a 

sociedade. Parabéns bombeiros!

Rotary e Rotaract Club empossam nova diretoria

Servir para transformar. Esse é 
o lema do Ano Rotário 2021/2022. 
A posse da nova diretoria ocorreu 
na quinta-feira (1º) na sede do Ro-
tary Club Maravilha Centro com 
transmissão via rede social, já que 
reuniões presenciais estão suspen-
sas devido à pandemia da Covid-19. 

Na mesma oportunidade, também houve a posse da diretoria do Rotaract Club Maravi-
lha Centro.  A novidade deste ano é que o governador distrital do Rotary é de Maravilha. Mar-
cus Vinícius D´Agostini foi nominado como governador do Distrito 4740 ano 2023/2024. O 
cargo de governador é de alto escalão e é eleito pelos Clubes do distrito dois ou três anos an-
tes de assumir o cargo. Já o clube de Maravilha tem como presidente Sirley Teresinha Ham-
mes D´Agostini. Parabéns ao casal D’Agostini e todos componentes do Conselho Diretor!

Cleiton Ferrasso/O Líder
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CÂmaRa de VeReadOReS Dois projetos que tratam sobre doação de 
bens foram aprovados na última sessão do mês

Por maioria de votos, projeto 
que faria homenagem para 
ex-prefeito é rejeitado
CLEITON FERRASSO 

Em sua última sessão do 
mês de junho, os vereadores 
de Maravilha aprovaram ma-
térias importantes para a co-
munidade. Dos três proje-
tos em votação, dois foram 
aprovados. Além disso, hou-
ve duas moções e 13 indica-
ções passaram pela Casa na 
segunda-feira (28). 

Em primeira votação, 
o projeto de lei número 
13/2021 do Poder Executi-
vo, autoriza a doação de bens 
ao Corpo de Bombeiros Mi-
litar. São ferramentas que os 
bombeiros já usam no dia a 
dia, como motosserras, gera-
dor à gasolina, martelo rom-
pedor, serra sabre e moto-
bomba autoescorvante. 

O projeto de Lei núme-
ro 6/2021 autoriza o Poder 
Público Municipal a rece-
ber em doação bem imóvel 

Sessão foi realizada na segunda-feira (28)

Divulgação

(área de terra com benfeito-
ria, pavilhão comunitário da 
Associação Comunitária do 
Conjunto Habitacional Novo 
Bairro), foi aprovado em se-
gundo turno. 

PROJeTO ReJeiTadO
Já o projeto de Lei núme-

ro 3/2021, que denominaria 
o contorno viário de pre-

feito Miguel Nemirski, foi 
rejeitado. Por maioria dos 
votos dos vereadores e a pe-
dido da viúva, o projeto não 
passou. O projeto era de au-
toria do vereador Orli Ber-
ger (PP). 

mOÇãO de RePÚdiO 
Em relação às três mo-

ções, destaque para a de nú-

mero 13 que trata sobre a Ca-
san. De autoria do vereador 
Mozer de Oliveira, a Moção 
de Repúdio à Casan é em re-
lação ao pagamento de ar que 
passa pelos canos quando fal-
ta água. O texto ainda autori-
za que o consumidor instale 
equipamentos que eliminem 
o ar contido nos canos e pa-
gue apenas a água.

O presidente Jair Bolso-
naro esteve em Chapecó en-
tre a última sexta-feira (25) 
e sábado (26), onde partici-
pou de uma agenda com li-
deranças e empresários, além 
de uma motociata que en-
cerrou o roteiro no Oeste. 

As obras em rodovias da 
região foram anunciadas em 
evento na noite de sexta-fei-
ra. Bolsonaro esteve reunido 
com empresários e lideran-
ças, e o ministro da Infraestru-
tura do governo federal, Tarcí-
sio Freitas. Na oportunidade, 
foi anunciado a contratação 
do projeto para duplicação da 
BR-282, entre Chapecó e Irani. 

O governo federal tam-
bém garantiu recursos para 
a restauração da BR-163, en-
tre São Miguel do Oeste e Dio-
nísio Cerqueira. O ministro da 
Infraestrutura garantiu que o 
viaduto em São José do Cedro 

Motociata teve a participação do presidente

Isac Nóbrega/Governo Federal 

agenda nO OeSTe 
em Chapecó, governo bolsonaro anuncia 
obras para as bRs 282 e 163

será entregue em agosto. Após 
este primeiro passo, a restau-
ração geral da BR-163 deve ter 
continuidade, garantiu Freitas. 

mOTOCiaTa 
Encerrando sua agenda 

no Oeste, Jair Bolsonaro par-
ticipou da motociata na ma-
nhã de sábado (26). Confor-
me os organizadores, cerca 
de 30 mil motociclistas parti-
ciparam do evento em apoio 
ao presidente da República. 

De Maravilha, o vere-
ador Sérgio Bourcheid es-
teve presente no evento e 
destacou que foi um mo-
mento histórico para a re-
gião e que demonstrou gran-
de apoio ao presidente. 

COnHeCeR O amOR PaRa amaR melHOR

O desafio que proponho é que pensemos o amor, para que, depois 
de o refletir, possamos estar mais preparados para o sentir e viver em ple-
no, em dinâmicas relacionais o mais satisfatórias que seja possível cons-
truir e alcançar.

Em primeira instância, é importante distinguir entre amor e paixão, 
conceitos que muitas vezes se confundem e são usados indiferen-
ciadamente. A paixão é o nome comumente atribuído aos estágios 
iniciais de uma relação. O que acontece numa relação duradoura é 
que a paixão tende a dar lugar a um sentimento mais “tranquilo” e 
maduro, com estabelecimento de laços de companheirismo, a que 
damos o nome de amor. 

O encantamento é uma das condições inerentes à paixão – quando 
estamos apaixonados, sentimo-nos “encantados” com tudo o que vemos 
no outro, provando o sabor da novidade, do desconhecido. Contudo, e 
com o decurso do tempo, algumas das características que inicialmente 
nos atraíram, e até admirávamos, podem tornar-se uma fonte de atritos, 
principalmente se forem muito diferentes das nossas. Nestes casos po-
dem surgir sentimentos de desilusão ou desencanto, ficando demons-
trado que, embora os opostos se possam atrair, tendem a não conseguir 
“funcionar” em relação. Não obstante, o mais frequente é que as diferen-
ças não sejam tão fraturantes e exista uma aceitação do outro tal como é, 
com ajustamentos e cedências de ambas as partes.

Os estudos longitudinais com casais que permanecem unidos refle-
tem a tendência para a paixão durar entre um a dois anos e que, se consi-
derarmos as fases que compõem o ciclo de vida de um casal, esta regres-
sa frequentemente quando se dá a saída dos filhos de casa.

Existe um conceito que me parece interessante e que agrega os de 
amor e paixão, o de amor passional, que contempla componentes de 
natureza cognitiva (por exemplo, pensar sobre o companheiro ou preo-
cupar-se com ele), comportamental (tentar compreender como o com-
panheiro se sente) e emocional (amar e querer ser amado), que leva ao 
desejo de envolvimento físico com o parceiro – o que é mais, e diferente, 
de se sentir sexualmente atraído por alguém.

A paixão é o vértice que inclui todos os movimentos que levam ao 
romance, atração física e relação sexual; todos os fenômenos relaciona-
dos com o amor e, a excitação física e emocional. Embora as sensações 
físicas predominem, a paixão, na sua expressão sexual, também preen-
che necessidades emocionais. Já o compromisso surge como o fator es-
sencial para que um relacionamento seja duradouro e corresponde a de-
cisão de amar o outro, assumindo a vontade e esforço (o compromisso) 
para manter esse amor. A intimidade, por seu turno, remete-nos para os 
sentimentos que promovem a proximidade, o vínculo e a ligação ao ou-
tro. Inclui, entre outros aspectos, o desejo de promover o bem-estar do 
parceiro e a capacidade para comunicar para além de aspectos superfi-
ciais ou práticos.

Os três elementos – paixão, compromisso e intimidade – combi-
nam-se de diferentes modos, podendo estar, ou não, presentes, dando 
origem a tipos de amor distintos, sendo que uma mesma relação pode ir 
oscilando entre eles, de um modo equilibrado. 

Existem, assim, sete formas de amor, sendo que a presença dos três 
componentes determina a existência de um “amor completo ou reali-
zado”. No “amor romântico” estão presentes a paixão e a intimidade; no 
“amor companheiro ou companheirismo” existem intimidade e com-
promisso (não será muito diferente de uma relação forte de amizade); 
o “amor ilusório” (ou irreal), deriva da combinação de paixão e compro-
misso. No “amor vazio” existe apenas o compromisso; a presença de in-
timidade origina o “carinho”; e, o “amor apaixonado” surge quando só 
existe paixão.

A paixão é o elemento menos estável, menos passível de controle, 
mais facilmente reconhecido, tem uma função importante nos relacio-
namentos breves e é o componente que mais depende do envolvimen-
to psicofisiológico. A intimidade vai-se construindo e o compromisso 
é o que carece de mais tempo para se desenvolver. A intimidade existe 
noutro tipo de relacionamento, como os familiares ou com amigos mui-
to próximos, enquanto que a paixão é exclusiva dos relacionamentos ro-
mânticos e o compromisso raramente existe noutro tipo de relação que 
não a relação romântica.
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O Brechó da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maravilha precisa de doa-
ções de roupas para o inverno. Com a chegada do frio, muitas pessoas estão buscan-
do o local para adquirir peças para o frio com preço acessível. No entanto, o Brechó não 
está conseguindo atender a demanda e precisa de doações. Nesta semana, conversei na Rá-
dio Líder com a voluntária Sirlei Gheno, que lembrou que as doações ajudam a entida-
de e também quem necessita comprar peças boas com ótimo preço. A entidade preci-
sa de roupa de cama e de frio. Vamos olhar no roupeiro e dar uma ajuda, o que acha?

ederson abi, jornalista

bReCHÓ PReCiSa de dOaÇÕeS!
Rede Feminina

 Eduardo Rosa/SOS Mata Atlântica

imPaCTO amBiENTal 

Bonito (MS), considerado um dos melho-
res destinos turísticos do país, é a cidade que mais 
desmatou a Mata Atlântica entre 2019 e 2020. De 
acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, o 
município perdeu 416 hectares durante o perío-
do analisado, o que representa mais de um cam-
po de futebol por dia! Os especialistas explicam 
que tal redução de área verde faz com que o lo-
cal se torne cada vez mais quente, além de amea-
çar a disponibilidade e a qualidade da água. Além 
disso, coloca em risco o turismo que move a eco-
nomia da cidade, conhecida por seus diversos 
atrativos naturais. Realmente é um lugar incrí-
vel, que vale a pena conhecer! É uma pena a fal-
ta de cuidado com o bioma e os tantos problemas 
que surgem em razão da ganância de alguns... 

Camilla Constantin, jornalista

Positividade negativa 
Parece estranho num primeiro momento, mas acontece com 
muita frequência no dia a dia: positividade negativa. usando uma 
metáfora, é como se fosse o sol de verão: brilhante e bonito, num 
primeiro momento, mas machuca em excesso. Pessoas também são 
assim, algumas até conscientemente. ver somente o lado positivo 
querendo mudar a realidade sem ação é tóxico também. Positividade 
negativa é tirar dos outros e de si a oportunidade de crescer com as 
adversidades. Só uma reflexão para este fim de semana. abraço.

Cleiton ferrasso, jornalista 

Escolha de vacinas 
Difícil entender quem está querendo 

escolher o fabricante da vacina para imu-
nização da Covid-19. É importante lem-
brar que todos os imunizantes aplicados 
no Brasil foram rigorosamente analisados 
pela Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), então aos leigos no assun-
to cabe seguir a recomendação de quem 
entende e estudou para garantir a segu-
rança da vacina. Efeitos colaterais? Qual-
quer imunizante pode causar, inclusive 
aquelas tantas que fazem parte do calen-
dário de vacinas da população. E não cus-
ta lembrar também que a chance de ter 
reações mais severas depois de tomar a 
vacina é muito menor que a chance de 
pegar a Covid-19 e apresentar os sinto-
mas graves da doença, inclusive a morte. 

Carine arenhardt, jornalista Di
vu
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Atendimento 
On-line
          dr.deny.alfano
  
       (49) 9.8895-5231

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

a VeRdadeiRa alegRia 
COnSiSTe em eXPReSSaR O amOR

Manifeste agora, com coragem, o 
amor que existe dentro de você. Não bas-
ta ter amor no coração; se não o expres-
sar, não poderá sentir alegria. Existem 
muitas pessoas que, embora tenham 
amor no coração, não o manifestam 
plenamente. Por isso, recomendo: 
“Manifeste mais o amor que existe 
dentro de você. Assim, sentirá a alegria 
de viver e sua vida se tornará maravilhosa”.

DIANA HEINz

Na sexta-feira (25) a Câ-
mara de Vereadores de São 
Miguel do Oeste recebeu li-
deranças da região para as-
sinatura do Termo de De-
legação de Atribuições em 
Gestão Florestal para muni-
cípios do Consórcio Inter-
municipal de Desenvolvi-
mento Regional (Conder) e 
o Instituto do Meio Ambien-
te de Santa Catarina (IMA). 
Maravilha, que agora inte-
gra o Conder, foi representa-
da pela presidente da Câmara 
de Vereadores Marclei Gran-
do (MDB). Participaram do 
evento prefeitos, vices, secre-
tários, vereadores e técnicos 
dos municípios da Associa-
ção da Ameosc e das demais 
Associações que compõe os 
municípios consorciados ao 
Conder.

Para Marclei a ação é 

meiO ambienTe Ação descentraliza parte da autoridade para o licenciamento ambiental

assinado o Termo de 
delegação de atribuições em 
gestão florestal com o Conder

muito importante, pois des-
centraliza parte da autorida-
de para o licenciamento am-
biental. “Seus benefícios vão 
muito além da agilidade na 
emissão das licenças. Espera-
se que dessa forma, aproxi-
mando a população e o poder 
público local também faci-
lite o controle dos impactos 

ambientais que ocorrem em 
função das atividades e em-
preendimentos que serão li-
cenciados”, disse. 

Agilidade no licencia-
mento ambiental é uma das 
ações para promover o de-
senvolvimento econômico 
dos municípios, acreditam 
as autoridades. A iniciativa 

vai agilizar a análise e des-
burocratizar o trâmite. O pre-
sidente do Conder, Claudio 
Junior Weschenfelder res-
saltou que a instituição tem 
uma atuação de destaque 
nos municípios da região 
desde 2018, e recebe a ade-
são de municípios abrangi-
dos por outras associações 
municipalistas. “Um grande 
entrave que tínhamos na re-
gião era o processo de licen-
ciamento ambiental devido 
à sobrecarga do Instituto do 
Meio Ambiente. Quando o 
poder público encaminhava 
um pedido de licenciamento 
ambiental no IMA, sempre 
tínhamos dificuldade com 
relação à morosidade, seja 
excesso de demandas ou pela 
equipe diminuída, travando 
o desenvolvimento da região. 
Em 2019, o Conder conquis-
tou a autorização e passou a 
trabalhar com licenciamento 
ambiental”, recorda.

Fotos: Divulgação

um dos objetivos do Termo é o desenvolvimento econômico regional

Maravilha, que agora integra o Conder, foi representada pela presidente da Câmara de vereadores Marclei Grando

As matrículas para o berçário 
do CEI Erica Maldaner ocor-
rem dia 9 de julho, no audi-
tório da prefeitura, das 8h às 
17h, sem fechar ao meio-dia. 
Serão 32 vagas para crian-
ças. Conforme a legislação 
vigente, toda criança tem di-
reito a creche meio-período
Os pais deverão apresen-
tar, no ato da matrícula, os 
seguintes documentos:

01 - Cópia da Certidão de 
Nascimento; 
02 - Cópia da Carteirinha 

de vacina (parte da 
comprovação com os 
carimbos);
03 - Comprovante de 
residência atualizado;
04 - Folha de Pagamento 
último mês, ou declaração 
de trabalho registrado ou 
com timbre da empresa 
atualizado;
05 - Cartão do SuS da 
criança;
06 - RG e CPF dos pais e da 
criança se ela tiver.

eduCaÇãO 

matrículas de berçário 
do Cei erica maldaner 
ocorrem em 9 de julho

1 - Gemano Batisti 
ianicell
2 - Martin Luis Murari
3 - antony Falkoski
4 - Sophia Fagundes
5 - Bento Gael Da Rosa
6 - anthony Emanuel 
Manfrin avila
7 - helena Foresti 
Pasqualotto
8 - Laura Egewarth
9 - Yohanna Luisa 
Gheno
10 - Charles Secchi 
Friedrich
11 - Theylor Santos
12 - Eloá Schmitz
13 - Davi Philipe Bruxel
14 - heitor Fernandes 
Gonçalves
15 - helena heineck
16 - helena Piccoli 
Fusieger Baratto
17 - Davi Lucas Nunes 
Furtado
18 - Gael Bohlke dos 
Santos

19 - Maria Luiza Leida 
agustini
20 - heloisa Bera da 
Costa
21 - amanda Rogovski
22 - Maria helena Klein 
valgoi
23 - Sebastian 
alejandro Melendez 
Perez
24 - ana Clara albani
25 - Renata Luisa Gatto 
Knak
26 - joaquin antonio 
Pratti Pasini
27 - heitor Gabriel  
Mertins
28 - alice Sulzbacher 
De Moraes
29 - Sophia Mirella 
Otero Kessler
30 - arthur Da Silva 
Trenyin
31 - Derek Wanscher 
Dutra Da Silva
32 - heloisa vitoria 
Becker

a SeCReTaRia de eduCaÇãO diVulgOu a 
liSTa de nOmeS de CRianÇaS que POdeRãO 
SeR maTRiCuladaS. COnfiRa: 
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CARINE ARENHARDT 

O prefeito Sandro Donati 
anunciou novas obras de in-
fraestrutura para o municí-
pio, que devem somar um in-
vestimento aproximado de 
R$ 550 mil. O recurso será 
destinado ao município 
através de emendas par-
lamentares do deputado 
estadual Fabiano da Luz 
(PT). Os recursos foram 
viabilizados com apoio da 
vereadora Eliana Simiona-
to (PT). Os valores devem 
ser oficialmente libera-
dos para o município entre 
agosto e setembro.

Do valor total, R$ 400 
mil será usado para o reper-
filamento asfáltico na Rua 
Alemanha. A obra deve ser 
licitada em breve e o inves-
timento contar ainda com 
contrapartida do municí-
pio. O governo municipal 
está elaborando o projeto 
para a obra. 

O deputado também 
garantiu uma emenda 
de R$ 150 mil para inves-
timento em áreas de la-
zer no Bairro Kasper e na 
Travessa Osmar Magnan-
ti. Donati ressalta que no 
bairro Kasper será feita a 
substituição do parque in-
fantil. Na Travessa Osmar 
Magnanti ainda não há 

maRaVilHa Emendas foram garantidas pelo deputado 
estadual Fabiano da Luz 

Prefeito confirma novos recursos 
para obra de reperfilamento 
asfáltico e áreas de lazer 

Reunião entre o prefeito Sandro Donati, vereadora Eliana Simionato, assessor do deputado Elmar Wahlbrink e jairo Berger

uma estrutura e o municí-
pio está elaborando o pro-
jeto para fazer a urbaniza-
ção do local. O município 
ainda deve analisar a ne-
cessidade de contraparti-
da para investimento nes-
ses espaços de lazer.

POÇO na
PRimaVeRa alTa 

O prefeito destacou ain-
da que, com apoio do depu-
tado, o município está en-
caminhando pedido para 
perfuração de um poço 
para atender a comunida-

de da Primavera Alta. O 
trabalho deve ser feito pelo 
governo do estado, via Ci-
dasc. O decreto de emer-
gência pela situação de es-
tiagem no município deve 
facilitar o atendimento des-
te pedido. 

Divulgação

deSTaque
maravilhense está na diretoria da 
associação empresarial de florianópolis

Ano 1  Edição 01

Julho / 2021

Notícias ALESC

Previdência Estadual 
em pauta 

Alesc mais perto 
dos catarinenses

FOTO DA SEMANA

Desconto em 
impostos atrasados 

Repasse a 
municípios 

Assembleia quer 
ouvir os servidores 

Começou a tramitar na Alesc 
a proposta de Reforma da 
Previdência Estadual. O ob-
jetivo do Governo é adaptar 
as regras à reforma federal, 
aprovada em 2019, e econo-
mizar R$ 22 bilhões em 20 
anos. A estimativa é que a 
diminuição chegue a R$37 
bi se considerar o método 
atuarial, que une recursos e 
contribuições no presente e 
no futuro. 

Em tempos de distanciamento social é fundamental ampliar 
nossos canais de comunicação, pois o Parlamento deve es-

tar próximo dos catarinenses. Assim, em parceria com as As-
sociações dos Diários do Interior (ADI) e dos Jornais do Interior 
(Adjori), estreamos a coluna “Notícias Alesc” que será veiculada 
em mais de 100 jornais de SC, reafirmando o compromisso com 
a transparência das ações do Legislativo catarinense. 

Os deputados catarinenses 
aprovaram o Prefis, projeto 
que cria o programa de refi-
nanciamento de dívidas com 
impostos estaduais, como 
IPVA e ICMS, com reduções 
que chegam a 90% do valor 
das multas e juros. O projeto 
é válido para dívidas contra-
ídas desde o início da pan-
demia. A matéria segue para 
sanção do governador.

Foi aprovada a PEC que faci-
lita o repasse de recursos do 
Estado aos municípios de SC. 
A medida, que permite a dis-
pensa de celebração de con-
vênios entre as duas esferas, 
deve fazer com que as ver-
bas cheguem mais rápido. 
Vale lembrar que os órgãos 
de controle continuarão a fis-
calizar, já que os municípios 
terão que prestar contas do 
uso do dinheiro.

Alesc vai garantir que enti-
dades e servidores tenham a 
oportunidade de apresentar 
melhorias à reforma e prevê 
uma Audiência Pública com 
a categoria. A tramitação 
será feita em conjunto pelas 
comissões de Constituição 
e Justiça, de Finanças e de 
Serviço Público e deve ser 
votada em plenário na pri-
meira semana de agosto.

previdencia | Presidente salientou o interesse do Parlamento 
em acelerar a apreciação da reforma, pelo impacto que vai gerar 
aos cofres públicos. Na foto, deputado José Milton Scheffer 
(PP), o secretário da Casa Civil, Eron Giordani, e o presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal (MDB)

foto: Vicente Schmitt/AGÊNCIA AL

@assembleiascwww.alesc.sc.gov.br (48) 99960-1127

^

A maravilhense Ro-
sana Majolo tomou pos-
se, nesta semana, como 
vice-presidente de As-
sistência e Serviços da 
Associação Empresarial 
da Região Metropolita-
na de Florianópolis (AE-
MFLO) e CDL de São 
José. Rosana é de Ma-
ravilha e filha de Nélsi 
e Adélio Majolo, que foi 
prefeito do município. 

Rosana está na di-
retoria pelo segun-
do mandato e foi ho-
menageada durante a 
posse nesta quinta-fei-
ra (1º) pela sua parti-
cipação e envolvimen-
to com as entidades.

A empresária é pro-
prietária de uma em-
presa de publicidade 
no litoral catarinense, 
onde reside há anos.

CDL São José

Rosana é proprietária de uma empresa de publicidade no litoral catarinense

Reperfilamento asfáltico será feito na Rua alemanha no acesso ao Loteamento Nosso Sonho

Carine Arenhardt/O Líder
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Estar integrado e zelar 
pela comunidade está entre os 
principais valores do coopera-
tivismo e é com esta premis-
sa que neste ano a Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG está foca-
da em contribuir para a dimi-
nuição dos impactos gerados 
pela pandemia do coronaví-
rus durante as celebrações 
do Dia de Cooperar (Dia C). 

Em 2021, a cooperati-
va adotou como tema “Vem 
transformar desafios em es-
perança”, e visa arrecadar ali-
mentos ou recursos para a 
compra de mantimentos. 
A arrecadação de alimen-
tos será realizada até o dia 31 
de julho e acontece em to-
dos os municípios de abran-
gência da cooperativa. 

Cada agência possui um 
local específico para que o as-
sociado possa contribuir com 
a iniciativa e ao final da cam-
panha todos os mantimen-
tos serão destinados a enti-
dades assistenciais de seus 
respectivos municípios. 

Para quem tiver preferên-
cia por contribuir com trans-
ferência bancária, os da-
dos são: Banco: 748 – Ag: 
0230 – Cc: 41189-2, ou por 
meio do PIX, com a chave 
03.573.024/0001-28, beneficiá-
rio: Acersic. Todo o valor arre-
cadado também será destina-
do à aquisição de alimentos.

Para a presidente da Sicre-

di Alto Uruguai RS/SC/MG, 
Angelita Marisa Cadoná, o Dia 
C reforça a essência da coope-
rativa. “O Dia C é a data esco-
lhida para celebrarmos o co-
operativismo internacional e 
reforçar junto a sociedade, o 
modelo de negócio inclusivo, 
alicerçado em princípios que 
promovem a inclusão, eficiên-
cia econômica e paz mundial. 
Neste sentido, dentro de um 
grande movimento de expres-
sar o valor da solidariedade, 
estaremos junto com coopera-
tivas e entidades, promoven-
do ações que reforçam a nos-
sa essência e a consciência 
que, no cenário pós-pande-
mia, a reconstrução será me-
lhor se juntos a fizermos”, diz.

dia de COOPeRaR
Sicredi se engaja em 
arrecadação de alimentos 

dia C
Todo ano o Sicredi 
comemora o Dia C, 
uma iniciativa nacional 
organizada pelo Sistema 
OCB (Organização 
das Cooperativas 
Brasileiras) que busca 
demonstrar a força do 
cooperativismo em prol 
das transformações 
sociais. as organizações 
participantes realizam 
ações de responsabilidade 
social nas comunidades, 
alinhadas aos princípios 
do cooperativismo, por 
meio de iniciativas de 
voluntariado.

feRRamenTa
Cdl e associação empresarial de maravilha oferece Xml empresarial 
DIANA HEINz

O fisco exige que as 
empresas arquivem os ar-
quivos XML das NFes por 
até cinco anos. De acor-
do com a Lei 14.967/09 
(Art. 81B), a multa é de R$ 
1 mil por arquivo, quan-
do a empresa deixar de 
guardar os arquivos XML 
ou deixar de disponibi-
lizar ao destinatário.

Com o objetivo de 
atender à necessidade das 
empresas associadas e 
contribuir com o cumpri-
mento de uma das princi-
pais obrigações da legis-
lação referente às Notas 
Fiscais Eletrônicas, a Asso-

ciação Empresarial de Ma-
ravilha oferece o XML Em-
presarial, uma solução para 
organizar e armazenar de 
maneira segura e validar da 
autenticidade dos arqui-
vos XML. A solução per-
tence a Federação das As-
sociações Empresariais de 
Santa Catarina (Facisc).

O diferencial é que o 
XML Empresarial da Facisc 
possui o módulo de rastre-
abilidade de arquivos XML, 
permitindo, assim, que o 
empresário consiga veri-
ficar de maneira simples 
e fácil todas as Notas Fis-
cais Eletrônicas emitidas 
contra o CNPJ das empre-
sas. Desta maneira, é pos-

sível visualizar na tela do 
computador as notas que fo-
ram emitidas para a empre-
sa sem receber o arquivo 
XML, bem como evitar que 
outras pessoas ou empre-
sas utilizem de maneira in-
devida o CNPJ da empresa.

Em Maravilha a Agen-
te Comercial, Kelly Daya-
ne Regner, está à disposição 
dos associados para encon-
trar essa e outras soluções 
empresariais. “O serviço ofe-
rece um baixo investimen-
to e é muito importante para 
que as empresas possam 
atender a atual legislação. O 
sistema é online o que facili-
ta o acesso, principalmente 
pelos escritórios de contabi-

a feRRamenTa: 
- atende a atua 
legislação 
- Compatível com os 
softwares de gestão 
- Módulo de 
rastreabilidade XML;
- Baixo investimento;
- Sistema online;
- visualização e 
impressão da Danfe 
- Diversos tipos de 
consulta;
- acesso pelos 
escritórios contábeis.agente Comercial, Kelly Dayane Regner, está à disposição dos associados para 

encontrar essa e outras soluções empresariais

lidade. Procure a Associação 
para conhecer mais sobre 
o XML Empresarial”, disse. 

O Governo de Santa Cata-
rina encaminhou à Assembleia 
Legislativa (Alesc) nesta semana 
o projeto de Reforma da Previ-
dência dos servidores públicos 
estaduais. A medida tem como 
objetivo preservar a capacida-
de de pagamento das aposenta-
dorias atuais e futuras e garantir 
a continuidade de investimen-
to do Estado para atender a toda 
população.

Os documentos foram en-
tregues pelo chefe da Casa Civil, 
Eron Giordani, e pelo presiden-
te do Instituto de Previdência 
do Estado de Santa Catarina 
(Iprev), Marcelo Mendonça, ao 
presidente da Alesc, deputado 
Mauro de Nadal. O líder de go-
verno no Parlamento, deputado 
José Milton Scheffer, também 
participou do ato.

A proposta catarinense se-
gue os mesmos parâmetros da 
reforma apresentada pelo Go-
verno Federal e promulgada 
pelo Congresso em novembro 
de 2019 (Emenda Constitucio-
nal 103/19). O texto inclui ade-
quações na idade mínima para 
aposentadoria, tempo de contri-
buição, alíquotas, limite de isen-
ção, cálculos do benefício da 

RefORma A estimativa inicial é que a medida, se aprovada, gere uma 
economia de R$ 22 bilhões em 20 anos

governo do estado encaminha 
projeto de Reforma da Previdência 
à assembleia legislativa

Texto inclui adequações na idade mínima para aposentadoria, tempo de contribuição, alíquotas e outros itens

aposentadoria e da pensão e re-
gra de transição. São dois proje-
tos, uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) e um Proje-
to de Lei Complementar (PLC).

A Previdência catarinen-
se tem um deficit estimado em 
R$ 5 bilhões em 2021. Isso con-
some recursos que poderiam ser 
investidos na saúde, educação, 
segurança e outras atividades-
fim do Executivo. Apenas neste 
ano, são mais de R$ 416 milhões 
por mês, em média, que deixam 

de ser aplicados em serviços pú-
blicos essenciais. “A Reforma da 
Previdência é fundamental para 
o futuro de Santa Catarina. Essa 
adequação vai corrigir um pro-
blema histórico, o déficit finan-
ceiro crescente, e evitar que a si-
tuação se torne mais grave. Só 
assim conseguiremos garantir o 
pagamento dos benefícios aos 
servidores e atender às deman-
das básicas da população”, des-
taca o governador Carlos Moisés.

Com base em um am-

plo diagnóstico do cenário atu-
al e de projeções para os próxi-
mos anos, o Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) e o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) que 
foram encaminhados à Alesc 
preveem ações para ampliar a 
base de arrecadação e reduzir o 
déficit atuarial. A estimativa ini-
cial é que a medida, se aprovada, 
gere uma economia de R$ 22 bi-
lhões em 20 anos. Já no primeiro 
ano de implantação a economia 
chegaria a R$ 850 milhões. 

Divulgação
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“Existe um mito de que tempo é dinheiro. Na realidade, tempo é 
mais precioso que dinheiro. É um recurso não renovável. uma vez 
que você o gasta, e se você o usou mal, ele se foi para sempre.”

Neil Fiore
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Bandeira vermelha aumentará conta de luz de 
mais de 3 milhões de consumidores em SC

O reajuste de 52% na bandeira vermelha da conta de luz, anunciado pela Ane-
el nesta terça-feira (29), impactará todos os tipos de consumidores “cativos”, que com-
pram energia diretamente da Celesc – de residências a indústrias. São mais de três mi-
lhões de unidades consumidoras em todo o Estado. Luis Bernardo Baran, gerente de 
Regulação da Celesc, explica que a exceção é para os chamados consumidores “livres”, 
empresas que, devido ao alto consumo, podem escolher o fornecimento de energia em 
livre negociação. São 1,4 mil consumidores nessa categoria no Estado. O reajuste da 
bandeira vermelha, válido para todo o país, terá impactos em cadeia. A Celesc ainda 
não fechou o cálculo sobre o peso exato que esse aumento trará à conta de luz dos ca-
tarinenses. Mas o G1 divulgou uma estimativa de 5,5% de aumento em todo o país, sem 
considerar os tributos municipais – o que indica que a diferença pode ser ainda maior.

Divulgação

Sobras do Bolsa 
Família vão ajudar 
os brasileiros de 
baixa renda 

O governo estuda elevar 
em ao menos R$ 9 bilhões 
os recursos destinados a 
iniciativas na área social com 
o remanejamento do dinheiro 
não usado pelo Bolsa 
Família em 2021. a sobra de 
recursos foi gerada após o 
programa ter sido substituído 
pelo auxílio emergencial nos 
últimos meses na maior 
parte dos lares beneficiados. 
agora, os ministérios da 
Cidadania e da Economia 
analisam a possibilidade de 
direcionar o dinheiro a ações 
como a compra de cisternas 
para a população do 
semiárido (clima que abrange 
a maior parte do Nordeste), 
a aquisição de alimentos 
produzidos pela agricultura 
familiar e a distribuição 
de leite e cestas básicas à 
população de baixa renda.

45% dOS bRaSIleIROS pReTeNdem 
pedIR empRéSTImO aTé OuTubRO

Uma pesquisa encomendada pela fintech FinanZero, realizada pela agência Conver-
sion, aponta que 44,4% dos brasileiros têm a intenção de pedir empréstimo nos próxi-
mos 90 dias, ou seja, até outubro deste ano. Destes, 62,61% informaram que vão recorrer 
aos empréstimos on-line, número que reflete um crescimento expressivo dessa modali-
dade no país, que visa trazer mais facilidade e agilidade nas transações de crédito pes-
soal. O levantamento também destacou os motivos para o pedido de empréstimos:

• 45,95% usarão o dinheiro para pagar dívidas;
• 19,37% pretendem solicitar empréstimo para realização de compras;
• 18,92% querem investir em um negócio próprio; e
• 18,92% desejam renovar a casa.

CADE APROvA COMBINAçãO 
DE NEGóCIOS ENtRE 
HERING E GRUPO SOMA

O Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica (CADE) aprovou a combinação de negócios 
entre as companhias Hering e Grupo Soma, con-
forme divulgação do capitalista.com.br. De acordo 
com o documento, nos termos da legislação apli-
cável, a decisão de aprovação se tornará definitiva 
no prazo de 15 dias corridos a partir de sua publi-
cação, não havendo recurso de terceiros ou avo-
cação pelo Tribunal do CADE. A companhia in-
forma, por fim, que a operação se encontra sujeita 
ao cumprimento de outras condições preceden-
tes estabelecidas no Acordo de Associação e Ou-
tras Avenças celebrado em 26 de abril de 2021. 
Dois meses atrás o Grupo Soma anunciou a aqui-
sição da Cia Hering. A empresa é detentora das 
marcas Farm e Animale, e a Hering será subsi-
diária integral do grupo de moda. Analistas ava-
liam que a varejista catarinense valha mais de R$ 
5 bilhões. O Grupo Soma pagará R$ 9,630957 à 
vista e 1,625107 ação ON para cada ação da Cia 
Hering. Por conta da operação as ações da He-
ring avançaram 30% no meio da manhã daque-
le dia. Por volta das 10h23 (horário de Brasília), 
os ganhos eram de 33,82%, a R$ 30,40. Já as ações 
do Grupo Soma, naquele dia do anúncio, subi-
ram quase 5%, a R$ 14,80. A Hering está lista-
da na bolsa brasileira (B3) sob o ticker HGTX3.

Tesouro Direto cobra taxa 
de quem possui mais de 
R$ 10 mil em títulos

Nesta quinta-feira, 1º, foi cobra-
da a taxa de custódia da B3 no va-
lor de 0,125% para investidores com 
mais de R$ 10 mil aplicados em tí-
tulos públicos no Tesouro Direto. 
Aqueles com valores abaixo des-
ta faixa ficam isentos da taxa. An-
tes de o ano acabar, quem possui 
mais de R$ 10 mil aplicados devem 
calcular quanto representa 0,125% 
do excedente desse valor e transfe-
rir esse montante para a conta da 
corretora. Na prática, se um inves-
tidor tiver R$ 20 mil em títulos pú-
blicos, por exemplo, o cálculo será 
feito em cima dos R$ 10 mil. Des-
sa forma, o resultado da conta mos-
tra uma cobrança de taxa no valor 
de R$ 12,50. Por conseguinte, caso o 
total devido esteja abaixo de R$ 10 
mil, o valor será cobrado no semes-
tre seguinte ou na data de encerra-
mento da posição. Tudo vai depen-
der daquilo que vier primeiro. No 
caso de venda antecipada, a quan-
tia será debitada independente-
mente do saldo mínimo aplicado.

JBS antecipa em 5 anos a meta 
de desmatamento para cerrado, 
pantanal, e mata atlântica

A JBS antecipou em cinco anos a meta de des-
matamento para cerrado, pantanal, mata atlânti-
ca e caatinga, conforme comunicado encaminhado 
ao mercado. De acordo com o documento, a compa-
nhia antecipou de 2030 para 2025 sua meta de des-
matamento ilegal zero para os fornecedores no Cer-
rado, no Pantanal, na Mata Atlântica e na Caatinga, 
mesmo compromisso já estabelecido para a Amazô-
nia. “A antecipação foi viabilizada pelo rápido avan-
ço da Plataforma Pecuária Transparente. Com o uso 
de tecnologia blockchain, a JBS vai avançar na ras-
treabilidade da cadeia até 2025, identificando elos 
anteriores e aplicando critérios de sustentabilida-
de para análise dos fornecedores em todos os bio-
mas em que opera”, informou. E acrescentou que de 
forma inédita no setor, a nova plataforma permite 
que todos os fornecedores diretos de animais tam-
bém avaliem seus próprios fornecedores, para ga-
rantir que todos estejam atendendo a Política de 
Compra Responsável da JBS. Esses avanços no siste-
ma de monitoramento da cadeia de fornecimento se 
alinham ao Compromisso Net Zero 2040, anuncia-
do pela JBS em março deste ano. A JBS está lista-
da na bolsa brasileira (B3) sob o ticker JBSS3.

Marcos Santos/USP imagens
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DIANA HEINz

A CDL e Associação 
Empresarial de Maravi-
lha agora  contam com um 
novo núcleo setorial: o Nú-
cleo de Saúde. O grupo é 
formado por laboratórios, 
academias, clínicas odon-
tológicas e de fisioterapia e 
tem como objetivo fomen-
tar e dar visibilidade às 
empresas através do asso-
ciativismo.

Para Débora Albrecht, 
coordenadora do novo Nú-
cleo, uma das finalidades 
dos integrantes é fomen-
tar a economia, através de 
contatos, e criar novas par-
cerias e projetos que bene-
ficiem as empresas e a co-
munidade local. A primeira 
ação do Núcleo deve ser no 
dia 5 de agosto, Dia Nacio-
nal da Saúde, através de 
uma campanha de incenti-
vo à prevenção de doenças.

SaÚde Grupo é formado por laboratórios, academias, clínicas 
odontológicas e de fisioterapia

Cdl e associação 
empresarial maravilha 
agora tem núcleo da Saúde

Reunião definiu objetivos e possíveis ações do grupo

Conforme a diretora
-executiva da CDL e AE, Re-
nata Mattia, o Núcleo da 
Saúde terá uma função de 
destaque no cenário atu-
al, pois abordará um tema 
complexo e que influen-

cia diretamente a qualida-
de de vida da sociedade em 
si. “Uma das finalidades do 
Núcleo é participar ativa-
mente influenciando a me-
lhoria da saúde de Mara-
vilha e região, de todas as 

formas, ou seja, fomentan-
do a melhoria das clínicas 
e dos participantes do gru-
po, como também influen-
ciando as estratégias para o 
benefício da saúde pública”, 
reforça.

Divulgação

deSReSPeiTO
Vereador de maravilha flagra descarte 
irregular de lixo
CLEITON C. FERRASSO

O vereador, biólogo e 
servidor público munici-
pal de Maravilha, Francys 
Balestreri, flagrou um des-
carte irregular de lixo sá-
bado (26) à tarde. O caso 
aconteceu num terreno 
baldio público nas mar-
gens das BRs 158 e 282. 
Inclusive há uma placa 
informando sobre a proi-
bição de depositar lixo no 
local, mas ela foi ignorada. 

O registro foi todo fil-
mado e divulgado nas re-
des sociais de Francys 
Balestreri. No vídeo, é pos-
sível perceber que dois 
homens haviam chega-
do com uma caminhone-

te branca contendo sacos 
de lixo e estavam jogando 
no local. O vereador pe-
diu energicamente para 
que eles retirassem todo 
o material que haviam jo-
gado no terreno, senão 
iria denunciar para a Po-
lícia Militar Ambiental 
e levar o caso ao Fórum. 
Imediatamente, os dois 
homens recolheram o lixo. 

Lembrando que Mara-
vilha possui coleta seletiva 
de lixo. O material eletrô-
nico deve ser descartado 
no eco ponto, no bairro In-
dustrial, junto à secretaria 
de Transportes de Obras. A 
prefeitura pede a colabora-
ção de todos para evitar o 
descarte irregular de lixo. homens tiveram de recolher o material descartado irregularmente

Reprodução

Tendo sua essência e ori-
gem na agricultura familiar, a 
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/
MG durante seus 40 anos de 
atuação sempre reforçou sua 
atuação no agronegócio, como 
forma de fomentar o desenvol-
vimento regional e incentivar 
investimentos produtivos que 
agreguem renda e qualidade 
de vida aos seus associados. 

Com este viés, a instituição 
projeta ofertar R$ 600 milhões 
no Plano Safra 2021/2022, que 
serão direcionados a opera-
ções de custeio, investimen-
tos e comercialização. Os no-
vos recursos – que já são 17% 
superiores aos destinados no 
Plano Safra 2020/2021 – be-
neficiarão milhares de asso-
ciados do agronegócio no Rio 
Grande do Sul, Santa Cata-
rina e Minas Gerais. O mon-
tante também irá beneficiar 
os associados ligados à agri-
cultura familiar, onde a coo-
perativa já prioriza sua atu-
ação e concentra 87% dos 
contratos liberados, repre-
sentando cerca de 70% do re-
curso total disponibilizado. 

Até 31 de maio deste ano, 
a cooperativa somou R$ 511 
milhões de recursos no Pla-
no Safra, alcançando mais de 
140% de crescimento nos úl-
timos cinco anos em crédi-

to rural liberados, desenvol-
vendo cadeias produtivas dos 
mais de 15 mil associados que 
representam o agronegócio.

Segundo o Diretor de Ne-
gócios, André Zanon, o valor 
ofertado neste Plano Safra será 
o maior de toda a história da 
cooperativa, justamente pela 
instituição acreditar e apos-
tar no setor agro. “São recursos 
que serão injetados no agro-
negócio regional, também im-
pactando na economia local. 
Poder disponibilizar este va-
lor nos deixa orgulhosos, pois 
esta quantia só é possível por-
que o produtor rural acredita 
na cooperativa e faz os seus in-
vestimentos conosco. Temos 
uma missão, que é um olhar a 
longo prazo, para a sustenta-
ção das propriedades e das ati-
vidades do nosso associado. 
Para isso, oferecemos orienta-
ções nas agências a cada um 
que precisa do nosso apoio, 
pois nosso objetivo é que o so-
nho dele seja concretizado, 
proporcionando alegria, segu-
rança e bem-estar às famílias 
que trabalham no campo”, frisa.

Para mais detalhes sobre 
como acessar os recursos do 
Plano Safra, os interessados po-
dem ir até as agências ou con-
tatar através do WhatsApp Ofi-
cial do Sicredi (51) 3358-4770.

Recurso irá beneficiar milhares de associados

2021/2022
Sicredi projeta R$ 600 
milhões no Plano Safra 

Divulgação
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

mEDICINA E sAÚDE

SedenTaRiSmO: OS PeRigOS 
da inaTiVidade fíSiCa

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) recomenda 
a prática de exercícios físicos 
por, pelo menos, 150 minu-
tos por semana. No entan-
to, a OMS revela que uma, a 
cada três pessoas, não prati-
ca atividades físicas regular-
mente. Segundo a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, o 
corpo humano funciona me-
lhor quando recebe estímu-
los. Dessa forma, quando o 
indivíduo é ativo, as funções 
vitais acontecem de forma re-
gular e com menor desgaste. 

Em contrapartida, o in-
divíduo sedentário sobrecar-
rega o organismo, prejudi-
cando o seu funcionamento. 
Como consequência, ocor-
re o sobrepeso, a obesidade, 
além de doenças como dia-
betes e hipertensão.  

eSTudO eVidenCia RiSCOS 
dO SedenTaRiSmO

O estudo conduzido pelo 
Dr. Per Ladenvall, do De-
partamento de Biologia Mo-
lecular e Medicina Clíni-
ca, Sahlgrenska Academy da 
Universidade de Gotembur-
go, na Suécia, e publicado no 
European Journal of Preven-
tive Cardiology, é conside-
rado um dos mais longos do 

Fonte: www.seucardio.com.br

SedeNTaRISmO: 
segundo maior fator de risco para mortalidade

O sedentarismo é 
caracterizado pela 

falta ou diminuição 
de atividade 

física. De acordo 
com a Sociedade 

Brasileira de 
Cardiologia, o 

sedentarismo é 
considerado o 

mal do século e 
um dos fatores de 

risco para doenças 
cardiovasculares. 

um estudo clínico, 
que se estende ao 

longo de quase 
meio século, 

mostra que o 
sedentarismo é 

o segundo maior 
fator de risco para 

a mortalidade. 
Nesse contexto, 

perde posição 
apenas para o 

tabagismo.

seu gênero.
Intitulado “The dangers 

of physical inactivity revisited 
in 45-year study”, foi realiza-
do com o intuito de investigar 
os fatores de risco do seden-
tarismo para doenças cardio-
vasculares e mortalidade. Ao 
longo de quase meio sécu-
lo, os pesquisadores investi-
garam a atividade física e seu 
efeito sobre a expectativa de 
vida.

A equipe de pesquisado-
res acompanhou um grupo 
de 792 homens, por 45 anos. 
Os participantes eram todos 
homens de 50 anos de ida-
de quando foram recrutados 
em Gotemburgo, em 1963. 
Durante a realização do es-
tudo, foram realizados testes 
de esforço, ergoespirometria 
e exames físicos.

De acordo com os índi-
ces de VO2, os homens foram 
divididos em três seções. São 
elas: 2,00 litros por minuto, 
2,26 litros por minuto e 2,56 
litros por minuto. No resulta-
do, um claro padrão foi iden-
tificado: cada aumento no 
VO2 max reduziu em 21% o 
risco de morte durante o cur-
so do estudo. Essa relação se 
manteve mesmo após o con-
trole de pressão arterial, ta-
bagismo e níveis sérios de co-
lesterol.

O estudo concluiu que 
o estilo de vida sedentário é 
associado ao risco aumen-
tado de Diabetes, de doen-
ça cardiovascular e de morte. 
A baixa capacidade aeróbica 
foi associada ao aumento da 
mortalidade. Assim, o efei-
to do sedentarismo sobre a 
mortalidade é menor apenas 
que o impacto do fumo.

Nos últimos anos o nú-
mero de fumantes reduziu 
significativamente, muito em 
razão das campanhas antita-
bagismo. Agora, o próximo 
desafio é encorajar as pesso-
as a se manterem ativas.

mudanÇa de HábiTOS 
nO COmbaTe aO 
SedenTaRiSmO 

Não só uma alimenta-
ção regrada garante uma vida 
saudável. A prática de ativi-
dades físicas regular, aliada 
à dieta, é fundamental para a 
manutenção da qualidade de 
vida ideal. 

O estilo de vida atual da 
maioria das pessoas, com 
uma rotina corrida, mui-
tas vezes é usado como em-
pecilho para a realização de 
exercícios físicos. No entan-
to, como vimos, o sedentaris-
mo pode trazer muitos danos 
à saúde. Assim, é preciso se-
parar algum momento do dia 
para a prática de exercícios. 

Para começar, 30 minutos 
de caminhada diária já são 
suficientes. Além disso, ado-
tar uma alimentação saudá-
vel é capaz de proporcionar 
uma melhora da qualidade 
de vida e também a redução 
do peso, afastando assim, ris-
cos para a saúde. 

Cuide da sua saúde. Ado-
te hábitos saudáveis, en-
tre eles a prática de ativida-
de física. Afinal, agora você 
já sabe que o sedentarismo é 
também um importante fator 
de risco para o coração.

Divulgação
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O Hospital São José co-
meçou a utilizar neste mês o 
primeiro elevador instalado 
na unidade, para uso da equi-
pe e pacientes. O equipamen-
to possibilita o acesso entre 
térreo e 1º piso, onde estão 
as unidades de internação da 
UTI, ala covid, obstetrícia e 
cirurgia. A equipe aguarda a 
conclusão da estrutura que 
vai receber o segundo eleva-
dor, com acesso entre os 1º e 
2º piso, onde funciona a pe-
diatria e clínica. 

Os elevadores têm ca-
pacidade de carga 1.575kg, 
atendendo até 21 passagei-
ros, além de possibilitar o 
transporte de macas/leito. 
A estrutura conta com corri-
mão de segurança, botões de 
chamadas em led, interco-
municadores com sistema de 
comunicação da cabine com 
interfone, porta da cabine au-
tomática e freio de segurança 
instantâneo. 

O elevador vai ofere-
cer mobilidade e segurança 
e representa mais um mar-
co importante na linha de 
crescimento do hospital. “A 
mobilidade é um dos desafios 
dos projetos para o segmento 
hospitalar. Para o transporte 
de equipes, pacientes e todos 
os insumos que um hospital 
precisa, os elevadores preci-

inVeSTimenTO Equipe aguarda ainda a conclusão de obra para 
instalação do segundo equipamento

Primeiro elevador construído no 
Hospital São José começa a funcionar 

sam ser especiais. O dia a dia 
de um hospital requer solu-
ções para atender o grande 
fluxo de pessoas como médi-
cos, funcionários e pacientes, 
bem como de materiais”, des-
taca a equipe. 

ReCuRSOS 
Para a compra dos eleva-

dores, o hospital contou com 
recursos de emenda parla-
mentar do senador Esperi-
dão Amim (PP) no valor de 
R$ 195.000,00, com contra-
partida de recursos próprios 
no valor de R$ 127.400,00. O 
total investido nos dois ele-

vadores é de R$ 242.400,00, 
mais custos de instalação 
(mão de obra, material de 
construção, escadas externas, 

mármores, parte elétrica) no 
valor R$80.000,00, somando 
assim  R$ 322.400,00 em cus-
tos totais. 

Fotos: Divulgação

Equipamento também possibilita o transporte de macas

Equipe atua na construção da estrutura para instalação do segundo elevador

DIANA HEINz

Com 31 integrantes foi 
criado no domingo (27) o 
Lions Clube Romelândia. O 
grupo foi apadrinhado pelo 
Lions Clube Maravilha Oes-
te que organizou a cerimô-
nia com a presença do casal 
governador do Distrito LD-8 
Rid Elói Zatta e Rosi Sca-
riot Zatta. O evento foi trans-
mitido pelas redes sociais. 
O novo Clube tem como 
lema “Servir nos faz melho-
res”, e a presidência do Ano 

Leonístico 2021/2022 ficou 
a cargo de Carlo Zanatta. 

A nova entidade será 
acompanhada pelos pró-
ximos dois anos pelo Clu-
be maravilhense. “O sonho 
humanitário de Melvin Jo-
nes, nos anos de 1917, está 
se ampliando aqui e ago-
ra. Naquela ocasião, era 
criado o leonismo que se 
espalharia por todo o mun-
do, não por ser uma gran-
de ideia, mas por ser a maior 
de todas as ideias”, dis-
se o governador na posse. Posse foi realizada no domingo (27)

enTidade

maravilha promove cerimônia de posse de 
lions Clube Romelândia 

Divulgação

A Jumper Profissões e Idio-
mas de Maravilha realizou a 
terceira edição de sua Campa-
nha do Agasalho, onde arreca-
dou um total de 2.681 peças de 
roupas, calçados e cobertores. 
A campanha envolveu os mais 
de 20 professores e mais de 900 
alunos da instituição, que gra-
ças ao trabalho em equipe fi-
zeram as doações e engajaram 
também a população em geral.

Os agasalhos foram do-
ados para vários municípios 
da região e instituições como 
Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer de Maravilha, 
CRAS de Flor do Sertão e Se-
cretaria de Assistência So-
cial do município de Tigri-
nhos. A intensão foi dividir 
entre todos os municípios dos 
quais a Jumper possui alu-

nos, pois é uma forma de retri-
buir pela confiança recebida 
de nossos alunos e parceiros.

“O objetivo da Jumper é 
contribuir para uma vida me-
lhor das pessoas e com essa 
ação social, além de ajudar-
mos quem precisa, desperta-
mos em nossos alunos o es-
pírito de ajudar, trabalhar em 
equipe e contribuir para a so-
ciedade na qual estamos in-
seridos. Essa é mais uma, das 
tantas ações sociais que a Jum-
per realiza, pois contribuir 
para a sociedade está em nos-
so DNA, sempre engajando 
alunos e professores”, ressalta a 
equipe. A Jumper possui mais 
de 40 cursos presenciais nas 
áreas de Administração, Idio-
mas, Informática, Saúde, In-
dustrial, Mecânica e Beleza.

Equipe arrecadou roupas, calçados e cobertores

SOlidaRiedade
Jumper realiza 
Campanha do agasalho

Divulgação

O decreto municipal 
nº 775/2021, que estabele-
ce medidas restritivas para 
combater o avanço da Co-
vid-19 em Maravilha foi 
prorrogado até o dia 10 
de julho. Entre outras me-
didas, o decreto suspen-
de eventos em casas notur-
nas, boates, casa de shows 
e pubs, espetáculos e bai-
les. Aglomerações em lo-
teamentos também estão 
proibidas independen-
te do dia da semana e ho-
rário. Bares e pizzarias po-
dem operar com 50% da 
capacidade do local.

Eventos como casa-
mentos, aniversários, jan-

tares, confraternizações, 
bodas, formaturas, festas 
infantis e similares, bem 
como, palestras e semi-
nários podem ser realiza-
dos desde que tenham sido 
agendados antes do de-
creto e com limite máxi-
mo de 25% da capacidade 
do local. O limite de 50% 
do local vale para a reali-
zação de missas e cultos.

Também ficam proi-
bidas as atividades de jo-
gos de baralho, bocha, 
bolão, boliche, sinuca e 
afins nos bares, lancho-
netes, centros comunitá-
rios, associações, entre ou-
tros estabelecimentos.

deCReTO
maravilha prorroga 
restrições de atividades 
até 10 de julho
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No domingo (27), com 
público restrito Seara rece-
beu a Conferência do Distrito 
LEO LD-8. Alguns integran-
tes do LEO Clube Maravilha 
participaram do evento e re-
ceberam diversos prêmios 
referentes ao Ano Leonísti-
co 2021/2022. O clube mara-
vilhense foi campeão geral 
dos concursos artísticos, re-
cebeu a tesouraria excelên-
cia, secretaria destaque, pre-
sidente destaque, clube ouro 
na rota da liderança, cam-
peão do big fone LEO, ter-
ceiro clube que mais pro-
duziu instruções leoísticas e 
clube influencer destaque.

Para os integrantes, a 
quantidade de prêmios é 
grande e demonstra o empe-

Evento foi realizado em Seara

nho dos integrantes. “Nosso 
Clube é destaque em eventos 
como esse pela quantidade e 

qualidade de seus integran-
tes. Sempre empenhados e 
fazer o melhor para o bem da 

comunidade e da instituição 
leonística. Somos gratos pelo 
reconhecimento”, disseram. 

Divulgação

PRemiaÇãO

leO Clube maravilha é destaque em 
conferência distrital

O Governo Federal lan-
çou no dia 22 de junho o 
Plano Safra 2021/2022, com 
R$ 251,2 bilhões para apoiar 
a produção agropecuária 
nacional. O valor reflete um 
aumento de R$ 14,9 bilhões 
(6,3%) em relação ao plano 
anterior. Os financiamen-
tos poderão ser contrata-
dos até 30 de junho de 2022.

Os recursos para os pe-
quenos produtores ru-
rais tiveram um acréscimo 
de 19%. Serão destinados 
R$ 39,3 bilhões para finan-
ciamento pelo Programa 
Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf ), com ju-
ros de 3% e 4,5%. 

Entre as novidades do 
Plano Safra deste ano está 
o aumento do limite finan-
ciado, chegando até R$ 400 
mil por CPF, além do limi-
te de renda anual ir para R$ 
500 mil, permitindo o en-
quadramento de mais pro-
dutores rurais nesta linha.

Para o médio produtor, 
no âmbito do Programa Na-
cional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (Pronamp), 
foram disponibilizados R$ 
34 bilhões, um aumento de 
3% em relação à safra pas-
sada. São R$ 29,1 bilhões 
para custeio e comercia-
lização, com juros de até 
5,5% ao ano e R$ 4,8 bilhões 
para investimento, com ju-
ros de até 6,5% ao ano.

Para as cooperativas 
do Sicoob SC/RS, as de-
mandas são de R$ 4,2 bi-
lhões, correspondentes a 
operações de custeio, in-
vestimento, comercializa-
ção e industrialização. 

finanCiamenTOS
Sicoob Credial disponibiliza 
recursos para o Plano 
Safra 2021/2022

Gerente de crédito, Lomar immich

SiCOOb CRedial
O crescimento na 
liberação de crédito 
para a produção do 
agronegócio tem 
sido constante. Na 
safra 2019/2020, o 
Sicoob Credial liberou 
R$ 101 milhões e na 
safra 2020/2021, que 
encerrou dia 30 de 
junho, subiu para R$ 
180 milhões – um 
aumento de 78%.
Com recursos 
próprios e linhas de 
financiamentos do 
BNDES e do Governo 
Federal, o Sicoob é o 
parceiro ideal de quem 
quer plantar, cuidar, 
colher e produzir, 
em toda a cadeia do 
agronegócio. 
Conforme explica o 
gerente de crédito, 
Lomar immich, o Sicoob 
dispõe de crédito rural 
para investir, custear e 
comercializar a produção. 
“Seja com recursos 
equalizados, próprios, ou 
do BNDES, procuramos 
sempre as melhores 
condições para atender 
o associado e contribuir 
com o desenvolvimento 
de suas propriedades 
e/ou negócios. Na 
última safra, todas as 
solicitações de crédito 
rural que tiveram 
aprovação do comitê de 
crédito foram atendidas 
no Sicoob Credial”, 
finaliza.

Divulgação

COVid-19 Maravilha mantém queda nos casos ativos da doença, 
mas voltou a registrar novos óbitos 

município amplia faixa etária 
para vacinação 
CARINE ARENHARDT  

As novas doses para imu-
nização da Covid-19 chega-
ram na quinta-feira (1) em 
Maravilha, após o municí-
pio registrar nova suspensão 
da vacinação por falta de es-
toque. O município retomou 
a aplicação das vacinas na 
sexta-feira (2) e também am-
pliou a faixa etária, atenden-
do pessoas com 40 anos. As 
demais faixas etárias e gru-
pos prioritários já atendidos 
seguem também recebendo 
as doses. 

Neste sábado (3), a Secre-
taria de Saúde atende em ho-
rário especial, com aplicação 
das vacinas. A equipe vai es-
tar das 12h às 16h, no Centro 
Especializado em Saúde, fa-
zendo a imunização contra a 
Covid-19 e H1N1. 

CaSOS aTiVOS e mORTeS 
Nesta semana, o municí-

pio seguiu registrando que-
da no número de ativos. Até a 

quinta-feira (1), Maravilha 
somava 105 casos ativos 
de Covid-19. O número de 
óbitos subiu para 64 nes-
ta semana, com duas novas 
notificações confirmadas 
desde o último sábado (26). 
As mortes são de duas mu-
lheres, com 46 e 49 anos. 
Ambas estavam internadas 

no Hospital São José e resi-
diam em Maravilha. 

O município tinha nove 
pessoas internadas na quin-
ta-feira e contabilizava ain-
da 282 monitorados. O to-
tal de casos confirmados 
chegou a 5.436, dos quais 
5.267 já se recuperaram da 
doença. 

inTeRnaÇÕeS nO 
HOSPiTal SãO JOSÉ

O hospital São josé se-
gue com 100% da UTI ocu-
pada, com os 10 leitos sendo 
usados para tratamento de pa-
cientes com Covid-19.  Três pa-
cientes são de Maravilha e os 
demais dos municípios de Dioní-
sio Cerqueira, itapiranga, Cunha 
Porã, Saudades iraceminha, Pi-
nhalzinho e Paraíso. Na ala Co-
vid, enfermaria, são 15 interna-
dos, sendo dos municípios de 
Maravilha, São Bernardino, São 
Miguel do Oeste, São Miguel 
da Boa vista, Tigrinhos, Sauda-
des, Campo Erê e Serra alta. 

vacinação acontece neste sábado, no Centro Especializado em Saúde 

Arquivo/O Líder
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cheirinho de combo no ar

DIANA HEINz

O Núcleo do Jovem Em-
preendedor, ligado à CDL e 
Associação Empresarial de 
Maravilha, foi destaque du-
rante a 179ª Assembleia Ge-
ral Ordinária (AGO) realiza-
da pelo Conselho Estadual 
de Jovens Empreendedores 
de Santa Catarina (Cejesc). O 
evento realizado em Laguna 
promoveu uma programação 
de atividades, capacitações 
e debates. Uma das etapas 

foi a divulgação do progra-
ma apadrinhamento vence-
dor do Projeto Boas Práticas. 
A iniciativa visa compartilhar 
ideias de sucesso criadas por 
Núcleos do Estado e a ação 
vencedora foi escolhida por 
voto popular, após uma sele-
ção da diretoria da Cejesc. 

Conforme a coordenado-
ra do Núcleo do Jovem Em-
preendedor de Maravilha, 
Stela Debastiani, o proje-
to vencedor chama-se apa-
drinhamento e consiste em 

motivar novos nucleados 
através de dinâmicas, con-
versas e outras ações. “No 
início deste ano criamos 
comissões dentro do gru-
po e o apadrinhamento sur-
giu da minha comissão com 
o Taivan Eduardo Schaba-
rum. Logo no início surgi-
ram os primeiros resulta-
dos e agora colhemos bons 
frutos. Hoje somos procu-
rados por diversos núcle-
os para compartilhar infor-
mações o programa”, disse.

Evento estadual foi realizado em Laguna

CeJeSC
Projeto do núcleo do Jovem empreendedor 
é destaque em evento estadual 

Divulgação

imuniZaÇãO COVid-19 A nível de Estado, aproximadamente 70 mil catarinenses estão em atraso na segunda aplicação 

maravilha mantém bom índice na 
aplicação da segunda dose
CARINE ARENHARDT 

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha vem registrando 
um bom índice de aplicação 
da segunda dose para imu-
nização da Covid-19. Em to-
dos os grupos acima de 65 
anos, que estavam entre os 
primeiros imunizados, o ín-
dice de aplicação da segun-
da dose é considerado posi-
tivo pelo município.  

Conforme dados divul-
gados nesta semana pela 
Secretaria de Saúde, entre 
os idosos com idade acima 
de 70 anos que procuraram 
a vacina, o índice de apli-
cação da segunda dose fica 
entre 99% a 100%. Entre os 
trabalhadores da saúde, o 

índice de aplicação da se-
gunda dose atinge 79% dos 
já vacinados. Na faixa de 65 
a 69 anos, esta porcentagem 
é de 72%.

Nos grupos que inte-
gram pessoas com comor-
bidades ou idade inferior a 
64 anos, não é possível fazer 
esta análise no momento, já 
que muitos ainda não estão 
no prazo para receber a se-
gunda dose da vacina. 

quaSe 70 mil aTRaSOS 
nO eSTadO 

Nesta semana, um le-
vantamento divulgado pelo 
governo do Estado, apontou 
que aproximadamente 68 
mil catarinenses ainda não 
retornaram para a aplica-

Gráfico aponta o índice de aplicação da segunda dose entre os já vacinados em Maravilha

ção da segunda dose. O nú-
mero soma os dados apura-
dos até a segunda-feira (28). 
Com tantas doses em atraso, 

o governo estadual vem re-
forçando o pedido para que 
a população procure os pon-
tos de vacinação e comple-

tem a imunização. 
Conforme o superinten-

dente de vigilância em Saú-
de, Eduardo Macário, os 

números correspondem a 
aplicação da Coronavac e 
AstraZeneca. Ele lembra 
que o intervalo recomenda-
do entre a aplicação da dose 
um e dois da Coronavac é de 
28 dias e da AstraZeneca, de 
12 semanas. “Por mais que a 
primeira dose da vacina ofe-
reça uma pequena proteção, 
não é suficiente. Quem não 
toma as duas doses da vaci-
na não está protegido e ainda 
pode ficar uma falsa sensa-
ção de segurança. Completar 
o esquema vacinal com as 
duas doses é essencial, além 
de manter os cuidados como 
o uso de máscara, higieni-
zação das mãos e distancia-
mento social”, ressalta o su-
perintendente.

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

1. eSqueÇa a inVeJa
Algumas pessoas pensam que se comparar com os outros é algo 

bom. Poderia ser, se o objetivo fosse uma competição, mas começa a ser 
prejudicial quando as realizações dos outros trazem sentimentos invejo-
sos. Não tem como ser feliz pensando assim.

Ao ter as suas próprias metas, você estará mais focado no que pode-
ria acontecer com você mesmo do que simplesmente alcançar os outros.

2. PeRCa O medO da mudanÇa
Este é um importante segredo para ser feliz. Na maioria das vezes, 

mesmo que a situação atual seja como o inferno, muitas pessoas se re-
cusam a ceder.

Elas sabem que não estão confortáveis onde estão. É que elas te-
mem as novas coisas ainda mais do que as atuais – mesmo quando 
elas não são boas.

Eliminar esse sentimento de suas vidas vai abrir novos caminhos e 
um novo mundo para que você se descubra. Seja capaz de decidir mu-
dar e enfrentar as coisas, esse é o sentimento mais emocionante que al-
guém poderia experimentar.

Não tenha medo da mudança. Quando nos abrimos para a mudan-
ça, coisas maravilhosas acontecem.

3. abRa mãO dO COnTROle
Embora muitas pessoas queiram ter o poder de controlar a forma 

como anda as suas vidas, e talvez até mesmo como a vida dos outros fun-
ciona, nem tudo pode ser controlado.

Às vezes, não importa o quanto eles tentem, nem tudo acontece do 
jeito que querem. No entanto, uma vez que as pessoas começam a reco-

DiCaS Para SEr FEliZ 
QUE vOCÊ PODE 
COmeÇaR a pRaTICaR 
hOje meSmO!

a felicidade não é 
uma meta, mas um 

estado de espírito. as 
pessoas esquecem 

que, embora seja 
verdadeiro que você 
se sinta feliz quando 

alcança seus objetivos, 
a felicidade diária é uma 

experiência.
alcançar seus sonhos é 
uma maneira de como 
ser mais feliz, mas não 

substitui a tristeza. você 
acha que está faltando 

um pouco de cor em 
sua vida? veja algumas 

dicas para ser feliz:

excelente final de semana a todos!
Fonte: Gustavo Paulillo

nhecer que certas coisas e eventos estão fora de seu controle, elas podem 
começar aceitar melhor aquilo que a vida lhes dá: coisas para ser feliz!

4. diminua O eXCeSSO de TRabalHO
A realização profissional leva um monte de empreendedores e pro-

fissionais a trabalharem por longas horas.
Obviamente que esses sacrifícios acontecem para que possamos 

realizar nossos sonhos, mas precisamos de algum equilíbrio em nossas 
vidas, para que possamos ser felizes.

Alcançar as metas é muito bom, mas dar um tempo para outras par-
tes importantes da nossa vida (amigos, família e passatempos) é melhor 
ainda. Não tem como ser feliz sem relaxar de vez em quando!

5. eSqueÇa a CulPa
Às vezes as coisas dão errado. Seja no trabalho, ou em alguma outra 

área da vida, as pessoas sentem a necessidade de colocar a culpa em al-
guém quando algo acontece.

É como um mecanismo de enfrentamento: as pessoas simplesmen-
te não querem se sentir responsáveis por tudo de ruim que acontece. Ao 
fazer isso, podem se concentrar em soluções e sair de uma situação ruim.

Se você não se livrar da culpa, ela vai impedi-lo de seguir em fren-
te e ser feliz.

6. PaRe de ReClamaR
Esta é outra regra importante para quem quer descobrir como ser feliz.
Pessoas que reclamam constantemente não apenas arruínam a sua 

própria felicidade, mas também a felicidade dos outros. A única coisa 
que as pessoas certamente poderiam controlar é a sua reação aos acon-

tecimentos infelizes. 
Uma das melhores coisas que as pessoas poderiam fazer é parar de 

reclamar, e começar a olhar para os problemas com uma nova visão e 
sentido de oportunidade.

7. PaRe de aCHaR que VOCê PReCiSa eSTaR CeRTO O TemPO TOdO
Ninguém detêm o poder de saber tudo o que há para saber. Então, 

por que algumas pessoas insistem que estão sempre certas?
Mesmo que estivessem certas, teria valido a pena discutir com os ou-

tros por causa disso? Às vezes é melhor investir nos relacionamentos do 
que achar que sempre tem que estar certo.

8. eSqueÇa aS CRenÇaS que limiTam VOCê
O sentimento de incapacidade, ou a crença de que nossa capacidade 

é limitada, é um dos maiores obstáculos até a felicidade.
Quando você simplesmente abre mão disso, o mundo vai começar a 

revelar as suas possibilidades ilimitadas para você.
Nem toda crença nos empurra para frente. Algumas delas nos pren-

dem à infelicidade.

9. deSiSTa daS máS COmPanHiaS
As pessoas são facilmente influenciadas por seus pares. O ser huma-

no é uma criatura social que adota os hábitos e valores de quem o rodeia. 
Maus amigos que influenciam as pessoas a serem menores do 

que poderiam ser irão impedi-lo de experimentar a felicidade que 
elas merecem.

Em vez disso, as pessoas devem se cercar de companhias que inspi-
ram a viver a vida ao máximo e mostram como ser feliz.

10. eSqueÇa O PaSSadO
É certo que o passado está cheio de experiências boas e ruins, mas 

essas experiências são destinadas a construir quem somos.
O passado não deve ser uma gravação de arrependimento que as 

pessoas olham para trás a maior parte do tempo.
O passado deve ser uma fonte de sabedoria, para empurrar as pes-

soas para se tornarem ainda melhores, e assim continuarem a viver a 
vida feliz que elas merecem viver.

11. dê eSPaÇO PaRa a feliCidade em Sua Vida
Quando você se preocupa demais, se cobra demais e não está aber-

to para a felicidade, ela simplesmente vai começar a se afastar de você.
Assim, a sua vida não terá espaço para a felicidade, já que você está 

envolto em tantos hábitos ruins que não tem tempo de apreciar as coi-
sas boas.

Para receber a felicidade é preciso estar aberto a ela. Estar pronto 
para receber o que ela pode oferecer a você, e simplesmente saber que, 
se hoje as coisas não foram como você imaginou, elas podem ser melho-
res amanhã.

Quando você percebe que não precisa ter para ser feliz, mas sim ser 
você mesmo, a felicidade toma conta de sua vida.
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por SUSANE ZANIN
mODA & EsTILO
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BANCO 46

LCA
EQUATORIAL
OTENEMB

ANTIAVPAU
ALIMITEM

FREIDRAD
DDINAMITE

SONDAGEMAF
ODREODLVI

IPONEILEG
ZUCSUCUMHU

ABORRIFAR
PAPELSONOI

RISUON
ICARRETILHA

FORMALIDADES

Ator de "O
Lobo de 

Wall Street"
(Cin.)

Letra da
torneira 
de água
quente

O grupo
sanguíneo
do doador
universal

Filme
também
chamado
de "trash"

(?) de fita,
dança

folclórica
europeia

(?) Galvão,
primeiro

santo
brasileiro

Valor
máximo 

de gastos
no cartão

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Indira
Gandhi,
política
indiana

Gás usado
nos letrei-
ros de Las

Vegas

Radiano
(símbolo)

Explosivo
vendido

em forma 
de "banana"

A plateia
que mal

preenche 
o teatro

República 
(?), período
da Coluna
Prestes

O som que
indica in-
filtrações 
em paredes

(?) velho:
não serve 
para vinho
novo (Bíb.)

Cavalo
ideal para
equitação 
de crianças

(?) marro-
quino: a-

companha
o cordeiro

Invólucro
da bala 
de coco

Conser-
vante do
camarão

seco

Grito de
incentivo
de torce-

dores (fut.)
Oscar

Niemeyer,
arquiteto
carioca

Normas se-
guidas em
ocasiões
solenes

Time, em
inglês

"Contrário",
em "antis-

social"

Floresta
(?), vege-
tação de

rica biodi-
versidade

Importân-
cia do ór-
gão decretado como
de interesse social

Solicitam a presença
de (em um evento)

Rota (?),
caminho
histórico que liga

Vitória a Ouro Preto

556, em
romanos
Moeda de
Portugal

Avenida
(abrev.)

Exame de
admissão
comum à
maioria
das uni-

versidades

Renato
Machado,
jornalista

Equipamen-
to utilizado
na pesca
de arre-
messo

(?) Globe,
variedade

de uva 

Repouso que forta-
lece o sis-
tema imu-
nológico

Publicação popular 
no período de Copa

(fut.)
A 1a vogal

A 4a letra
Trabalho
de inves-
tigação

Formato
do sifão
Utilizar 
o spray

Perna, 
em inglês

Dario (?),
escritor

Cria do
jumento
com a
égua

Apud
(abrev.)

Roentgen
(símbolo)

2/ap. 3/leg — pau — red. 4/odre — team. 6/cuscuz. 8/imperial. 10/carretilha.

eSPaÇO gOuRmeT

bROWnie
ingRedienTeS
3 ovos inteiros
2 xícaras de farinha
200 g de manteiga derretida
2 xícaras de açúcar
1/2 xícara de chocolate em pó
Se quiser, pedaços de castanha ou nozes

mOdO de PRePaRO
Em um refratário coloque os pós, 
misture e adicione os ovos, depois 
a manteiga. a massa desgrudará 
do recipiente, ficando pastosa. 
adicione a castanha. Coloque em 
uma forma untada, leve ao forno 
por cerca de 15 minutos.

estilosa ou apenas magra?
Não sei se você já obser-

vou nas obras de arte renas-
centistas, mas as mulheres 
retratadas eram bem curvilí-
neas. O fato é que o padrão de 
beleza muda com o passar do 
tempo, assim como aconte-
ce com a moda. Atualmente, 
como sabemos, uma mulher 
considerada bela é a magra. E 
as relações entre moda e pa-
drão de beleza são um ques-
tionamento constante, sendo 
a indústria da moda muitas ve-
zes considerada a responsável por criar padrões 
inatingíveis. 

Mas recentemente uma nova discussão sur-
giu na rede social TikTok. Uma usuária teve a 
ideia de levantar o questionamento se os looks 
de duas modelos bem famosas eram realmen-
te estilosos, ou se só eram considerados mes-
mo por elas serem super magras. Estas modelos, 
constantemente fotografadas nas ruas e citadas 
como estilosas pelos canais de moda, muitas ve-
zes estavam usando looks básicos como camise-

ta e calça jeans, ou peças muito justas e mostran-
do certas partes do corpo, ou seja, combinações 
que não têm tanta informação de moda em si.

A intenção não era desmerecer as modelos, 
mas sim trazer uma reflexão, principalmente de 
que qualquer coisa que uma mulher magra ves-
te é considerado estiloso, diferente do que acon-
tece com as mulheres mais curvilíneas e, mais 
ainda, nas mulheres plus size. A onda trouxe 
uma série de fotos mostrando looks iguais ou 
parecidos por mulheres magras e curvilíneas, 

como as que eu trouxe hoje, 
com o intuito de mudar nos-
so “olhar”, nossa percepção 
sobre o mesmo look em cor-
pos diferentes.

Você concorda que ten-
demos a achar mulheres ma-
gras mais estilosas? Por que 
isto deveria ser uma regra, 
ainda mais se tratando de 
algo que muda com o pas-
sar dos anos? Se você não é 
uma mulher com corpo pa-
drão, lembre-se que a acei-
tação começa por nós mes-
mas! Nada melhor que se 
sentir bem na própria pele, 
seja a primeira (a literal) ou a 
segunda (nossas roupas). 
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por EStELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Daiane, que todos os seus sonhos 
sejam realizados e todos os seus 
desejos sejam alcançados. Feliz 
aniversário!

Paula, Parabéns por mais um aniversário, 
muita alegria, paz e harmonia. Que todos os 
seus desejos se realizem, pois você merece!

Marcus, Parabéns! Que Deus te 
ilumine, te guie e te proteja em 
todos os dias da sua vida. Feliz 
aniversário!

Rogerio Golin, Parabéns! Muita 
paz, saúde e sucesso em sua vida. 
Felicidades! 

Rogerio Guth, Que a sua vida seja sempre 
uma soma de vitórias. Feliz aniversário!

Djanaina, que Deus esteja sempre ao seu lado, 
guiando seus passos e te orientando pelo 
caminho certo. Feliz aniversário!

vanessa, que a esperança, a alegria de 
viver, a paz e a saúde sejam dádivas 
renovadas em sua vida hoje e que 
se estendam por todo o ano. Feliz 
aniversário!

Mikelly, Feliz aniversário! Que Deus te 
abençoe no seu aniversário e inunde 
a sua casa com felicidade e alegria. 
Parabéns!
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

eSSa Tal TRiSTeZa
Por vezes, acordamos pela manhã envoltos em nu-

vens de tristeza. Se alguém nos perguntar a causa, com 
certeza não saberemos responder.

Naturalmente, atravessamos as nossas dificulda-
des. Não há quem não as tenha. É o filho que não vai 
bem na escola, o marido que vive a incerteza do desem-
prego, um leve transtorno de saúde. 

Já repararam que nestes dias tudo parece mais difí-
cil? Saímos de casa e a entrevista marcada não se con-
cretiza. A pessoa que marcou hora conosco cancelou 
por compromisso de última hora. E lá se vão as nos-
sas esperanças de emprego, outra vez. O material que 
vimos anunciado com grande desconto já se esgotou 
nas prateleiras, antes de nossa chegada. A fila no ban-
co está enorme, o cheque que fomos receber não tinha 
saldo suficiente. 

É... nada dá certo mesmo! Dizemos que nem deve-
ríamos ter saído de casa, nesse dia. Agora, a tristeza se 
soma ao desalento, ao desencanto. 

São tantos dias ruins que passamos a nos consi-
derar a última pessoa sobre a face da Terra.  Infelizes, 
abandonados, sozinhos. Mas será que é assim mesmo? 

Claro que não, Deus vela. Ao nosso lado, seguem os 
seres invisíveis que nos amam, que se interessam por 
nós e tudo fazem para o nosso bem-estar. Mas aí você 
deve estar se questionando: o que está errado, então? 
Com certeza, a nossa visão do que nos acontece.

Quando a tristeza nos invade no nascer do dia, 
provavelmente tivemos encontros espirituais, durante 
o sono físico, que para isso colaboraram. Seja porque 
buscamos companhias não muito agradáveis ou por-
que não nos preparamos para dormir, com a oração. 

Ao nos sentirmos assim, busquemos de imediato 
a luz da prece, que fortalece e ilumina, espancando 
as sombras do desalento. Abrir as janelas, observar a 
natureza, mesmo que o dia seja de chuva e frio. Ve-
rifiquemos como as árvores, quando castigadas pelos 
ventos e pela água, balançam ao seu compasso. Passa-
da a tempestade, elas se recompõem e continuam en-
riquecendo a paisagem com seus galhos, folhas, flores 
e frutos. Olhemos para as flores. Mesmo que a chuva 
as despedace, elas, generosas, deixam suas marcas co-
loridas pelo chão, ou permitem-se arrastar pela cor-
renteza, criando um rio de cores e perfumes pelo ca-
minho. 

Aprendamos com a natureza e afugentemos o de-
sânimo com a certeza de que, depois da tempestade, 
retornará o tempo bom, o sol, o calor.  Não nos per-
mitamos sintonias inferiores, porque se vibrarmos mal, 
nos sentiremos mal e, naturalmente, tudo se tornará 
mais difícil.

Saibam que nunca estaremos sós. Jesus está ao nos-
so lado, atento, vigilante, e não nos faltará em nossas 
necessidades. 

Se estamos tristes, abramos os ouvidos para as me-
lodias da vida, melodias que soam das mais profundas 
regiões do amor Celeste. 

Busquemos ajuda, peçamos socorro, não dan-
do campo a essas energias de modo que possamos, 
na condição de filhos de Deus, alegrar-nos com tudo 
quanto o Pai construiu e colocou à nossa disposição a 
fim de que pudéssemos crescer, amar e servir.

CLEITON FERRASSO

Servir para transformar. 
Esse é o lema do Ano Rotário 
2021/2022. A posse da nova 
diretoria ocorreu na quin-
ta-feira (1º) na sede do Ro-
tary Club Maravilha Centro, 
com transmissão via rede so-
cial, já que reuniões presen-
ciais estão suspensas devido 
à pandemia da Covid-19. Na 
mesma oportunidade, tam-
bém houve a posse da direto-
ria do Rotaract Club Maravi-
lha Centro. 

A novidade deste ano é 
que o governador distrital do 
Rotary é de Maravilha. Marcus 
Vinícius D´Agostini foi no-
minado como governador do 
Distrito 4740 ano 2023/2024. 

VOlunTaRiadO Evento ocorreu quinta-feira (1º) e foi transmitido online

Rotary e Rotaract Club 
empossam nova diretoria

O cargo de governador é de 
alto escalão e é eleito pelos 
Clubes do distrito dois ou três 
anos antes de assumir o cargo. 

COnSelHO diReTOR ROTaRaCT 
Presidente: Jéssica Kammler
Vice-Presidente: Odair José Henchen
Secretária: Scheiler Neusa Schafer
Tesoureiro: Paulo José Cella                               
Protocolo: Igor Henrique Schossler
Desenvolvimento do Quadro Associa-
tivo: Gustavo Santa Catharina
Projetos Humanitários: Emily Tailana Laskoschi
Imagem Pública 1: Cleiton Cristiano Ferrasso
Imagem Pública 2: Jeferson Felipe Simon
Companheirismo: Stéfani Da Silva
Fundação Rotária: Igor Henrique Scossler
Diretoria de Serviços Internos: Marcelo Luiz Schmitt
Serviços à Comunidade:   Gustavo Santa Catharina
Serviços Internacionais: Odair José Henchen
Comissão de Desenvolvimento Profis-
sional: Scheiler Neusa Schafer

diReTORia ROTaRy 
Presidente: Sirley Teresinha Hammes D´Agostini 
Vice-Presidente: Darci Ranzan
Secretária: Cleide Schossler
Tesoureiro: Joacir Rodrigues De Freitas
Diretor de Protocolo: Claudio Antônio Ranzi
Comissão de Adm. do Clube e Servi-
ços Internos: Eliane Schossler.
Comissão do Quadro Associativo: Marcus V. F. D´Agostini
Comissão da Fundação Rotária: Ademar Augustin
Comissão de Projetos Humanitários: Sildeni Augustin
Comissão de Imagem Pública: Noici Graeff Ranzi
Comissão Pró-Juventude: Irno E Lizete Roversi

Mesa de honra formada durante a cerimônia

Presidente do Rotary Sirley Teresinha hammes D´agostini Presidente do Rotaract jéssica Kammler
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SeRViÇO VOlunTáRiO Sem a participação presencial, os demais membros da diretoria foram empossados de forma online

novos presidentes do Clube de 
lions são empossados

Tenho certeza que vamos desenvolver uma gestão 
participativa e envolvente. Conto com o conhecimento 

dos nossos mais experientes veteranos, as novas 
ideias dos iniciantes e a garra de todos para que 

tenhamos um ano de grandes realizações e um clube 
cada vez mais forte e atuante, servindo cada vez mais 

e melhor a nossa comunidade maravilhense”,

É com grande entusiasmo que damos continuidade ao 
trabalho já desenvolvido pelo nosso clube que, há mais 

de 50 anos, vem contribuindo com diversas frentes, 
como empréstimos de cadeiras de rodas e muletas, 
campanha da visão, campanha do meio ambiente e 
ações sociais voltadas para o bem da comunidade”, 

O trabalho vai continuar sendo feito como nos anos 
anteriores e acredito que a cada novo ciclo que se inicia 
a gente vai estar agregando mais para o clube e para a 

sociedade.  uma das ideias principais é continuar fazendo 
grandes ações para a nossa sociedade, sem esquecer do 

nosso associado, então é através de treinamentos e nossas 
próprias campanhas que preparamos nossos associados 

para adquirir experiência e se tornarem bons líderes”, 

Karen Heller, presidente do Lions Clube Maravilha Oeste

Douglas Fernando Dornelles, presidente do Lions Clube Maravilha

Robson Belusso, presidente do LEO Clube 

CARINE ARENHARDT 

O ano leonistico 2021/2022 
começou oficialmen-
te na quinta-feira (1º), 

com as novas diretorias a 
frente dos trabalhos. Em 
Maravilha a cerimônia de 
posse dos novos presidentes 
e diretoria foi realizada no 
sábado (26), com a presença 
de poucos convidados, devi-
do ao cenário de pandemia. 

O evento foi na sede do 
Clube de Lions em Maravi-
lha, com a participação pre-
sencial dos companheiros 
dos três clubes que entre-
garam ou assumiram como 
presidentes, além do go-
vernador do Distrito LD-8 
Rid Eloi Zatta, vice-prefei-
to Jonas Dall’Agnol e presi-
dente da Câmara de Vere-
adores Marclei Grando. Os 
demais associados dos clu-
bes acompanharam a ceri-
mônia de forma online, em-

Mesa de honra formada durante a cerimônia

Segunda mesa de honra com integrantes dos clubes

possados em seus cargos 
nas diretorias também de 
forma remota. 

No Lions Clube Mara-
vilha Oeste, Karen Heller 
e Gilnei Heller assumi-
ram como casal presiden-
te, no Lions Clube Mara-
vilha, Douglas Fernando 
Dornelles e Andreia Se-
galin e no LEO Clube Ro-
bson Belusso. 

Fotos: Carine Arenhardt/WH Comunicações

Elio Luiz Schäfer na entrega do cargo para Karen heller

Cleusamar Tosetto Preuss passou o cargo para Douglas Fernando Dornelles Rodrigo Genesini Siqueira entregou o cargo para Robson Belusso
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CamPanHa de PRêmiOS
associação dos motoristas 
inicia venda de cartelas 

DIANA HEINz

Mais de 650 camisetas 
foram feitas pela Rede Fe-
minina de Combate ao Cân-
cer de Maravilha para co-
mercialização. A atividade 
é tradicional no município e 
as peças são temáticas, com 
o objetivo de incentivar os 
cuidados de prevenção ao 
câncer. Neste ano as peças 
são comercializadas por R$ 
35 e estão disponíveis do 
PP ao G2. Para adquirir a 
camiseta basta entrar em 
contato com as integrantes 
ou visitar a entidade. O te-

lefone para contato é (49) 
98892 1288. 

Conforme a presidente 
da entidade, Méri Ranzan, o 
lucro arrecadado será utili-
zado em ações para a Rede, 
como a construção da sede 
própria. “Na camiseta utili-
zamos a frase Seja Luz Por 
Onde Passar. Uma referên-
cia ao nosso trabalho como 
Rede através do volunta-
riado. Nosso desejo é po-
der conscientizar mais mu-
lheres sobre a prevenção 
e auxiliar acometidas pelo 
câncer de mama e colo de 
útero”, disse. 

TRadiÇãO Atividade é tradicional no município e as peças são temáticas, 
com o objetivo de incentivar os cuidados de prevenção ao câncer

Rede feminina inicia venda 
de camisetas 

Camisetas estão disponíveis para venda na sede da Rede

Divulgação

A Associação dos Motoris-
tas de Maravilha (Assommar) co-
meçou na segunda-feira (28) a 
venda de cartelas para a Campa-
nha de Prêmios 2021. Neste ano, 
o tradicional sorteio de um veí-
culo e valores em dinheiro será 
realizado no dia 26 de dezembro.

De acordo com o presiden-

te da Assommar, Clésio Dall´Ag-
nol, cada cartela da ação en-
tre amigos custa R$ 100. “Um 
dos benefícios é que quem com-
prar a cartela quita um ano de 
anuidade de sócio contribuin-
te”, afirma. O 1° prêmio é um 
Ônix Joy 1.0, seguido de R$ 2 mil 
e mais três prêmios de R$ 1 mil.

Celso Ledur/WH Comunicações

Presidente da assommar, Clésio Dall´agnol

Formado por 62 associa-
dos, o Lions Clube Maravi-
lha Oeste encerrou mais um 
ano leonístico com uma ex-
tensa lista de atividades rea-
lizadas, em benefício da co-
munidade local. No balanço 
apresentado pela diretoria 
que encerrou a gestão nes-
ta semana, o clube destaca a 
continuidade do projeto de 
empréstimo de camas hospi-
talares e andadores, iniciati-
va que beneficiou 67 pacien-
tes no último ano leonístico. 

Entre as campanhas, o 
clube destaca a da diabetes, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde e parti-
cipação da profissional Cris-
tiane Perondi, com a divul-
gação de um programa de 
conscientização em veículo 
de comunicação local e re-

des sociais. Na campanha 
do Meio Ambiente, foi fei-
to o plantio de 100 árvores e 
divulgação nas redes sociais 
de conteúdo sobre a preser-
vação da água. Em parce-
ria com outros clubes de ser-
viço de Maravilha e Cunha 
Porã, foi feito também a co-
leta de lixo nas margens de 
trecho das BRs 282 e 158. 

As campanhas Natal do 
Bem e Prato Cheio foram re-
alizadas em parceria com o 
comércio local, com arre-
cadação de doces, brinque-
dos e alimentos, distribuí-
dos para famílias carentes. A 
campanha da visão foi reali-
zada com alunos das escolas 
Santa Terezinha e João XXIII. 
O clube mantém participa-
ção nas consultas, compras 
de armações e óculos e bene-

anO leOníSTiCO 
lions Clube maravilha Oeste apresenta balanço da gestão 2020/2021

Gestão 2020/2021 foi presidida por Elio Luiz Schäfer

ficiou 34 pessoas carentes. 
Os voluntários também 

mantêm a campanha de do-
ação de fraldas geriátricas, 
com valor investido de apro-
ximadamente R$ 3.5 mil, 
atendendo 14 famílias no úl-
timo ano. O clube fez ainda 
a doação de kits de higiene 
pessoal e pães para o Hospi-

tal São José, esta última em 
parceria com uma panifica-
dora.  Também para o hos-
pital de Maravilha, os vo-
luntários fizeram a entrega 
de um cartão com um rega-
lo para aproximadamente 
160 profissionais de saúde. 

Ainda na área da saú-
de, o clube fez a distribui-

ção de 2.500 máscaras, em 
parceria com o Distrito LD8 
e voluntários da comuni-
dade maravilhense, doa-
ção para ajudar na cirurgia 
de uma criança, e contribui-
ção em dinheiro para o Pro-
jeto do Lions Clube Xaxim  
para equipar com televisores 
a ala de Oncologia do Hos-
pital Regional de Chapecó. 

PaRCeRiaS, PaRTiCiPaÇÕeS 
e auXíliOS PaRa OuTROS 
ClubeS e inSTiTuiÇÕeS: 

Participação no Con-
curso “Cartaz da Paz” com 
alunos da EEB Santa Tere-
sinha; Campanha de cons-
cientização sobre trânsito 
seguro; concurso de foto-
grafia do Distrito LD8; do-
ação de aproximadamen-
te  240 livros de literatura 

para crianças e adolescentes 
do projeto você em-impor-
ta; manutenção e climatiza-
ção da sede; vacina solidá-
ria (com arrecadação de 800 
quilos de alimentos); e fun-
dação de um novo clube no 
município de Romelândia.  

eVenTOS: 
Em dezembro de 2020 foi 
realizado o 16º festival do 
Pastel Beneficente do Lions 
Clube Maravilha Oeste, de 
forma delivery. Em maio 
de 2021 foi feito o evento, 
“Escondidinho Beneficente 
Lions Clube Maravilha 
Oeste”, também de forma 
delivery. Os valores 
arrecadados estão sendo 
usados nas campanhas que 
o Lions mantém.

Arquivo/O Líder



,  MaRaviLha 3 DE juLhO DE 2021 21

adaPTaÇãO
escoteiros promovem 
acampamento on-line
CAMILLA CONSTANTIN

Em razão da pandemia de 
covid-19, o Grupo Escoteiro Ra-
ízes de Maravilha está desen-
volvendo atividades de forma 
virtual. Uma delas foi a realiza-
ção de um acampamento on-li-
ne no último fim de semana, 
para comemorar o São João. 

Os integrantes desenvol-
veram as atividades em casa, 
com jogos, danças, comi-
das típicas e momento de ora-

ção com as famílias. A inicia-
tiva também contou com o 
desafio de montar acampa-
mento com barraca, bandeiri-
nhas e uma fogueira artificial.

O Grupo Escoteiro Raí-
zes avalia positivamente a ação, 
principalmente pelo empe-
nho da organização ter conta-
do com a retribuição dos par-
ticipantes. “Nos empenhamos 
ao máximo para manter a cha-
ma do escotismo acesa nos co-
rações destes jovens”, destacam.  

atividades foram desenvolvidas sábado (26) e domingo (27)

Divulgação

EDERSON AbI

A professora Sirnei Pun-
tel Dal Maso é a nova gestora 
da Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE) de Maravilha. 
Ela assume a função que esta-
va sendo desempenhada pelo 
professor Erno Schwerz, que foi 
exonerado. 

A professora esteve na ma-
nhã de quarta-feira (30) no estú-
dio panorâmico da Rádio Líder 
e falou sobre o trabalho que será 
desenvolvido. Ela lembrou que 
o local desenvolve um trabalho 
para evolução e melhorias na 
educação da região. 

A professora afirmou que 
traçou metas iniciais e desen-
volve um diagnóstico nas es-
colas. O objetivo é solicitar ao 
governo melhorias nas insti-
tuições, sejam de infraestru-
tura ou educacional. “O aluno 
é a nossa razão de ser”, afir-

mudanÇa Professora afirmou que traçou metas iniciais e desenvolve 
um diagnóstico nas escolas

Sirnei Puntel dal maso assume 
Coordenadoria Regional de educação

mou. Outra preocupação da 
nova coordenadora é a for-
mação dos professores, já que 
a educação é uma evolução 
constante, segundo ela. 

Para Sirnei, um dos objeti-
vos será a segurança nas esco-
las. A coordenadora anunciou 

que a CRE está aguardando 
o processo de licitação para 
contratação de um vigia para 
cada escola da região, no in-
tuito de reforçar a segurança 
no ambiente escolar. 

Sobre a relação dos traba-
lhos nas escolas o momento 

de pandemia de coronavírus, 
Sirnei destacou que muitas 
mudanças foram implantadas, 
com intensidade para a forma 
remota de ensino. “Estamos 
nos adaptando. A tecnologia 
aproxima escola, família e a co-
ordenadoria”, afirmou. 

Professora Sirnei está levantando diagnóstico na região e montando a nova gestão da CRE

Ederson Abi /O Líder

Escolha cooperar
Escolha fazer a diferença.

ÉTODO DIA 

Desbravadora
Cooperação é a força 
que move o mundo.

Como?

Junte-se a nós na missão de ajudar quem 
mais precisa em meio à pandemia.

No mês de julho, recolheremos doações para 
instituições carentes locais. Celebre conosco 
o Dia Internacional do Cooperativismo de um 
jeito muito mais especial.

Deixe sua doação de alimento e/ou agasalho
em nossas agências ou faça sua doação para:

AGÊNCIA: 1601-2     CC:113746-8

Arrecadações irão até o dia 30 de julho de 2021.

Desbravadora
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 CAMILLA CONSTANTIN

No dia 10 de julho Jovir 
Zanuzzo lançará seu primeiro 
livro, intitulado “Sete de Ouro”. 
O evento será promovido no 
Centro de Convivência de Ido-
sos de Flor do Sertão, às 19h30, 
apenas para convidados - em 
razão da pandemia de covid-19.

A obra, à qual ele se dedicou 
durante meses, tem como foco a 
melhoria pessoal e profissional, 
com base no cultivo de sete atitu-
des essenciais. Por meio de refle-
xões e dicas práticas, foi elabora-
da para impactar positivamente 
a vida dos leitores, principalmen-
te na busca da realização.

O autor explica que o livro 
também é resultado de pelo me-

nos duas décadas de trabalho e 
atuação na área humana. “O de-
senvolvimento humano é um 
tema instigante e nossa intenção 
é ajudar as pessoas que querem 
desenvolver-se pessoal e profis-
sionalmente”, afirma ele, que es-
creveu o livro nas primeiras horas 
da manhã, entre 4h e 6h, durante 
alguns meses.

O auTOR
Jovir Zanuzzo, natural de 

Maravilha, é licenciado em Filo-
sofia e mestre em Teologia. Foi 
sacerdote, professor e tem ampla 
formação na área de desenvol-
vimento humano. Atualmente é 
chefe de gabinete e assessor de 
imprensa do município de Flor 
do Sertão. 

SeTe de OuRO Evento será realizado no Centro de Convivência de 
Idosos, em Flor do Sertão

maravilhense vai lançar livro 
na próxima semana 

Livro conta com dicas práticas para a busca de realização pessoal e profissional 

Divulgação

O deputado federal Pe-
dro Uczai (PT) entregou 
através de seu assessor Al-
tair Rittes, documento que 
garante verba de R$ 250 
mil para Flor do Sertão, re-
curso destinado ao cus-
teio da saúde. O ato ocor-

reu na manhã de terça-feira 
(29), no auditório da pre-
feitura, na presença de li-
deranças partidárias lo-
cais. O parlamentar tem sido 
grande parceiro, garantin-
do pelo menos uma emen-
da por ano ao município.

SaÚde

bOm JeSuS dO OeSTe

emenda de R$ 250 mil 
é destinada para 
flor do Sertão

Planejamento escolar 
foi promovido na 
rede municipal 

Documento que garante os recursos foi entregue

Divulgação

O Centro de Educa-
ção Infantil (CEI) Peque-
nos Brilhantes através da 
diretora Keli Nicolodi, de-
senvolveu um trabalho cha-
mado Barraca do Amor, o 
que de início parecia sim-
ples e acabou surpreen-
dendo a direção e funcio-
nários pela interação dos 
pais e a alegria nos peque-
nos em participar. O tra-
balho tem como objetivo 
espalhar o amor ao pró-
ximo ensinando as crian-
ças a compartilharem esse 
sentimento desde cedo.

Segundo Keli, “os alu-
nos tem vindo animados 
para deixar seus recadinhos 

de amor e compartilhar um 
docinho com uma professo-
ra, funcionária ou colegui-
nha, os pais tem participado 
da brincadeira de maneira 
surpreendente, tanto que os 
mesmos tem feito em suas 
casas comidas típicas e do-
ces já que estamos em clima 
de festa junina, e envian-
do juntamente com reca-
dos de carinho e amor”.

As professoras tam-
bém criaram lembranças 
com doces para seus alu-
nos, uma troca de presen-
tes e sentimentos que en-
volveu e aproximou pais, 
alunos, professores, di-
reção e funcionários.

eduCaÇãO
Trabalho barraca do amor envolve toda 
comunidade escolar

atividade envolveu pais, alunos, professores, direção e funcionários da escola

emenda
município é contemplado com indicação de recurso para agricultura

Na terça-feira (28), o 
prefeito Airton Reinehr, 
vice Ivanor Belolli e os se-
cretários Sidnei Luiz Wa-
lker e Vilmar Senhor 
receberam a visita o repre-
sentante do senador Jorgi-
nho Mello, Hugo Mossini 
e o presidente do PL, Vol-

mar Mossini. Na oportu-
nidade foi entregue uma 
indicação de recurso orça-
mentário para a Agricul-
tura e o Meio Ambiente. 

A indicação de recur-
so de emenda parlamen-
tar será para aquisição 
de uma carreta basculan-

te, grade aradora e gra-
de niveladora, no valor de 
R$ 97.032,00 para atender 
os pequenos agricultores 
de Bom Jesus do Oeste. O 
prefeito agradeceu pelo 
recurso destinado ao mu-
nicípio e destacou a im-
portância de investir na 

agricultura. “Esses equi-
pamentos irão somar mui-
to, auxiliando nos serviços 
prestados pela Secretaria 
de Agricultura, agradeceu 
também ao empenho do 
partido, por sempre bus-
car o melhor para a popu-
lação”, finalizou Reinehr. valor será para aquisição de uma carreta basculante, grade aradora e grade niveladora

Divulgação

Divulgação

Os educadores do Cen-
tro de Educação Infantil Cha-
peuzinho Vermelho e Esco-
la Municipal Professor Albano 
Borre estiveram reunidos nos 
dias 28 e 29 de junho, para re-
alizar o planejamento escolar. 
A coordenadora pedagógica 

Rosilei Ficagna, acompa-
nhou e orientou os profes-
sores apresentando ideias e 
atividades criativas alinha-
das a BNCC, contribuindo 
assim, no desenvolvimen-
to e no processo de ensino/
aprendizagem dos alunos.

Durante o encontro houve a troca de ideias de atividades 

Divulgação
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Na última semana o vice
-prefeito de Cunha Porã, Ra-
fael Augusto Böer, viajou para 
a capital do Estado para reu-
nião com o governador, Car-
los Moisés. Na oportunidade, 
entregou a moção de recupe-
ração da BR-282 e a moção 
para criação de um Banco de 
Leite Humano para a região.

Em pauta também esteve 
a infraestrutura para a nova 
área industrial do município. 
Ele ainda visitou a Casa Ci-
vil, momento em que foi con-
firmado que já existe uma 
reserva de recursos destina-
da a Cunha Porã. O municí-
pio também recebeu colabo-
ração do Deputado Marcos 
Vieira, através do convênio 
de R$ 1 milhão. “Outra ques-

PedidOS
Vice-prefeito entrega moções ao governador 

Carlos Moisés e Rafael augusto Böer se reuniram na capital do Estado 

tão abordada foi a pavimen-
tação asfáltica de Cunha Porã 

até o município de Cunha-
taí. O secretário de Infraestru-

tura do Estado, Thiago Vieira, 
e o Deputado Estadual, Co-
ronel Mocelin, confirmaram 
verbalmente a viabilização do 
projeto, uma vez que já há re-
serva para as obras. Tanto o 
secretário, como o deputa-
do e governador, pedem ape-
nas para que os municípios 
entreguem o projeto já con-
cluído para dar prossegui-
mento aos trâmites”, afirma.

Rafael Böer e o prefeito 
de Cunhataí, Luciano Franz, 
esclarecem que esse proje-
to de pavimentação já está 
em fase de finalização, sen-
do que a topografia já foi con-
cluída, faltando apenas o en-
saio de vigas. O objetivo é 
entregar o projeto ao Esta-
do ainda no mês de julho.

Divulgação

CAMILLA CONSTANTIN

Em setembro, mês de ani-
versário de Flor do Sertão, deve 
ser lançada a “Rota das Cacho-
eiras”, projeto que está sendo de-
senvolvido pelo Departamento 
Municipal de Turismo. De acor-
do com o responsável pelo se-
tor, Jovir Zanuzzo, no momento 
a fase é de visitação, para conver-
sar com os proprietários e avaliar 
quais ações são necessárias. “São 
locais muito bonitos, que possi-
bilitam experiências incríveis em 
meio à natureza. Estamos dialo-
gando com os proprietários para 
viabilizarmos melhorias nos 
acessos, que em alguns locais 
é bem difícil, e ações para pro-
mover o turismo local sem pre-

juízo ao meio ambiente”, infor-
ma Jovir, idealizador do projeto.

Entre os atrativos estão a Ca-
choeira e a Caverna do Cor-
vo, bem como a Cachoeira 
do Beijinho, na Linha Saran-
di; Cachoeira da Barra, na Li-
nha Barra do Taraíras, a 500m 
da cidade; Cachoeira do Poço 
Rico, na Cabeceira do Poço 
Rico; Gruta Santa Terezinha, 
na Linha Pedra Branca, entre 
outras. “Sabemos que o eco-
turismo é uma das modalida-
des turísticas que mais cres-
cem, ainda mais agora, com 
a pandemia. Então, iniciati-
vas como esta sem dúvida são 
muito bem vindas e temos que 
incentivar”, reconhece o pre-
feito, Sidnei Willinghöfer.

flOR dO SeRTãO

agRiCulTuRa

departamento de 
Turismo elabora 
Rota das Cachoeiras

atendimento de inseminação 
artificial é regularizado 

Cachoeira e Caverna do Corvo, na Linha Sarandi

Divulgação

A Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Am-
biente de Bom Jesus do Oes-
te informa que todos os mu-
nícipes interessados em 
realizar inseminação artifi-
cial que o serviço foi regula-
rizado. O atendimento fica a 
cargo do profissional Mau-
rício Yanke, o qual estará à 
disposição dos munícipes.  

O atendimento será re-
alizado o dia todo, confor-

me vinha sendo realizado. 
Na parte da manhã, o agen-
damento será realizado até 
as 8h30 e pela parte da tar-
de até as 14h30, esse horá-
rio também é estendido nos 
finais de semana e feria-
dos.  O telefone para conta-
to pelo whatsApp da prefei-
tura é o 3363-0200 inclusive 
nos finais de semana ou di-
retamente com o Maurício 
pelo telefone 99826-6978.

Os preparativos para o ani-
versário de Cunha Porã inicia-
ram nesta semana. As cores 
da bandeira do munícipio es-
tão sendo utilizadas para de-
coração do trevo até o centro 
da cidade. “É mais um aniver-
sário da nossa querida Cunha 
Porã, a nossa cidade é a nos-
sa identidade, onde guarda-
mos as melhores recordações 
das nossas vidas. Estamos pas-
sando por momentos difíceis, 
mas não podemos deixar pas-
sar essa data especial”, frisou a 
prefeita Luzia Vacarin. 

A programação das festi-
vidades também foi divulga-
da e todos os eventos com a 
presença do público irão se-
guir orientações e protocolos 
sanitários, em conformidades 
aos decretos estadual e muni-
cipal vigente. No dia 02 de ju-
lho, será feito o pagamento do 
auxílio aos estudantes dos co-
légios agrícolas e Casa Familiar 
Rural e o pagamento das se-
mentes forrageiras de inverno. 

Para o dia 16 julho está 
programado o Espaço Fei-
ra Livre de produtos rurais 

Ornamentação é do trevo até o centro da cidade

PRePaRaTiVOS  Administração está decorando o município e também já 
divulgou a programação dos eventos que serão realizados ao longo do mês

Cunha Porã organiza 
programação para 
aniversário de 63 anos 

Divulgação

e artesanato, a partir das 09 
horas, na Praça da Bandeira. 
De 10 a 20 de julho, o Circui-
to Gastronômico que será or-
ganizado pelo Núcleo da Gas-
tronomia e Turismo. 

No período de 12 a 19 de 
julho, será realizado sorteio 
live aniversário do municí-
pio que funcionará da seguin-
te forma: as vitrines que esta-
rão em clima do aniversário do 

município estarão concorren-
do quatro vales de R$ 100. No 
dia 17 de julho, terá café colo-
nial da Oase (retirada no local) 
e Exposição de Orquídeas no 
Pavilhão Evangélico das 11h às 
13h ou das 18h às 20h. 

No dia 20 de julho, será 
promovido a live show de ani-
versário de 63 anos com iní-
cio ás 19 horas. No dia 25, ben-
ção às classes em homenagem 

ao Dia do Colono e Motoris-
ta em frente a igreja católica a 
partir das 09h30. E no dia 28, 
dia em que é comemorado dia 
do agricultor, será feito o pa-
gamento da primeira etapa do 
Bônus Fiscal 2021, entrega de 
flores aos inscritos no concur-
so de jardinagem urbana e ru-
ral e início ao curso de Jovens 
Agricultores promovido pelo 
Ser Auriverde.  
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Após semanas de 
negociação com categorias 
e deputados, a proposta 
de reforma da Previdên-
cia chegou à Assembleia 
Legislativa de SC (Alesc) 
nesta semana. Os docu-
mentos foram protocolados 
na última segunda-feira 
(28), em ato discreto e com 
pequena presença de 
políticos e da imprensa. A 
entrega ocorreu com atra-
sos em relação à projeção 
inicial porque o Executivo 
ainda conversava com as 
categorias, principalmente 
da segurança. No entanto, 
o projeto entregue tem o 
texto original sugerido pelo 
governo. O secretário da 
Casa Civil, Eron Giordani, 
sinalizou que não será acei-
ta desidratação do texto. 
Segundo ele, medidas 
poderão ser incorporadas 
com apoio do Executivo, 

desde que "visem melhorar 
a proposta" e "que tenham 
autofinanciamento".

Avançar no endureci-
mento das regras é pouco 
provável. "O governo do 
Estado está adotando todas 
as medidas possíveis ao 
extremo, maximizando 
os dispositivos", afirmou o 
presidente do Instituto de 
Previdência de SC (Iprev/
SC), Marcelo Mendonça. 
As medidas possíveis são as 

permitidas por lei federal e 
o Executivo tenta explorá-
-las ao máximo.

O presidente da Alesc, 
deputado Mauro de Nadal 
(MDB), já anunciou um 
calendário de tramitação 
do texto, com audiência 
pública, prazo para emen-
das, e previsão de votar em 
plenário no dia 4 de agosto. 

Na prática, a pres-
são dos servidores pela 
manutenção de algumas 

regras muda de endereço. 
No dia da entrega, o hall 
da Assembleia já tinha a 
presença de servidores da 
Polícia Civil. Reclamavam, 
principalmente, da falta de 
recuo do governo e da falta 
de acesso ao texto em si. 
Policiais e outros trabalha-
dores da segurança alegam 
que é muito dura a regra 
de transição para manter 
o direito à paridade e à 
integralidade. 

Nadal prometeu, ao mes-
mo tempo, velocidade na 
tramitação e diálogo com 
as categorias. "Nós temos 
urgência pelo clamor com 
que essa matéria chega ao 
conhecimento da sociedade 
catarinense. Há um interes-
se da maioria dos pares em 
acelerarmos a tramitação, 
mas respeitando o acesso 
de todos ao processo e à 
discussão", disse. 

Edição 633 | rcnonline.com.br

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

AGÊNCIA AL

Alesc inicia tramitação da 
reforma da Previdência 
Deputados querem acelerar análise da matéria. Calendário prevê votação em 4 de agosto

Roteiro no 
Oeste de SC  
 O presidente da 
Federação das Indústrias 
de SC (Fiesc), Mario Cezar 
de Aguiar, esteve no Oeste 
catarinense nesta semana 
para discutir as demandas 
empresariais na região. O 
destaque foi a necessidade 
de melhorias na 
infraestrutura, incluindo 
investimentos em rodovias 
e ferrovias, na energia 
elétrica e no abastecimento 
de água. “Nós, como 
entidades, temos um papel 
importante de auxiliar 
o governo a resolver 
os gargalos existentes. 
[...] É preciso trabalhar 
com uma visão da 
macrologística”, disse.

Santa Catarina e 
o cooperativismo,  
por Luiz Vicente 
Suzin  
    Uma data muito emblemática para 
o setor é o Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado 
há  99 anos em todos os continentes no primeiro sábado do mês 
de julho. É um dia para reflexão, para cultuar a doutrina que 
fundamenta esse importante segmento social e econômico, para 
discutir os desafios que uma realidade cada vez mais complexa 
e crítica impõe a toda a sociedade, mas, também, para festejar 
as vitórias obtidas por todas as categorias que se organizaram 
sob a égide da cooperação. 
    As conquistas e avanços proporcionados pelo cooperativismo 
são realçados no transcurso do Dia Internacional do 
Cooperativismo. Essa data permite reconhecer que a cooperativa 
é a organização humana com a melhor cultura e a maior 
inclinação para processar, absorver e aprimorar em benefício 
social as mudanças e as transformações dos novos tempos. 
    As cooperativas são organizações humanas inspiradas em 
princípios da conjugação de esforços com objetivos econômicos 
comuns. Os sete princípios cooperativos, linhas orientadoras 
através das quais as cooperativas levam os seus valores à 
prática, expressam com altissonância sua natureza: adesão 
voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica 
dos membros, autonomia e independência, educação/formação/
informação, intercooperação e interesse pela comunidade. 
    O cooperativismo está presente, de forma muito intensa e às 
vezes nem percebida, no cotidiano do catarinense: nos alimentos 
que ingere todos os dias, no atendimento médico que recebe, nos 
serviços que usufrui, na energia que consome e na variedade de 
serviços que tornam sua vida mais segura e confortável. 
    As 251 cooperativas registradas na OCESC reúnem mais de 
3 milhões de associados, demonstrando que grande parcela 
da população barriga-verde tem alma cooperativista. A 
expressão econômica testemunha esse sucesso: as cooperativas 
catarinenses cresceram 23,3% em 2020 (muito mais que a 
economia brasileira) e obtiveram receita operacional bruta de 
cerca de R$ 50 bilhões. 
    É possível, portanto, constatar que Santa Catarina tornou-
se paradigma nacional de eficiência e de cooperativismo. 
É a unidade da Federação brasileira com maior taxa de 
adesão ao cooperativismo. A vocação para a inovação e o 
empreendedorismo são as qualidades mais proeminentes 
do cooperativismo catarinense, ao lado da observância dos 
princípios universais do cooperativismo. As cooperativas foram 
pioneiras no desbravamento das regiões, na instalação de 
centros de produção e na transferência de tecnologia. 
    Posto à prova nesse dramático período de pandemia, o 
cooperativismo catarinense tem tido a habilidade necessária 
para enfrentar as crises e manter a sustentabilidade dos 
negócios e a viabilidade dos diversos ecossistemas, clusters 
e cadeias produtivas. Todos os ramos do cooperativismo 
inovaram não apenas para sobreviver à crise da pandemia, mas 
para continuar oferecendo soluções e serviços de qualidade aos 
milhões de catarinenses. Todos os setores do cooperativismo 
reagiram aos desafios impostos pela pandemia em ações que 
reforçam o sétimo princípio do cooperativismo: interesse pela 
comunidade. Comprova-se assim, mais uma vez, que as 
cooperativas são, historicamente, parceiras no apoio às políticas 
públicas de real interesse social e nas demandas comuns das 
regiões onde atuam. 
    Em tempos de normalidade ou de pandemia as cooperativas 
agem e reagem com uma contribuição de trabalho e altruísmo.

Giordani (centro) e Nadal (à dir): reforma é entregue

Fazenda regulamenta liberação de crédito 
Foram definidas as 

regras para o programa SC 
Mais Renda empresarial, 
que vai subsidiar juros de 
operações de crédito via 
Badesc e BRDE. Dos R$ 
250 milhões aprovados 
para cobrir os custos des-

ses empréstimos, R$ 150 
milhões serão destinados 
para micro e pequenas 
empresas. Os outros R$ 
100 milhões vão para 
microempreendedores 
individuais (MEIs).

O BRDE, que tem se 

destacado pelo socorro às 
empresas neste período 
de pandemia, afirmou 
que está trabalhando na 
construção de convênios 
com instituições de crédito 
parceiras para iniciar a 
oferta. 

Sobras do Sicoob triplicaram no quadrimestre 
O Sicoob apresentou no 

primeiro quadrimestre de 
2021 um resultado em so-
bras brutas (que nos ban-
cos corresponde ao lucro) 
197% superior em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. O desempenho 
de destaque foi divulgado 
pela cooperativa na última 
terça-feira (29) e representa 
o triplo em relação a 2020.

Segundo o presidente 
do Sicoob Central SC/RS, 
Rui Schneider da Silva, 
"os empréstimos continu-
am em crescimento e já 

superam os R$ 15 bilhões 
em saldo dos associados 
dos três estados do Sul, 
especialmente Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul". 
Em créditos, acrescenta 
o presidente do Sicoob 
SC/RS, "crescemos 19,8% 
nos cinco meses iniciais 
e em depósitos a prazo o 
aumento foi de 7,1% no 
saldo".
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Luiz Vicente Suzin, presidente do sistema Ocesc/Sescoop
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ARTUR XEXÉO
O escritor e jornalista artur Xexéo 
morreu no dia 27 de junho, aos 69 

anos. Ele havia sido diagnosticado há 
duas semanas com um linfoma não 

hodgkin e estava internado. Colunista do jornal O 
Globo e comentarista da GloboNews, ele também 
teve passagens por veja e jornal do Brasil. Desde 
2015, participava da transmissão do Oscar na Globo. 
Entre os seus livros estão “janete Clair: a usineira de 
sonhos” e “hebe, a biografia”.

MÁRIO MÁRCIO BANDARRA
O diretor de televisão Mário Márcio 
Bandarra morreu no dia 28 de 
junho, aos 66 anos. Funcionário 

da Tv Globo por 43 anos, dirigiu 
diversas atrações, como “Malhação 2011”, “armação 
ilimitada”, “Encontro”, entre outros.

SÉRGIO D’ANTINO
O advogado Sérgio D’antino morreu 
no dia 28 de junho, aos 83 anos. Ele 

se tornou popular no meio artístico 
por realizar acordos e contratos 

profissionais para atores, cantores e apresentadores, 
como Lima Duarte, Eliana, adriane Galisteu, 
Francisco Cuoco, entre outros. O advogado dos 
famosos, como era conhecido, também foi produtor 
teatral, responsável pela administração do Teatro 
Frei Caneca, em São Paulo.

ADÉILIA BAGGIO PILATTI
Faleceu do dia 24 de junho, no hospital Regional 
de São Miguel do Oeste, aos 86 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja São Cristóvão da Linha Dois 
Coqueiros, em Paraíso, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

MARIA PAULETTI
Faleceu no dia 25 de junho, no hospital Santo 
antônio de Campo Erê, aos 88 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja da Linha Sede Rosário, 
em Romelândia, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ALVINO SANTO RUBERT
Faleceu no dia 25 de junho, no hospital de Palma 
Sola, aos 98 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica do Bairro Xavantes, em anchieta, e 
sepultado no cemitério da Linha aparecida.

JOSEFA NAIR CESCON
Faleceu no dia 25 de junho, no hospital São josé de 
Maravilha, aos 55 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

EDIVAR KUTZLER
Faleceu no dia 26 de junho, em Minas Gerais, aos 36 
anos. Seu corpo foi velado e sepultado no cemitério 
municipal.

TERESINHA MENEGHETI MARCA
Faleceu no dia 26 de junho, aos 95 anos. Seu 
corpo foi velado na capela de Novo Encantado, 
em Bandeirante, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ROSEMAR DO PRADO RECHE
Faleceu no dia 26 de junho, no hospital São josé 
de Maravilha. Seu corpo foi sepultado no cemitério 
municipal de maravilha. 

ALIDO AFFONSO NEU 
Faleceu no dia 27 de junho, no hospital São josé 
de Maravilha, aos 71 anos.  Seu corpo foi velado 

obItuÁrIo
na capela mortuária municipal e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

LUIZ CARLOS JUNGBLUTH JUNIOR
Faleceu no dia 27 de junho, em sua residência, aos 
44 anos.  Seu corpo foi sepultado no cemitério 
municipal. 

TEREZINHA ENGEL SCHIMITZ
Faleceu no dia 28 de junho, no hospital São josé 
de Maravilha, aos 49 anos.  Seu corpo foi velado no 
salão católico da Linha Lamb, em Bom jesus do 
Oeste, e sepultado no cemitério da comunidade. 

ARCELO WILLINGHOEFER
Faleceu no dia 28 de junho, no hospital São josé 
de Maravilha, aos 73 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católica do Barro Preto e sepultado no 
cemitério da comunidade. 

MARIA IVANIR DE PAULA
Faleceu no dia 29 de junho, em sua residência, 

aos 61 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Sagrada Família do Bairro Floresta e sepultado 
no cemitério municipal de Maravilha. 

PEDRO ROSALVO KOCHHANN
Faleceu no dia 29 de junho, no hospital São 
Lucas de Guaraciaba. Seu corpo foi velado na 
igreja do Bairro Salete, em São Miguel do Oeste, 
e sepultado no Cemitério São Miguel e almas.

ATÍLIO LUDWIG
Faleceu no dia 29 de junho, no hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 61 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

CLAUDIONIR MARCELO SILVA ARETZ
Faleceu no dia 29 de junho, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 40 
anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

PReVenÇãO Recomendação é para tomar cuidado com cobertores elétricos, fogão à lenha e aquecedores. Confira as dicas

Com frio intenso, bombeiros fazem alerta para evitar acidentes
Com a previsão indicando 

temperaturas baixas, o Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina (CBMSC) alerta para 
os cuidados que devem ser to-
mados neste período. Nestes 
dias é preciso se agasalhar e 
manter a hidratação consu-
mindo água, chás, além de ali-
mentos que auxiliem no aque-

cimento do corpo.
O uso de aquecedores elé-

tricos ou lareiras e fogões à le-
nha pede alguns cuidados. So-
mente neste ano, o Corpo de 
Bombeiros Militar já registrou 
16 ocorrências envolvendo fo-
gões à lenha e lareiras. Outras 
33 envolviam aquecedores ou 
cobertores elétricos. 

aqueCedOReS elÉTRiCOS
ao utilizar qualquer tipo de 
aquecedor é preciso manter 
o ambiente ventilado, para a 
renovação do ar e ainda por 
motivo de risco de morte, 
já que nestes casos pode 
ocorrer por asfixia, em razão 
do consumo de oxigênio no 
local, ou intoxicação com 
monóxido de carbono. além 
disso, jamais mantenha um 
aquecedor elétrico ligado 
na tomada enquanto toma 
banho, ou utilize recipientes 
com álcool e fogo, esta 
prática é extremamente 

perigosa, tanto pelo risco 
de incêndio, quanto para 
queimaduras. 

CObeRTOReS elÉTRiCOS
a utilização dos cobertores 
elétricos deve seguir algumas 
precauções:
- O cobertor não deve 
ser molhado, dobrado 
ou perfurado, para evitar 
danificar a fiação que fica na 
parte interna;
- jamais durma com o 
cobertor ligado. utilize para 
aquecer a cama e depois 
desligue da tomada;

- Não acrescente outros 
cobertores e demais 
elementos em cima, para 
evitar superaquecimento;
- Fique atento se o produto 
possui o selo do inmetro 
e, antes de utilizar, leia as 
instruções;
- Monitore, com rigor, a 
utilização por crianças e idosos;
- Não deixe o cobertor ligado 

na eletricidade.

aqueCedOReS, 
laReiRaS e fOgÕeS

- verifique se a instalação do 
equipamento está em local 
seguro na residência, distante 
de cortinas, estofados, 
móveis, e demais materiais 
inflamáveis. Não coloque 
nada sobre os aquecedores, 

já que em caso de incêndio 
os materiais propagarão as 
chamas rapidamente;
- Mantenha crianças e idosos 
em uma distância segura de 
lareiras ou fogões 
- as lareiras devem ter tela 
metálica, com malha entre 2 
e 5 mm de espessura para 
evitar que as fagulhas sejam 
propagadas para fora do local 

de queima e não esqueça de 
utilizar material próprio, sem 
colocar lenha em excesso. 
- Nunca deixe o local sem 
se certificar que o fogo está 
extinto. Preferencialmente 
utilize um anteparo não 
combustível na frente de 
fogões e lareiras;
- as lareiras que utilizem 
combustível líquido, 
popularmente chamadas 
de lareiras ecológicas, 
exigem muito cuidado com 
as recomendações dos 
fabricantes. Nunca manuseie 
a sua lareira ecológica com 
o equipamento quente, uma 
vez que essa situação pode 
ocasionar uma explosão – 
já que o contato do líquido 
combustível com o calor gera 
uma nova chama;
- antes de acender lareiras 
e fogões a lenha, verifique a 
instalação das chaminés, se 
estão em perfeitas condições 
e em locais seguros.

Registro feito na Linha São Paulo, interior de Maravilha. Temperatura chegou a -1º C nesta semana no município

Germano Diel/Divulgação
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cotIDIAno

por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNsITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar Rodoviária

aRla 32 e COmbuSTíVel dieSel S10
Olá amigo leitor.
Já ouviram falar sobre ARLA 32?
Não? Sabia que ele é obrigatório para alguns tipos de ve-

ículos automotores?
Pois é, o Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo (ARLA 

32) é um reagente composto por 32,5% de ureia de alta pureza em 
água desmineralizada, utilizado juntamente com o sistema de Re-
dução Catalítica Seletiva (sistema SCR), cujo objetivo é reduzir qui-
micamente a emissão de óxido de nitrogênio (NOx) nos gases de 
escape dos veículos pesados movidos a diesel, com peso bruto to-
tal acima de 3.856 kg, produzidos a partir de 2012. 

A respeito da utilização dos veículos a diesel, é obrigatório o 
uso do diesel S10 para os veículos automotores (leves e pesados) fa-
bricados a partir de janeiro de 2012, diminuindo a emissão de ma-
terial particulado e de fumaça branca, devido à redução de enxofre 
em sua composição.

Importante é consignar que veículos a diesel pesados repre-
sentam menos de 10% da frota, mas eles, no seu conjunto, emi-
tem 50% da poluição nas grandes cidades brasileiras, ou seja, re-
presentam uma grande quantidade de poluição e estima-se que 
um caminhão sem a utilização do ARLA 32 acaba poluindo cin-
co vezes mais.

Sabe-se que o meio ambiente é um bem de uso comum do 
povo e que deve cada vez mais ser protegido, e é em decorrên-
cia dessa preocupação que a legislação ambiental e de trânsi-
to somaram esforços em reprimir algumas condutas nocivas ao 
meio ambiente.

Assim, o artigo 54, §2º, inciso V da Lei 9.605/98 determina que 
é crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis 
tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, 
incorrendo, inclusive aquele que realizar lançamento de resíduos 
sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleo-
sas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regu-
lamentos, cuja pena é de reclusão, de um a cinco anos.

Além disso, o artigo 62, inciso V do Decreto 6.514/08 deter-
mina que, na conduta determinada acima, a sanção administra-
tiva ambiental pode resultar em uma multa que pode variar de 
R$ 5 mil a R$ 50 milhões.

Quanto as questões administrativas de trânsito, a Resolução 
666/2017 asseverou critérios de fiscalização e definiu como infra-
ção de trânsito as situações que tendem a burlar o sistema, através 
de dispositivos eletrônicos, bem como com a má utilização dos re-
agentes, infração esta de natureza grave, com penalidade de multa 
no valor de R$ 195,23.

Desse modo amigo leitor, observe a legislação de trânsi-
to quanto aos veículos que possuem a obrigatoriedade do uso do 
ARLA 32, bem como a obrigatoriedade da utilização do diesel S10 
para veículos automotores fabricados a partir de 2012 que usam 
esse combustível.

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Civil instaurou in-
quérito para investigação após 
receber notícia de que uma pes-
soa teria sido alvejada por um 
disparo de arma de fogo em Bom 
Jesus do Oeste. Segundo apura-
do, um homem estaria caçando 
de forma ilegal e com o empre-
go de uma arma de fogo, mes-
mo não possuindo autorização 
para o ato e para possuir ou por-
tar qualquer tipo de arma.

O trabalho permitiu a iden-
tificação do suspeito, um ado-
lescente de 16 anos, morador do 
interior de Bom Jesus do Oeste. 
Assim sendo, após a realização 
de diligências que reforçaram 

A Polícia Civil, através da 
Delegacia de Maravilha, in-
diciou dois homens, de 30 e 
19 anos, pela prática do cri-
me roubo no município. O cri-
me ocorreu na madrugada do 
dia 18 de fevereiro deste ano. 

De acordo com a polícia, 
os criminosos invadiram a resi-
dência da vítima, localizada no 
bairro Bela Vista, armados com 
uma faca e um espeto. Em de-
terminado momento, o proprie-
tário da residência reagiu e en-

trou em luta corporal com os 
criminosos, que fugiram do lo-
cal levando o aparelho celu-
lar da vítima. O homem ficou 
com lesões leves e recebeu aten-
dimento médico em seguida.

Após trabalho de investiga-
ção, a Polícia Civil identificou os 
indivíduos que praticaram o cri-
me, sendo que um dos suspeitos 
já se encontra preso. Os investi-
gados foram indiciados por rou-
bo e o inquérito foi encaminha-
do para o Ministério Público. 

A Polícia Civil indiciou uma 
mulher de 35 anos por abando-
nar os dois filhos em Maravilha. A 
investigada abandonou um me-
nino de seis anos e uma meni-
na de 11 anos, indo residir em 
outro município. As crianças fi-
caram aos cuidados do pai.

Diante do abandono das 
crianças, o Pode Judiciário deter-
minou que a mulher efetuasse o 
pagamento de pensão alimentí-
cia aos filhos. Como o pagamen-
to não foi efetuado, a Polícia Ci-

vil instaurou inquérito policial, 
concluindo pelo indiciamen-
to da mulher pela prática do cri-
me de “Abandono Material”.

Segundo a Polícia Civil, o in-
quérito policial, contendo as pro-
vas do caso, foi encaminhado ao 
Ministério Público para análise.

A Polícia civil ainda lembra 
que a população pode ajudar o tra-
balho com denúncias. A colabora-
ção pode ser feita pelo Disque 181, 
ou pelo WhatsApp (49) 98802-9917, 
sem necessidade de identificação. 

inVeSTigaÇãO Adolescente de 16 anos foi apreendido e liberado após procedimento

Polícia Civil apreende arma de fogo 
e munições em bom Jesus do Oeste

arma e munições foram apreendidas pela Polícia Civil

 Polícia Civil

a prática do crime, foi expedido 
mandado de busca e apreensão, 
o qual foi cumprido na última se-
gunda-feira. 

Na casa onde ele estava, foi 
encontrada uma carabina mo-
dificada e adaptada para calibre 
.22 Long Range. Também foram 

apreendidas no local 237 muni-
ções intactas do mesmo calibre, 
alguns estojos deflagrados e um 
carregador.

Após uma análise inicial da 
arma de fogo apreendida, foi 
constatado se tratar de uma arma 
de pressão à base de ar, popular-
mente conhecida como “espin-
gardinha de pressão”, a qual foi 
modificada e adaptada para dis-
paros de munição de fogo cali-
bre .22 Long Range. Esse calibre 
é considerado de uso não restrito.

O adolescente foi apreendido 
e liberado a seu responsável legal 
durante a lavratura do procedi-
mento policial por ato infracional.

ViOlênCia maRaVilHa

indiCiadO

Polícia identifica e indicia 
suspeitos de roubo à residência

mulher que abandonou 
filhos é indiciada

investigação confirma que jovem foi morta pelo 
próprio cunhado em descanso

A Polícia Civil de Descanso 
concluiu o indiciamento do au-
tor da morte de Mauriceia Es-
traich, de 22 anos, que perdeu 
a vida em um incêndio no dia 

28 de março deste ano, em Des-
canso. Segundo a polícia, o in-
diciado pelo crime é o próprio 
cunhado da vítima, de 24 anos. 

Conforme o Delegado Clé-
verson Muller, o autor dos fa-
tos tinha a intenção de residir na 
casa de Mauriceia. No entanto, 
ela não havia permitido que isso 
ocorresse. Diante da negativa, os 

dois tiveram algumas discussões, 
até o cometimento do crime 
por parte do autor. A motivação 
não foi confirmada pelo jovem. 

O CRime
Conforme a Polícia Civil, o 

cunhado chegou ao local dos 
fatos cerca de 20 minutos an-
tes do incêndio, registrado no fi-

nal da madrugada do dia 28 de 
março. Ele bateu na porta, a víti-
ma abriu e foi surpreendida com 
golpes conhecidos como ‘mata-
leão’. O autor acreditava ter ma-
tado a jovem e logo em segui-
da decidiu atear fogo no local. 
Exames laboratoriais compro-
varam que ele utilizou gasolina 
para iniciar o incêndio no local.

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

Polícia Civil levou autor até local durante investigações Fogo consumiu residência onde estava jovem de 22 anos
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ESportE

 ONEIDE BEhLING

Na tarde deste sábado 
(03), o time de Maravilha 
na série ouro da Liga Ca-
tarinense de Futsal (LCF), 
faz sua estreia na compe-
tição. O MH Futsal/SEJL/
Acema vem se preparan-
do há vários meses e a es-
tria na competição estava 

sendo aguardada com an-
siedade. 

Neste começo de com-
petição por causa dos 
protocolos de combate 
a pandemia do novo co-
ronavírus, os jogos serão 
sem público e devem se-
guir todas as recomenda-

ções das autoridades de 
saúde. A primeira parti-
da oficial na temporada 
2021 ocorre neste sábado, 
às 16h, no ginásio munici-
pal, contra a Chapecoense 
Futsal. 

Confira as fotos dos jo-
gadores e equipe técnica.

SÉRie OuRO Estreia é contra a Chapecoense no ginásio municipal 

futsal de maravilha estreia na 
liga Catarinense 2021

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Beni-técnico

alemão

Dierson
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jonas

Renua

vini
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Duda

jian
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Richard

Weliton

Dida

itálo

joão

Leozinho

Tonini

Mano - preparador de goleiros

Tá feia a COiSa
As coisas estão de mal a pior! Quando você olha a tabela 

do Brasileirão e os melhores times da região Sul são Athletico
-PR e Juventude é sinal que a situação é preocupante para tor-
cedores de Chapecoense, Inter e Grêmio. A última rodada foi 
um desastre. Chape derrotada sem piedade. Colorado trope-
çando em casa. E pra fechar, o fiasco do Tricolor. Além de não 
vencer, amarga a lanterna da competição. Treinadores inven-
tando escalações, jogadores atuando somente com a força do 
nome. Improvisações ou atletas fora do lugar onde rendem mal 
e, por isso, os clubes estão sendo penalizados. Simplificando, as 
péssimas campanhas entram na conta dos treinadores que não 
tem coragem de sacudir os vestiários.

inTeR TROPeÇa 
Quando sai a escalação do Inter, geralmente não é a ide-

al. Heitor, não é jogador para ser titular, como lateral-esquerdo. 
Johnny que é volante, é colocado como meia. Além de não ren-
derem nas posições de origem, imagina improvisados. Não dá 
pra entender essas mudanças. Patrick atirado na ponta e acima 
do peso. Até o melhor zagueiro do Inter anda falhando segui-
damente. Cuesta comprometeu no primeiro gol do Palmeiras. 
Marcava o atacante adversário, mas simplesmente abandonou 
o setor, saiu correndo para fora da área como se o Inter fosse 
atacar. Observem, parecia um amador. Não tem diferença neste 
momento entre Diego Aguirre e Miguel Ángel Rámirez.

gRêmiO deRROTadO 
Nenhuma vitória no Brasileirão. Apenas dois pontos, lan-

terna da competição. São quatro derrotas e dois empates. É evi-
dente que os jogadores tem muita culpa, mas os números mos-
tram que o técnico Tiago Nunes não conseguiu fazer o time 
jogar. Logo, é o momento de pensar na saída do treinador. É 
quase impossível ele mudar esse cenário. Perdeu o grupo, jo-
gadores não compraram as ideias. Não falta vontade, falta orga-
nização tática e qualidade dos jogadores. É complicado ver que 
a solução para mudar um cenário é o atacante Luiz Fernando. 
Isso explica muita coisa. E o Matheus Henrique não está jogan-
do nada! Se fosse pelas últimas atuações não seria convocado 
para a Seleção Olímpica. Um Grêmio apagado, sem poder de 
reação e sem criatividade. Voltou o toque de bola, mas sem fi-
nalização. Nem mesmo a marcação na saída de bola adversária 
conseguem fazer. Infelizmente deu para o Tiago Nunes, pode-
ria pedir para sair.

CHaPe É SÉRie b
Se organizar o time taticamente ainda pode render alguma 

coisa. Mas assim como está jogando, só na sorte de achar uma 
bola, é daí para pior para a Chapecoense. Anselmo Ramon é o 
cara do time! Agora, precisa movimentar e não ficar plantado 
na área esperando a bola. Não ajuda na marcação e nem desen-
volve no ataque. Prejudica os pontas e meias, não vem fazer ta-
bela e nem faz o pivô para tentar deslocar a defesa adversária. 
São muitas carências no plantel e a direção tem o diagnóstico 
há muito tempo. Falta grana para contratar jogadores de quali-
dade. Aí contratam velharia e atletas de Série B.

que Semana 
Inaceitável para os torcedores de Chapecoense, Inter e Grê-

mio os desempenhos insatisfatórios na última rodada. Os ca-
ras treinam e treinam só que em campo não está dando resulta-
do. Torcedor quer um futebol convincente, que demonstre que 
é possível uma virada no Brasileirão. Estou chocado com o de-
sempenho das equipes! É hora de reação para os jogos deste 
final de semana: Sábado, às 21h, Corinthians X Inter. Domin-
go, às 11h, Chapecoense X Bahia e às 20h30, Grêmio X Atléti-
co de Goiás.



iNvESTimENTOS
Sandro donati confirma novos 
recursos para obra de reperfilamento 
asfáltico e áreas de lazer PÁGINA 7

Rua Alemanha, no acesso 
ao Loteamento Nosso 
Sonho, vai receber a 
reperfilagem. Áreas de lazer 
são no Bairro Kasper e 
Travessa Osmar Magnanti  

EDucAÇÃo InFAntIL

mArAVILHA

>> muDAnÇA

prefeitura 
divulga data 
para matrículas 
do berçário

primeiro elevador 
instalado no 
hospital começa 
a funcionar 

Sirnei puntel Dal maso assume 
coordenadoria regional de Educação

Vagas são para o CEI Erica 
Maldader e vão atender mais 
de 30 crianças 

Equipe aguarda ainda a 
conclusão de obra para 
instalação do segundo 
equipamento

PÁGINA 6

PÁGINA 12

PÁGINA 21

Carine Arenhardt/O Líder


