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Bom Jesus do 
Oeste e Cunha Porã 
comemoram aniversário

Creches vão retomar 
atendimento em 
período integral

Município vai implantar 
primeiro sistema 
de energia solar

Com cenário de pandemia, municípios 
precisaram adequar programação para não 
gerar aglomerações 

A exceção é para a criança que tiver alguma 
comorbidade e poderá optar por permanecer 
com o atendimento remoto

O sistema será no prédio da Secretaria de 
Agricultura e em 48 meses deve gerar a 
economia do valor investido 

MuNICÍPIoS eM AGoSTo SuSTeNTABIlIdAde

receitas acumuladas no 
primeiro semestre deste ano 
aumentaram, num comparativo 
com anos anteriores 

na contramão dos reflexos negativos 
da pandemia, arrecadação segue 
crescendo em Maravilha

eCOnOMia eM aLTa

Carine Arenhardt/O Líder
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diReiTO a diSTÂnCia
Sei que existem universidades trabalhando de forma ampla para 

aprovação, pelo MEC, do curso de Direito na modalidade EAD. Na ver-
dade, os cursos EAD já se tornaram usuais e ganharam a simpatia do 
público estudantil. São mais baratos, não tem deslocamento para quem 
mora longe, o que barateia, evidentemente, e ainda permite uma eco-
nomia para alunos e as instituições. Pois bem: a moçada do Direito 
sempre olhou torcendo o nariz para os cursos a distância. Contudo, en-
tendo que esta via não terá volta, e os cursos a distância serão sim efeti-
vados, gostemos ou não. O MEC tem criteriosas exigências para aprova-
ção destes cursos e quem quiser pleiteá-los terá que se adequar a tudo 
isso. Contudo, temos que ter a mente aberta para o seguinte fato. Já esta-
mos tendo praticamente um curso de Direito na modalidade EAD! Nes-
ta pandemia, desde 20 de março de 2020 que as universidades precisa-
ram adaptar cursos, trabalhar este tipo de modalidade e, por derradeiro, 
praticamente tudo entrou no sistema on-line. Direito não foi diferente, 
por suposto. Então, por que não aceitar? Trata-se de disciplinas extre-
mamente teóricas. Diferente de outras áreas, como das ciências (me-
dicina, veterinária, fisioterapia) que exigem um trabalho muito mais 
“presencial”, o Direito vai exigir uma atividade mais prática lá no final, 
quando no Núcleo de Prática Jurídica todos certamente comparece-
rão, trabalharão e atenderão pessoas e causas, no intuito de buscar apri-
moramento. E olha que mesmo estas áreas “científicas” que me repor-
tei, também tiveram aulas on-line. Dito isto, não vejo alternativa senão 
aceitar, e principalmente, cobrar qualidade. Havendo atendimento às 
exigências, qualidade no ensino com boas plataformas e principalmen-
te alunos interessados, dispostos a aprender, tendo objetivo de granjear 
boas formações, não haverá porque o ensino a distância também não 
ser utilizado, não só na área do Direito, mas em outras tantas áreas pos-
síveis de tal prática. Como eu já disse, este caminho não terá mais volta.

dO “naRiZ TORCidO” À ReaLidade aTuaL
O Ensino a Distância, EAD, ou mesmo as modalidades híbridas, 

quando foram implantadas por algumas universidades, anos atrás, ti-
veram uma atitude de “nariz torcido” de muitos. Como ter aulas sem 
o professor ali, presente, tirando dúvidas? Com o passar do tempo, sa-
bendo que o professor também está em sala de aula através do vídeo, 
no exato instante da aula, podendo ensinar, tirar dúvidas e tudo mais, 
inclusive com interação do aluno, a desconfiança foi reduzindo signi-
ficativamente. E hoje é uma realidade sim. As plataformas evoluíram, 
a internet evoluiu em sua velocidade e tráfego de dados e as coisas fi-
caram mais fáceis. Em cima disso, competência de educadores para 
propiciar correto aprendizado e entendimento aos alunos. A moda-
lidade se tornou tão usual que mesmo aqueles que foram os maio-
res críticos tiveram que se render ao EAD por conta de não perderem 
mercado – e alunos, naturalmente. E para concluir, com a pandemia 
o EAD foi literalmente a tábua de salvação. Não fosse um desenvolvi-
do sistema que já dispomos, fatalmente os alunos perderiam semes-
tres e semestres de estudo. Por isso, a coisa vingou. E do jeito que es-
tão sendo percorridos os caminhos, não tenho medo de dizer. Mais e 
mais esta modalidade será utilizada como ferramenta formadora de 
conhecimento. Precisamos aceitar e nos adaptar aos novos tempos, 
que já estamos vivendo. Frutos ou não da pandemia. 

O Núcleo da Mulher Em-
presária de Maravilha deu iní-
cio em maio ao curso Enea-
grama das Personalidades. A 
qualificação encerrou na ter-
ça-feira (13) com a entre-
ga de certificados às parti-
cipantes na sede da CDL e 
Associação Empresarial. 

O objetivo da capacita-
ção foi o desenvolvimento de 
habilidades pessoais e profis-
sionais, principalmente como 
forma de mapear a personali-
dade do ser humano, trazen-
do consciência para os pa-
drões de comportamento que 
são construtivos e destrutivos 
e oferecendo alternativas para 
que a pessoa se desenvolva por 
meio do autoconhecimento. 

Entrega de certificados às participantes na sede da CDl e Associação Empresarial

CaPaCiTaÇãO

núcleo da Mulher empresária encerra curso eneagrama

Foram oito semanas de tra-
balho ministrado por Julia-
na Trein, diretora do Institu-
to Eneagrama de São Miguel 
do Oeste.  Para a coordena-

dora do Núcleo, Jacqueli-
ne Moroni Borghetti, o curso 
foi um sucesso. “O eneagra-
ma recebeu muitos elogios, 
e todas as participantes saí-

ram dessas oito semanas com 
muito conhecimento. Apren-
der sobre si é desenvolvimen-
to, um dos principais obje-
tivos da CDL e AE”, disse.

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“É fácil culpar o governo, mas quem 
faz a nossa cidade é quem vive nela.”por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

A BANDEIRA VERMELHA

As ruas de Havana, capital de Cuba, foram to-
madas pela sua população em protesto pela crise 
econômica do país comunista. Muita falta de ali-
mentos, liberdade não existe lá. É toque de reco-
lher e o confinamento das pessoas em casa sem 
o básico para sustento de suas famílias. Uma ca-
tástrofe do esquerdismo. E há ainda aqui no Brasil 
uns do contra, que acham que Cuba deve servir de 
espelho ao nosso país. Ou são mal informados ou 
estão em outra órbita. A imprensa trabalha com 
muitas restrições, diferente daqui que tem liberda-
de demais. Empregam adjetivos nas autoridades 
federais, que comparam ao nazismo. Genocida é 
o termo que adoram empregar. Pobres de espírito!

faLeCiMenTO de 
uM COLuniSTa

O psicólogo e antropólo-
go Deny Donato Alfano fale-

ceu na madrugada de terça-fei-
ra (13) em Florianópolis. De acordo com 

amigos e familiares, Deny apresentou sin-
tomas que inicialmente pareciam com Co-
vid-19 e, ao procurar atendimento médi-
co, a doença foi descartada e foi diagnosticado 
com dissecção de um aneurisma de aorta. 

Ele foi internado ainda na quarta-fei-
ra (6) e foi submetido a uma cirurgia na quin-
ta-feira (7). Durante a cirurgia houve o rom-
pimento do aneurisma e ele teve uma parada 
cardíaca, que foi revertida. Após, ele foi inter-
nado na UTI, mas não resistiu e faleceu. O fu-
neral foi realizado na capela H da casa mortuá-
ria do Cemitério Itacorubi, em Florianópolis. 

Deny era colunista do Jornal O Líder e du-
rante alguns anos foi apresentador do progra-
ma “Parla con Deny”, nas noites de segunda-fei-
ra na Rádio 103 FM. Nossas condolências...

A RETOMADA DAS PROPAGANDAS 
PARTIDÁRIAS EM RÁDIO E TELEVISÃO

A propaganda partidária é aquela exibida fora 
de ano eleitoral, com propagandas dos partidos. 
Ela foi revogada em 2017. O presidente Bolsonaro 
já vetou uma tentativa de retorno da propaganda 
partidária, mas agora ela tenta voltar novamen-
te para assombrar a sua televisão e o seu rádio.

O GOLPE 
DAS REDES SOCIAIS

No decorrer desta semana recebi uma mensagem 
de pessoa desconhecida que se intitulava uma 
empresária de Maravilha e muito amiga. Para 
não entrar nesses golpes, reproduzo o diálogo, 
de como devemos nos manter para não sermos 
otários. veja a mensagem com a nossa resposta:

[16:04, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: Boa tarde
[16:06, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: Troquei de 
número é eu estou com este agora tá bom
[16:07, 13/07/2021] Wolmir: joia amiga..obrigado
[16:07, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: Aí vc pode 
adicionar este é apagar o antigo tá bom
[16:08, 13/07/2021] Wolmir: ok
[16:08, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: Eu preciso 
de um favor seu pode fazer pra mim
[16:09, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: ?
[16:09, 13/07/2021] Wolmir: ok
[16:10, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: Tenho que 
fazer uma transferência pix aqui, mais meu limite 
diário excedeu..
[16:10, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: Pode 
fazer pra mim, voltando ao normal meu limite já 
devolvo.
[16:10, 13/07/2021] Wolmir: lamento..não envolvo 
finanças com amizade
[16:11, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: Vai toma 
no ..........
[16:11, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: Que porra 
de amigo é você entao
[16:11, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: Não me 
venha mais fala comigo
[16:11, 13/07/2021] +55 48 9192-7782: Não

Comunicamos imediatamente a pessoa 
envolvida, para se proteger. Daí o nosso 
registro...

VACINA QUE CURA OS DOENTES
Medicamento do tamanho de uma aspirina estimula o sistema imunológico a combater 

as células que causam o câncer de mama triplo-negativo. Como sempre, os cientistas nos sur-
preendem com excelentes notícias, e a mais recente nos dá esperanças de cura para uma das 
doenças mais graves e que mais atingem mulheres no mundo: o câncer de mama! Chama-
da de vacina “implantável”, o novo medicamento em fase de testes, do tamanho de uma aspiri-
na, é colocado próximo ao tumor para evitar que a quimioterapia se espalhe pelo corpo todo.

Quando camundongos com câncer de mama triplo-negativo agressivo, que representa 
15% dos casos, receberam a vacina, 100% deles sobreviveram. O medicamento foi criado pe-
los pesquisadores do Instituto Wyss, da Universidade de Harvard (EUA), em parceria com o 
Instituto do Câncer Dana-Farber e publicado na revista científica Nature Communications.

aPÓS mÃE SEr imUNiZaDa, BEBÊ NaSCE COm 
aNTiCOrPOS CONTra a COviD-19 Em Palma SOla

 a ReCuPeRaÇãO 
de bOLSOnaRO

“O Senhor Presidente da Re-
pública, Jair Messias Bolsonaro, 
segue internado no Hospital Vila 
Nova Star, em São Paulo, evoluindo 
de forma satisfatória clínico e labo-
ratorialmente. Permanece o plane-
jamento terapêutico previamen-
te estabelecido. O Presidente segue 
sem previsão de alta hospitalar”, diz 
o boletim. Já sabemos que a situ-
ação do presidente se deve ao seu 
sofrimento pela facada que levou 
durante a campanha presiden-
cial, por um esquerdista louco...

BILIONÁRIO DEIXA FORTUNA NO LIMBO

Preso em uma correnteza, o romeno Mir-
cea Popescu mal teve tempo de pedir socor-
ro: em poucos segundos, morreu afogado, le-
vando consigo um segredo: as chaves para 
acessar uma fortuna estimada em US$ 2 bi-
lhões (cerca de R$ 11 bilhões) em criptomoe-
das que, agora, pode ficar no limbo para sempre.

Popescu, um dos maiores proprietários de bi-
tcoins do mundo, morreu aos 41 anos enquan-
to nadava em uma região imprópria para ba-
nhistas na Costa Rica, em 23 de junho.

Segundo autoridades locais, ele foi arrastado 
por uma correnteza e morreu praticamente na hora, 
na região de Playa Hermosa, no noroeste do país.

O primeiro bebê palmassolense 
com anticorpos nasceu no dia 29 de ju-
nho, após a mãe, Rafaela Três, ser in-
fectada pelo vírus e também imuni-
zada com as duas doses da vacina.

Ela contou que no dia 21 de maio, no 
sétimo mês de gestação, recebeu a pri-
meira dose da vacina Coronavac. Logo 
em seguida, no dia 24, o marido tes-
tou positivo. Já no dia 26 ela come-
çou a ter sintomas e precisou ficar in-
ternada por oito dias com pneumonia, 
em decorrência da ação do vírus.

Após a mãe estar recupera-
da, passados 30 dias, recebeu a se-
gunda dose da vacina. Depois de três 
dias o pequeno Pedro nasceu.

Um exame de sorologia detectou 
que o bebê tem imunidade para o coro-

navírus. Ele agora passará por exames regu-
lares para avaliar a presença de anticorpos.

“Após tantas dificuldades, hoje te-
mos a vitória”, comemorou Rafaela, afir-
mando ainda que a imunização é a úni-
ca forma de voltar à vida normal.
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CARINE ARENHARDT 

A sessão foi realizada 
na noite desta segunda-fei-
ra (12) com aprovação de um 
projeto de lei, indicações e 
requerimento. Em segundo 
turno foi aprovado projeto do 
Executivo, número 14/2021, 
que autoriza o município de 
Maravilha a aderir ao Con-
sórcio Interestadual e Inter-
municipal de Municípios de 
Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul, de Segurança 
Alimentar, Atenção a Sanida-
de e Agropecuária e Desen-
volvimento Local (Consad). 

PedidO de ViSTaS
Constavam também na 

ordem do dia, dois projetos, 
que tratam sobre amplia-
ção do perímetro urbano de 
Maravilha. As mudanças fo-
ram previamente aprovadas 
em audiência pública online, 
para posteriormente se tor-
narem projetos de lei com-
plementares. Com a aprova-
ção dos projetos, o município 
terá um avanço de 710 hecta-
res na área urbana, o que re-
presenta 3% do total. Maravi-
lha passará a ter 25% do seu 
território total como períme-
tro urbano e 75% de área ru-
ral. Os projetos acabaram 
sendo retirados de pauta 
após pedido de vistas, do ve-

LegiSLaTiVO Vereadores aprovaram projeto de lei, indicações e requerimentos

Câmara de Vereadores promove última 
sessão antes do recesso de julho

INDICAÇÕES APROVADAS
A sessão teve a aprovação de 11 indicações, de autoria dos vereadores, que solicitam:
- instalação de um Parque infantil na linha Guaraipo (autor: Orli Berger) 
-Construção de muro na rua Albino Ceruti Cella, da esquina da rua Favareto até a 
chácara do Senhor Degasperi, providenciando em seguida o asfaltamento da rua (autor: 
Sérgio da Silva)
- Construção de um parque ou área de lazer, com espaço de areia, brinquedos infantis 
e ou academia, no lote público situado entre a Travessa Osmar Magnanti e rua Nereu 
ramos (autora: Eliana Simionato)

Sem presença de público, sessão teve transmissão ao vivo pelo Facebook 

Reprodução Facebook 

REQUERIMENTOS DEFERIDOS 
requerimento de autoria do vereador Natalino Prante, pede a criação da Comissão 
Especial, para acompanhar a aquisição de área de terra para instalação do novo cemitério 
municipal de Maravilha. A comissão fará ainda a fiscalização do cumprimento das 
medidas necessárias a manutenção e regular funcionamento do cemitério atual. 
requerimento de autoria do vereador vinicius ventura, pedindo que os vereadores sejam 
informados quando houver devolução de recursos do legislativo, ao Executivo Municipal.

-Melhorar o trânsito nas proximidades do cruzamento 
entre a Avenida Presidente vargas, a Avenida Sul Brasil 
e a rua Pinhal, nas proximidades do colégio Juscelino 
Kubitscheck (autor: vinícius ventura)
- instalação de lixeiras nos seguintes locais: - na rua 
ipenor Madalozzo, nas proximidades da residência nº 481, 
loteamento Pioneiro, lixeiras de pequeno porte; - na rua 
Marcílio Dias, Bairro José de Anchieta, nas proximidades 
da residência de nº 281, instalação de lixeiras tipo 
containers; e, - na rua 21 de abril, nas proximidades da 
residência da Senhora ivone Dreyer, no Bairro Madalozzo 
(autor: Ademir unser)
- Construção, com a equipe médica, de estratégias para 
o tratamento imediato dos positivados para Covid-19 
em nosso município; Ainda para que seja disponibilizada 
uma unidade móvel para auxiliar no monitoramento, 
tratamento e testagem dos pacientes em casa (autores: 
Ademir unser, Natalino Prante, vinicius ventura e Orli 
Berger)
-instalação de uma academia ao ar livre no Bairro 
Progresso (autor: Gilmar Castanha)
- Construção de calçamento no trecho compreendido 
entre a linha 51 e linha Garupá, passando pela 
propriedade do Senhor Tarcísio Fiorentin até a 
propriedade de Mariano Farfuss (in memoriam), (autores: 
Gilmar Castanha e Sérgio Bourscheid)
- instalação de um abrigo de passageiros, do modelo 
novo, em frente ao Salão Comunitário do Bairro Progresso 
(autor: Gilmar Castanha)
- Pavimentação asfáltica na rua São Francisco, trecho 
compreendido entre a rua Padre Antônio até o final da 
rua; e, Ainda para que seja providenciada a pavimentação 
asfáltica na rua Giácomo Madalozzo, ambas as ruas 
situadas no Bairro Madalozzo (autores: Sérgio Bourscheid 
e Ademir unser)
- Para que o município se cadastre junto a Secretaria de 
Agricultura, Pesca e Desenvolvimento rural no Programa 
Catarinense de internet rural para receber recursos 
(Autores: vinicius ventura, Natalino Prante, Ademir unser 
e Orli Berger). 

reador Vinicius Ventura. 
Devido ao recesso de ju-

lho, a Câmara não terá mais 
sessões neste mês. A próxi-

ma sessão está marcada para 
o dia 2 de agosto.

O evento ocorre nes-
te sábado (17), a partir das 
9h, no auditório do Mara-
vilhas Park Hotel. Com o 
lema, MDB Perto das Ba-
ses, os encontros regionais 
vêm ocorrendo em várias re-
giões do Estado. Em Mara-
vilha, o evento deve contar 
com a presença de prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores, 
presidentes dos diretórios 
municipais da região, ex-pre-

feitos e ex vice-prefeitos. 
O destaque é ainda para 

a presença dos pré-candida-
tos ao governo de Santa Ca-
tarina, na eleição de 2022. 
Devido ao cenário de pande-
mia, haverá restrição de pú-
blico presencial. Quem não 
estiver contemplado no pú-
blico alvo, poderá assis-
tir ao evento pela transmis-
são ao vivo, nas redes sociais 
do MDB Santa Catarina. 

POLíTiCa PROJeTO de Lei

Maravilha sedia 
encontro Regional do 
Mdb neste sábado 

Comissão aprova desconto na conta de 
luz para produtores de leite

A Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimen-
to Rural da Câmara dos 
Deputados aprovou, nes-
ta quarta-feira (7), propos-
ta do deputado Adriano do 
Baldy (PP-GO) que conce-
de desconto de 30% sobre 
o consumo de energia elé-
trica usada na produção, ar-
mazenagem e beneficia-
mento de leite in natura. A 
medida beneficia produto-
res rurais e cooperativas.

O Projeto de Lei 6388/19 
foi relatado pelo deputado 
Celso Maldaner (MDB-SC), 
que apresentou parecer fa-
vorável. “O desconto tem 
muito a contribuir para a re-
dução de custos inerentes à 
atividade leiteira, que his-
toricamente enfrenta mar-
gens apertadas”, disse.

O texto acrescenta a me-
dida à Lei do Setor Elétri-
co. Conforme a proposta, o 
desconto será compensado 
com recursos da Conta de 

Desenvolvimento Energéti-
co (CDE), um encargo em-

butido na conta de luz dos 
brasileiros que subsidia di-
versas políticas públicas.

Deputado Celso Maldaner, relator do 
projeto, apresentou parecer favorável

TRaMiTaÇãO
O projeto tramita em 
caráter conclusivo e 
será analisado ainda 
pelas comissões 
de Minas e Energia; 
de Finanças e 
Tributação; e de 
Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Divulgação
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BOM EXEMPLO!

A vereadora Eliana Simionato (PT) visitou 
a rádio líder nesta semana e fizemos 
uma boa entrevista sobre o trabalho 
desenvolvido no legislativo. Entre as 
ações, Eliana vai oportunizar o trabalho 
de Anthoni Pelinzon, que assume por 
30 dias em agosto. Ele é o segundo 
suplente do PT. Ótimo exemplo da 
vereadora, já que a campanha política 
também é construída por várias mãos. 
inclusive, ela lembrou esse detalhe ao 
longo da conversa que tivemos ao vivo. 
Aproveito para parabenizar a vereadora 
pelo trabalho na Câmara e lembrar que, 
desta vez, temos duas mulheres no 
legislativo. 

ederson abi, jornalista

Voltando a 
normalidade 

Na edição desta semana temos duas matérias que sinalizam um avanço na luta contra a 
pandemia. O município de Maravilha confirmou que retoma em agosto as aulas em período 
integral nas creches e o Departamento de Cultura volta na próxima segunda-feira (19) com 
as atividades presenciais. As medidas levam em conta o avanço da vacinação no município, a 
queda nos casos ativos e a possibilidade de atender os planos de contingência que visam di-
minuir o contágio da Covid-19. Que ótimas notícias, aos poucos vamos voltando a normalida-
de. A vacinação vem mostrando que é realmente o melhor caminho para vencermos essa luta. 

Carine arenhardt, jornalista

OPÇÃO DE MERENDA 
ESCOLAR SEM CARNE

Atualmente, cerca de 30 milhões de brasileiros são ve-
getarianos. Assim, respeitar e assegurar o acesso à ali-
mentação escolhida pelos alunos da rede pública de 
educação básica estadual é o objetivo de um projeto de 
lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, que avan-
ça na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O parla-
mentar destaca que os consumidores preferem cada vez 
mais alimentos livres de sofrimento e crueldade, sen-
do necessário garantir o acesso à alimentação saudá-
vel e de qualidade para todos. Ele inclusive sugere que 
os municípios realizem um levantamento para identifi-
car a quantidade de alunos que optam por este mode-
lo de alimentação. Afinal, não basta “tirar” a carne do pra-
to, é preciso substituir por alimentos que também são 
fontes de proteína, como soja, lentilha, grão de bico, en-
tre tantos outros. Parabéns ao deputado pela iniciativa! 

Camilla Constantin, jornalista

Festa sem limite de horário 
O governo do Estado publicou, nesta semana, nova portaria com regramentos em relação 

ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Um dos principais destaques foi a suspensão do 
horário de atendimento em bares, restaurantes e similares. Diante disso, os estabelecimentos 
podem trabalhar conforme o horário previsto no Alvará. Os setores comemoraram a medida, já 
que estavam atendendo de forma limitada. A pesar da liberação, os cuidados ainda continuam. 

Cleiton C. ferraso, jornalista

Fotos: Divulgação
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100% LOCaL Alimentos foram distribuídos nesta semana. Alunos da rede municipal de ensino receberam os kits

Com produtos da agricultura familiar, 
prefeitura entrega kit de alimentação escolar
ClEIToN C. FERRAsso

A prefeitura de Maravi-
lha entregou o 2º kit de ali-
mentação escolar aos alu-
nos matriculados na rede 
municipal de ensino. A en-
trega começou quarta-feira 
(14) e terminou ontem (16). 
O kit contém alimentos que 
seriam utilizados na me-
renda escolar em tempos 
normais, mas devido à pan-

demia e o sistema de en-
sino remoto e híbrido, os 
alunos recebem um com-
plemento na alimentação 
escolar. 

A novidade deste ano é 
que todos os produtos fo-
ram adquiridos da agricul-
tura familiar de Maravilha. 
Um trabalho que veio se 
desenvolvendo desde o ano 
passado e que agora se con-
cretizou. A informação foi 

revelada pela nutricionista 
Cristiane Tremea. 

“No ano passado tive-
mos dificuldade de encon-
trar alimentos da agricultu-
ra familiar, mas houve um 
trabalho da secretaria de 
Agricultura com os produ-
tores de Maravilha e agora 
estamos conseguindo ad-
quirir produtos aqui do nos-
so município. Isso nos deixa 
muito feliz”, comemora. Distribuição ocorreu nesta semana

Divulgação

O avanço da vacinação 
contra a Covid-19 e a me-
lhora do cenário epidemio-
lógico em Santa Catarina 
permitiram a mudança no 
enfrentamento à pandemia. 
Novo decreto editado pelo 
Governo do Estado na quar-
ta-feira (14), prevê o fim do 
fechamento antecipado de 
atividades econômicas e o 
retorno do trabalho presen-
cial dos servidores públi-
cos estaduais que ainda es-
tiverem em home office. 

O estado de calamida-
de pública permanece em 

todo o território catarinense 
até 31 de outubro de 2021. 
Segundo o governador Car-
los Moisés, não se deve con-
fundir os efeitos do decreto 
com a flexibilização ge-
ral das medidas em vigor.

O decreto nº 1.371/2021 
suspende a limitação de ho-
rário para determinadas ati-
vidades, como é o caso de 
cinemas, museus e aca-
demias. O mesmo ocor-
re com congressos, pales-
tras, reuniões de qualquer 
natureza, lanchonetes, ca-
feterias, bares e restauran-

tes, que tinham permis-
são para funcionamento até 
as 23h (nos níveis de ris-
co grave e gravíssimo). Es-
ses locais seguem com seus 
regramentos sanitários, 
mas não precisam mais fe-
char as portas antes do ho-
rário previsto em alvará.

HOMe OffiCe
Os órgãos e entidades da 

Administração Pública Es-
tadual Direta e Indireta de-
vem retomar as atividades 
presenciais nas repartições. 
Um ato normativo da Secre-

taria de Estado da Adminis-
tração (SEA) irá estabelecer 
as instruções complemen-
tares para o retorno dos ser-
vidores, inclusive delimi-
tando as hipóteses gerais 
em que deve ser autorizado 
o home office. Os dirigen-
tes poderão definir ativida-
des a serem desenvolvidas 
por meio de trabalho remo-
to, de forma que não haja 
prejuízo ao serviço público.

eVenTOS eSPORTiVOS 
e de gRande PORTe
Continua suspenso, 

até 31 de agosto de 2021, o 
acesso de público a compe-
tições esportivas públicas 
ou privadas no Estado. O re-
gramento para eventos de 
grande porte ou de massa 
com mais de 500 participan-
tes também segue o mesmo, 
com liberação condicionada 
à avaliação da Diretoria de 
Vigilância Sanitária (DIVS) 
e autorização do municí-
pio-sede e da Comissão In-
tergestores Regional (CIR).

MáSCaRa
Outro ponto é a manu-

tenção da obrigatorieda-
de do uso de máscara de 
proteção individual em es-
paços públicos e privados, 
com exceção dos espaços 
domiciliares. O descumpri-
mento em ambientes fecha-
dos implica em multa de R$ 
500, sendo o dobro do va-
lor em caso de reincidên-
cia. As medidas têm valida-
de enquanto durar o estado 
de calamidade pública no 
estado, e os municípios po-
derão estabelecer medi-
das específicas de enfren-
tamento mais restritivas. 

SanTa CaTaRina

OPORTunidade

decreto suspende limitação de horários e trabalho remoto

Vereadora abre espaço para suplente por 30 dias em Maravilha
EDERsoN AbI

A vereadora Eliana Simi-
nonato (PT) pediu licença de 
30 dias na Câmara de Verea-
dores de Maravilha e abre es-
paço para o trabalho do 2º 
suplente Anthoni Pelinzon, 
que assume a partir de agos-
to. De acordo com a vereado-
ra, é uma oportunidade para 
o suplente mostrar seu traba-
lho, já que o partido é com-
posto por várias pessoas. 

Eliana esteve ao vivo na 
Rádio Líder na manhã de 
quinta-feira (15) e comen-
tou sobre a oportunidade 
que terá o suplente Pelin-
zon. Além disso, falou do tra-
balho que desenvolveu no 

Ederson Abi /O Líder Divulgação

Eliana esteve no estúdio e fez um balanço dos trabalhos na Câmara

primeiro semestre no Legis-
lativo. Ela afirmou que são 
muitas atividades e ações 
em benefício de Maravilha. 

A vereadora destacou 

a participação nas comis-
sões permanentes de Cons-
tituição e Justiça, Saúde e 
Educação, além da comis-
são especial para monito-

ramento da distribuição 
de água no município. 

Eliana destaca os re-
cursos financeiros para in-
vestimentos em Maravi-
lha. Ela lembrou o trabalho 
junto aos deputados do PT 
em Santa Catarina para en-
vio de montantes ao muni-
cípio, como projetos de in-
fraestrutura e educação.

Para o próximo semes-
tre, a vereadora projeta mui-
tas atividades e muito traba-
lho, já que o vereador tem 
inúmeros recursos, como re-
querimentos, indicações 
e apresentação de proje-
tos. Ela lembra que já apre-
sentou 26 indicações ao 
prefeito Sandro Donati. Anthoni Pelinzon assume a partir de agosto por 30 dias
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CARINE ARENHARDT 

O governo municipal 
de Maravilha, através da 
Secretaria de Agricultura, 
adquiriu 27 novas bom-
bas dosadoras de cloro. 
Os equipamentos serão 
entregues para as comu-
nidades com poços arte-
sianos que pertencem a 
Associação Maravilha de 
Água Potável (Amap). 

Conforme o secre-
tário de Agricultura, Pe-

dOSadORaS de CLORO 
Secretaria de agricultura entrega novas 
bombas para associações de água no interior

Chegada das bombas em Maravilha

dro Gilberto Ioris, o ob-
jetivo é ter uma bomba 
reserva para cada uma 

das 27 associações. Atu-
almente, quando ocorre 
de alguma bomba preci-

sar de conserto, o tem-
po de espera acaba sen-
do de até uma semana 
para a manutenção do 
equipamento, o que pre-
judica as associações. 

O secretário desta-
ca que as bombas já che-
garam no município e 
em breve estarão a dis-
posição das associa-
ções. O investimento foi 
de aproximadamente R$ 
31 mil, recurso da Se-
cretaria de Agricultura. 

Divulgação

A ampliação do Hospital Terezi-
nha Gaio Basso, de São Miguel do Oes-
te, foi pauta do encontro entre o pre-
sidente da Alesc, deputado Mauro De 
Nadal (MDB), com o secretário de Es-
tado da Saúde, André Motta Ribeiro, e o 
secretário-adjunto da pasta, Alexandre 
Fagundes. A conversa ocorreu na pre-
sidência da Alesc na quarta-feira (14). 

“Precisamos trazer mais especiali-
dades para o Extremo Oeste. Fortalecer 
o atendimento e acabar de vez com o 
deslocamento para grandes centros. E 
a ampliação do Terezinha Gaio Basso é 
fundamental para darmos atendimen-
to de qualidade a nossa gente”, comen-
ta o presidente.

O secretário foi solícito ao pedido 
do deputado Mauro De Nadal e sinali-

zou positivamente para a ampliação 
da unidade hospitalar. “O governa-
dor Carlos Moisés está sensível à de-
manda e é conhecedor da necessi-
dade da ampliação. Vamos iniciar as 
conversas e darmos sequência a esse 
que é um pleito de toda uma região”, 
pontua Ribeiro.

O secretário-adjunto da Saúde, 
Alexandre Fagundes, destacou a im-
portância de ampliar a oferta de servi-
ços especializados na região. “Precisa-
mos unir forças e em conjunto buscar 
formas de melhorar o acesso à saúde 
dos catarinenses, em especial no Extre-
mo Oeste. Conhecemos as necessida-
des da região e a importância do traba-
lho que o Terezinha Gaio Basso realiza. 
A ampliação do hospital trará quali-

dade no atendimento para as pessoas, 
perto de suas residências. Temos a cer-
teza que esse pleito será um grande ga-
nho para toda a comunidade.”

Mauro De Nadal lembra ainda que 
o hospital já possui o terreno para a 
ampliação. “Já é um passo muito im-
portante, facilitando e agilizando o pro-
cesso para a realização da obra”, desta-
ca o presidente do Parlamento.

A unidade atende mais de 30 mu-
nicípios do Extremo Oeste e realizou 
mais de 33 mil internações em cin-
co anos de atuação. Foram  mais de 
1 milhão de exames realizados e 183 
mil atendimentos no pronto socorro. 
No setor oncológico, foram mais de 
18 mil atendimentos e mais de 56 mil 
exames realizados.

SaÚde na RegiãO Unidade atende mais de 30 municípios 
do Extremo Oeste

Mauro de nadal trata últimos 
detalhes para ampliação do Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste 

reunião com representantes do governo do Estado 

Divulgação
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Notícias ALESC

O combate à violência 
contra mulher 

Alesc ouve servidores  
em Audiência Pública 

FOTO DA SEMANA

Inovação para gerar 
mais eficiência 

Valorização de 
servidores em SC

Professores terão 
notebooks e internet

Deputados destacaram no 
plenário a criação do Obser-
vatório e da Procuradoria da 
Mulher, duas recentes inicia-
tivas do Parlamento catari-
nense no combate à violên-
cia. Paralelo a estas ações, a 
Alesc está veiculando a cam-
panha “Donas de Si”, que traz 
histórias reais de mulheres 
que foram salvas ao denun-
ciarem os agressores.

Mais de 60 entidades participarão da Audiência Pública sobre 
a reforma da previdência estadual. As que não se manifes-

tarem oralmente poderão fazê-la por escrito. O objetivo é ouvir 
as sugestões da classe, a fim de aprimorar pontos nos projetos. 
Os parlamentares entendem a necessidade do governo pela re-
forma, mas ponderam que uma pauta com impacto para milha-
res de catarinenses precisa ser amplamente debatida.

A Assembleia, e outras insti-
tuições estaduais, assinaram 
um acordo que estabelece 
uma rede de inovação do 
setor público, denominada 
InovaGovSC. As instituições 
e Poderes agora podem se 
unir para compartilhar expe-
riências e promover ações 
que tragam mais eficiência 
à gestão pública, ampliando 
a prestação de serviços aos 
cidadãos.

Começou a tramitar na Alesc 
os projetos que tratam das 
carreiras do magistério e da 
segurança pública, alcançan-
do cerca de 80 mil servidores. 
Se aprovadas, as propostas 
garantem uma remuneração 
mínima de R$ 5 mil aos profes-
sores e de R$ 6 mil aos servi-
dores da segurança. Os proje-
tos encontram-se na Comissão 
de Constituição e Justiça.

Os deputados aprovaram a 
proposta que distribui no-
tebooks para professores 
da rede pública estadual. A 
matéria institui o ‘Programa 
Aprendizagem na Cultura 
Digital’, que garante aos pro-
fessores o acesso gratuito à 
internet, além dos compu-
tadores, que serão doados 
aos servidores efetivos e em-
prestados aos professores 
temporários.

pioneira | Santa Catarina comemora os 120 anos de Antonieta 
de Barros, primeira mulher eleita para o Parlamento Catarinense 
e primeira negra a ocupar a função de deputada no país. 
Professora, jornalista e escritora, sua história serve de inspiração 
para tantas brasileiras. Viva Antonieta!

foto: Daniel Conzi/AGÊNCIA AL

@assembleiascwww.alesc.sc.gov.br (48) 99960-1127
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visita técnica ocorreu durante a semana e reuniu a equipe na instituição

O Hospital São José de 
Maravilha recebeu, nesta se-
mana, a visita técnica da en-
fermeira Karoline Gava da 
SC Transplantes de Floria-
nópolis, responsável pe-
las comissões hospitala-
res de transplantes da região 
Oeste de Santa Catarina. 

Durante a visita, tam-
bém houve a apresentação 
da nova representante, enfer-
meira Daiane Alves Nickel, 
que ficará em Chapecó dan-
do suporte para as comis-
sões dos hospitais da região.

A Comissão Hospita-
lar de Transplante é uma co-
missão formada por equipe 
multiprofissional da área da 
saúde. Essa equipe tem a fi-
nalidade de organizar, no âm-
bito da instituição, a comis-
são hospitalar de transplante, 
que está formada por médi-
cos, enfermeiras. Também 
faz parte da comissão uma 

SaÚde
Hospital São José recebe visita técnica da 
SC Transplantes de florianópolis

Hospital São José

equipe interdisciplinar com-
posta por enfermeira, psi-
cóloga e assistente social.

Segundo a enfermeira Ka-
roline, os números de doações 
caíram desde o começo da 
pandemia. “Esperamos que 
mude essa realidade. Infeliz-
mente, o número de pessoas 
que precisam de doações de 

órgãos aumentou, já que em 
determinado momento foram 
canceladas as cirurgias eleti-
vas e a situação da pandemia 
exigiu novos critérios para os 
possíveis doadores. Mas es-
tamos com uma expectativa 
muito positiva na retomada 
para ano que vem em todas 
as regiões do estado que têm 

hospitais aptos em realizar 
esse procedimento, inclusive 
o Hospital São José”, explica.

De acordo com o hospi-
tal, para ser doador de órgãos 
é necessário comunicar a fa-
mília da decisão. É a família 
que tem o poder de autorizar 
quando consultada no mo-
mento da possível doação.

CRÉdiTO Programa oferece linhas de crédito especial para micro 
e pequenas empresas

Superintendente regional da Caixa 
explica retomada do Pronampe
CARINE ARENHARDT 

Retomado neste mês de 
julho, o Programa de Apoio à 
Micro e Pequenas Empresas 
(Pronampe) vem com mu-
danças importantes. O go-
verno federal sancionou a lei 
que torna permanente o pro-
grama no país, no entanto o 
volume de recursos é finito. 
As empresas que se encaixam 
nos critérios podem ter aces-
so a linhas de crédito com ju-
ros mais baixos e prazo maior 
para começar a pagar. Este 
é um dos programas criados 
pelo governo federal em 2020, 
para auxiliar empresas a en-
frentar a crise econômica pro-
vocada pela pandemia. 

Para falar mais sobre este 
programa, conversamos com 
o superintendente regional da 
Caixa no Oeste, Renato Scala-
brin. Ele destaca que as ope-
rações já estão sendo libera-
das e os recursos são finitos, 
portanto, quanto antes as em-

presas interessadas buscarem 
o acesso ao crédito melhor. 

Scalabrin explica que a 
empresa pode captar até 30% 
do seu melhor faturamen-
to fiscal de 2019 ou 2020. Já 
o valor limite que o empre-
sário pode ter acesso é de R$ 
150 mil, medida adotada para 
garantir o atendimento de um 

maior número de empresas. 
O superintendente esclarece 
ainda que as empresas que já 
tiveram acesso ao crédito no 
ano passado, terão esse va-
lor somado nesse limite de R$ 
150 - por exemplo se empre-
sa pegou R$ 100 mil em 2020 
tem direito a mais R$ 50 mil 
neste ano, se tiver interesse.  

JUROS E PAGAMENTO 
A taxa de juros é de 
6% ao ano + Selic. A 
empresa terá uma 
carência de 11 meses 
para começar a pagar. 
Passado o prazo de 
carência, são 37 meses 
para fazer o pagamento. 
O programa também 
oferece mais facilidade 
para o empresário na 
hora de aderir, não 
sendo necessário 
qualquer garantia, 
apenas ter o aval dos 
sócios para fazer o 
financiamento. 
Os recursos podem ser 
usados em diferentes 
investimentos, 
como compra de 
equipamentos, 
pagamento de 
compromissos 
já assumidos, 
investimento de 
estoque, entre outros. 

Superintendente regional da Caixa no Oeste, renato Scalabrin

Divulgação

Está marcada para a 
próxima terça-feira (20) a 
reunião que definirá a in-
clusão dos trabalhadores 
dos Correios e dos bancá-
rios como grupo priori-
tário de vacinação contra 
a Covid em Santa Catari-
na. Este grupo não esta-
va previsto inicialmente 
no Plano Nacional de Imu-
nização, mas foi incluí-
do pelo Ministério da Saú-
de no início de julho após 
pressão das categorias. 

Para a imunização deste 
público iniciar no Estado, é 
necessária pactuação entre 
o governo e os municípios, 
o que deve ocorrer na reu-
nião da próxima terça-feira.

A orientação do Mi-
nistério da Saúde, segun-
do nota técnica publica-
da nesta semana, é destinar 
20% do quantitativo to-

tal para este grupo prio-
ritário. Atualmente, San-
ta Catarina separa 30% 
para os trabalhadores in-
dustriais e 70% para imu-
nização por faixa etária. 

Santa Catarina tem a 
menor taxa de latrocínio e 
roubo do país e ocupa o se-
gundo lugar em mais cin-
co crimes, três deles con-
tra a vida. É o que consta do 
Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública 2021, publica-
do pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública e divul-
gado na quinta-feira (15). O 
estudo, com indicadores cri-
minais de todos os estados 
do país, traz dados de mor-
tes violentas, homicídio, la-
trocínio, lesão corporal se-
guida de morte, confronto 
policial, desaparecimen-
to de pessoas, roubo e fur-
to, injúria racial, mortes a 
esclarecer, suicídios, mor-
te de mulheres, feminicídio, 
violência doméstica, estu-

pro e estupro de vulnerável. 
Santa Catarina apare-

ce como o único estado do 
país que não tem nenhu-
ma morte a esclarecer e, ain-
da, por possuir a menor taxa 
de latrocínio e roubo e a se-
gunda menor taxa de mor-
te violenta, homicídio, lesão 
corporal seguida de mor-
te, roubo e furto de veículo. 
Os números reforçam os ba-
lanços realizados todas as 
semanas pelo Colegiado Su-
perior de Segurança Públi-
ca e publicados todos os me-
ses no site da Secretaria de 
Segurança Pública. Esses ba-
lanços apontam redução da 
incidência de crimes vio-
lentos, como homicídio, e, 
também, de crimes como 
furto, roubo e latrocínio.

SanTa CaTaRina

anuáRiO de SeguRanÇa

Vacinação de bancários 
e trabalhadores dos 
Correios será analisada 

Santa Catarina tem 
o menor índice de 
latrocínio e roubo

adOLeSCenTeS 
Outro grupo que pode 
iniciar a vacinação 
no Estado são os 
adolescentes a 
partir de 12 anos 
com comorbidades. 
Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde 
(SES), a pasta aguarda 
uma definição do 
Ministério sobre o 
assunto e o envio de 
doses para este público 
- até o momento 
apenas a aplicação da 
Pfizer está autorizada 
para menores de 18 
anos.
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receitas acumuladas no 
primeiro semestre de 2021 
ultrapassam o montante 
de r$ 56,9 milhões

na contramão dos reflexos 
negativos da pandemia, 
arrecadação segue 
crescendo em Maravilha

eCOnOMia eM aLTa

Gráfico aponta o crescimento das receitas do município, mesmo após a pandemia. Os números são do primeiro semestre de cada ano

CARINE ARENHARDT 

Superando os resultados econômicos ne-
gativos impostos pela pandemia, até 
mesmo para grandes potências econô-

micas mundiais, Maravilha vem mantendo 
uma boa reação nos números correspondentes 
as receitas do município. 

Neste primeiro semestre de 2021, a arreca-
dação do município voltou a apresentar cresci-
mento, num comparativo com 2020 e 2019.  No 
primeiro semestre de 2021, Maravilha somou 
uma arrecadação total de R$ 56.918.733,77, um 
valor 18% acima do acumulado no mesmo pe-
ríodo do ano passado. Num comparativo com 
o primeiro semestre de 2019, o montante total 
de 2021 chega a ser 25% maior. 

Em 2020, a arrecadação total de Maravi-
lha nos seis primeiros meses do ano foi de 
R$ 46.632.319,66, e em 2019 chegou em R$ 
41.955.180,45. O município chegou a registrar 
queda na arrecadação entre abril e junho de 
2020, mas os números começaram a reagir em 
julho do mesmo ano e desde então se man-
tém em crescimento. Os dados foram levanta-
dos pelo contador da prefeitura, Cláudio José 
Zembruski. 

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 

Desses números totais de receita 
apresentados, a maior porcentagem 
corresponde a arrecadação própria de 
Maravilha. Considerando apenas essa 
arrecadação própria, o município também 
mantém um alto índice de crescimento nas 
receitas. 
Em 2021, o município somou r$ 
44.602.072,59 2021 em arrecadação própria 
no primeiro semestre do ano. Em 2020, o 
acumulado dos seis primeiros meses foi de 
r$ 34.616.320,50 e em 2019 o montante 
chegou em r$ 33.626.769,53 209. 

Conforme o secretário de indústria, Comércio e Turismo, 
Gelson rossetto, esse crescimento apresentado pelo 
município se deve, principalmente, pela pujança de 
toda população, trabalhadores e empresários. “Nossa 
região é de pessoas trabalhadoras que realmente 
tem o empreendedorismo na veia, para fazer com 
que de fato as coisas aconteçam, e da pra se dizer 
que principalmente em situação de dificuldade nossa 
população responde muito bem, com trabalho e 
criatividade para sair das situações adversas, fazer a 
economia girar e as empresas crescerem”, ressalta. 
O secretário também destaca que as últimas 
administrações municipais, assim como a gestão atual, 
têm focado em ações que impactam positivamente 
na economia local. “A gente cita o tempo de abertura 
de empresas, dentro da Sala do Empreendedor a gente 
vem prestando um atendimento cada vez mais focado 
no pequeno empreendedor, estamos trabalhando 
dentro da desburocratização nos diversos setores da 
administração, isso também está agilizando muito o 
serviço de obras e projetos no município. Compras 
públicas também é um trabalho muito forte, o município 

SECRETÁRIO AVALIA

Nossa região é de 
pessoas trabalhadoras 

que realmente tem o 
empreendedorismo na 

veia, para fazer com 
que de fato as coisas 

aconteçam,

Gelson Rossetto

vem obedecendo a lei 147, que faz uma diferenciação a micro 
e pequena empresa, comprando da empresa local e também 
foi implantado os 10% de compra diferenciada regionalizada, 
que ajuda a fomentar a economia local, os recursos acabam 
circulando dentro do nosso município e região”, reforça. 
No ano passado o município também aprovou a nova 
lei de incentivo econômico, o que já está impactando na 
economia, no que o município pode auxiliar as empresas 
locais. O município aderiu ainda neste ano ao Conder, 
consórcio que trata de licenças ambientais, agilizando a 
liberação de processos. 

Secretário de indústria, Comércio e Turismo, Gelson rossetto

Arquivo/O Líder
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Com o avanço da imu-
nização da população 
contra a Covid-19, a ex-
pectativa do Centro de He-
matologia e Hemoterapia 
de Santa Catarina (He-
mosc) é positiva para o au-
mento no número de doa-
ções de sangue, mas muitas 
dúvidas estão surgindo. 
Por isso, o hemocentro es-
clarece que pessoas vaci-
nadas podem doar sangue; 
para isso basta aguar-
dar o período estipulado 
para cada tipo de vacina.

O coordenador do Se-
tor de Captação de Doado-
res do Hemosc, Silvio Antô-
nio Battistella, explicou que 
os recém-vacinados contra 
a Covid-19 devem aguardar 
o período entre dois a sete 
dias para doarem sangue. 
A orientação está baseada 
em nota técnica da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). Conforme 
o documento, as pessoas 
que recebem a vacina Co-
ronavac podem doar san-
gue 48 horas após a dose 
da vacina. Já quem rece-
beu o imunizante AstraZe-
neca, Pfizer ou Janssen pre-
cisa esperar sete dias para 
fazerr a doação. A especi-
ficação vale para a primei-
ra e para a segunda dose 
ou dose única. Para doar, 
é importante estar com o 
comprovante da vacina.

Battistella destaca que 
dados do Hemosc mos-
tram que, de janeiro a ju-
nho deste ano, foram regis-
trados 73.188 candidatos 
a doação de sangue, o que 
mostra um aumento, quan-
do comparado ao mesmo 
período de 2020, que foi de 

66.385 pessoas. “Acredita-
mos que esse crescimen-
to seja uma consequência 
da vacinação. As pessoas já 
estão se sentindo mais se-
guras. Estamos confiantes 
de que o número de doa-
dores deve aumentar ain-
da mais. É muito importan-
te que as pessoas procurem 
os hemocentros e doem 
sangue, uma única doação 
pode salvar várias vidas.”

O coordenador refor-
ça para aqueles que ain-
da que tenham sido vaci-
nados  trabalham na linha 
de frente da Covid-19 e te-
nham tido contato com 
pessoas com diagnósti-
co positivo ou suspeito te-
rão de aguardar 14 dias 
após o último contato.

volume de doações está aumentando com o avanço da vacinação 

Divulgação

dÚVidaS
Hemosc orienta sobre 
doação de sangue após 
imunização contra a Covid-19

aTendiMenTO 
COM HORa 
MaRCada
A doação de sangue 
está funcionando com 
agendamento prévio, 
que pode ser feito por 
telefone ou pelo site. 
Para a segurança 
dos doadores, o 
hemosc adotou 
várias medidas de 
prevenção nesta 
época de pandemia, 
como, por exemplo, 
a readequação do 
espaço, aferição 
de temperatura e 
lavagem das mãos 
na entrada dos 
hemocentros, além 
da intensificação da 
higienização em cada 
etapa do processo.

CARINE ARENHARDT 

Maravilha recebeu, na 
quinta-feira (15), 200 novas 
doses para dar continuidade 
a imunização contra a Co-
vid-19, das quais, 100 foram 
destinadas para trabalhado-
res das indústrias e as de-
mais para os grupos já aten-
didos, com idade acima de 
35 anos. No entanto, devido 
a grande procura na manhã 
de sexta-feira (16), as vaci-
nas acabaram e o município 
precisou suspender nova-
mente a aplicação da pri-
meira dose. A equipe segue 
atendendo apenas quem 
já está no prazo de receber 
a segunda dose e aguarda 
a chegada de uma nova re-
messa de vacinas. 

CaSOS aTiVOS 
eM Queda 

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha confirmou que-
da nos casos ativos de Co-
vid-19 no decorrer desta 
semana. Até a quinta-fei-
ra (15), o município soma-
va 46 casos ativos. Oito pa-
cientes estavam internados 

PandeMia Casos ativos seguem caindo no município, assim como as 
internações no Hospital São José

aplicação da primeira dose da vacinação 
contra Covid-19 segue suspensa 

Novas doses chegaram na sexta-feira (16)

Arquivo/O Líder

para tratamento da doen-
ça e mais 225 pessoas eram 
monitoradas. Até a quinta-
feira, Maravilha somava o 
total de 5.579 casos confir-
mados, dos quais 5.466 já se 
recuperaram.  

Nesta semana, mais uma 
morte por complicações da 
doença foi confirmada. A víti-
ma é uma mulher de 39 anos, 
que estava internada em leito 
de UTI do Hospital São José há 
18 dias.  

inTeRnaÇÕeS nO 
HOSPiTaL SãO JOSÉ 
O número de internados 

no Hospital São José de Mara-
vilha para tratamento da Co-
vid-19 também vem dimi-
nuindo. Na sexta-feira (16), o 
hospital tinha cinco pacien-
tes internados em leito de 
UTI, sendo dois de Maravi-
lha e os demais dos municí-
pios de Cunha Porã, Campo 
Erê e Iraceminha. Na enfer-
maria da ala covid, dois pa-

cientes, sendo um de Maravi-
lha e um de São Lourenço do 
Oeste, estavam internados na 
sexta-feira. 

Além da paciente de Ma-
ravilha que faleceu na segun-
da-feira (12), o hospital re-
gistrou mais dois óbitos na 
semana, sendo uma idosa de 
63 anos, de Itapiranga, que 
estava internada há 24 dias 
em leito de UTI, e um homem 
de 57 anos, de Saudades, in-
ternado na UTI há 18 dias. 

iMuniZaÇãO

Com aproximadamente mil doses disponíveis, 
Maravilha segue com vacinação contra gripe
CARINE ARENHARDT 

Disponível para a popu-
lação em geral desde o úl-
timo sábado (10), a vacina-
ção contra a gripe atendeu 
mais de 1.200 pessoas nes-
ta última semana em Ma-
ravilha. Na tarde de quin-
ta-feira (15), a Secretaria de 
Saúde informou que ainda 
tinha pouco mais de mil do-
ses em estoque para aten-
der os maravilhenses. 

A vacinação segue sen-
do realizada enquanto hou-
ver doses disponíveis, e qual-
quer pessoa acima dos seis 
meses de idade pode rece-
ber a imunização. A campa-
nha oficial, que atendia gru-

pos de risco, encerrou no 
último dia 9 no Estado, e par-
tir da data todos os muni-

cípios estão liberados para 
aplicar as doses na popu-
lação em geral. Quem faz 

parte dos grupos prioritá-
rios e perdeu o prazo tam-
bém pode procurar a vacina. 

Aplicação das vacinas segue no Centro Especializado em Saúde

Arquivo/O Líder
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEDICINA E SAÚDE

A maioria dos homens que procura 
procedimento de aumento peniano é 
portadora de um pênis normal, sem 

anormalidades anatômicas. Trata-se de 
uma dismorfofobia na qual o paciente faz 
uma interpretação errônea das dimensões 
da sua genitália. Como o nível de ansiedade 
é alto, nestes casos, o paciente realmente 
“procura uma solução” e vai acreditar nos 
resultados apresentados pelo profissional, 
independentemente da idoneidade ou não dos 
resultados apresentados.
A orientação ética e honesta é não operar estes 
pacientes, e sim tratar o transtorno psicológico/
emocional. A proposta de aumento peniano 
como um procedimento cosmético do pênis 
normal é ainda considerada uma técnica 
investigacional e experimental. várias técnicas 
de alongamento e/ou aumento da espessura 
peniana têm sido descritas, mas nenhuma 
se mostrou efetiva e segura, isto é, não existe 
medicina baseada em evidências nestes 
procedimentos.
O índice de complicações (como fibrose peniana, 

disfunção erétil ou mesmo infecções graves) 
e insatisfações com estes procedimentos de 
aumento peniano é bastante alto.
O Conselho Federal de Medicina define como 
experimentais os procedimentos cirúrgicos de 
aumento peniano e neurotripsia. O Conselho 
Nacional de Saúde, através da resolução 196/96, 
tem o mesmo pensamento e considera cirurgia 
experimental, que pode ser realizada apenas 
em estudos experimentais, com consentimento 
informado e sem ônus para o paciente. 
Os últimos consensos brasileiros e latino-
americanos de Medicina Sexual, assim como as 
publicações mais recentes, recomendam a não 
realização do procedimento de alongamento 
peniano, por não apresentar resultados 
satisfatórios e estar acompanhado de altos 
índices de complicação e insatisfação.
A Sociedade Brasileira de urologia, através do seu 
Departamento de Medicina Sexual e reprodução, 
contraindica esta prática e reforça que não 
há estudos ou dados científicos que confiram 
credibilidade, eficácia ou segurança de qualquer 
técnica de aumento das dimensões penianas.

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia/ 
Departamento de Medicina Sexual e Reprodução

ParECEr SOBrE OS 
PrOCEDimENTOS DE 
aUmENTO PENiaNO

Divulgação
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cheirinho de combo no ar

inOVaÇãO Procedimentos minimamente invasivos são usados para o tratamento de problemas na próstata 

Hospital São José realiza cirurgias 
inéditas no Oeste de Santa Catarina
CARINE ARENHARDT 

O Hospital São José de Ma-
ravilha realizou no sábado (10) 
procedimentos cirúrgicos de alta 
tecnologia para o tratamento de 
doenças da próstata. As cirurgias 
realizadas foram de enucleação 
prostática com laser Holmium 
(HoLEP). Esta nova técnica é 
uma cirurgia minimamente in-
vasiva que utiliza um laser de alta 
potência para desobstruir pa-
cientes que possuem próstatas 
volumosas, conhecidas no meio 
médico como Hiperplasia Pros-
tática Benigna. 

Conforme explicação do 
médico urologista do Hospital 
São José, Bruno Neves, a cirur-
gia é realizada através da uretra 
e utiliza um laser para remover a 
parte obstrutiva da próstata (ade-
noma), responsável pela obstru-

ção do canal urinário, aliviando 
os sintomas obstrutivos como: 
jato fraco, sensação de urina in-
completa, esforço miccional en-
tre outros.

Quando comparada a ou-
tras técnicas, o HoLEP permite 

uma melhor desobstrução cur-
sando com um aumento do flu-
xo urinário de forma mais dura-
doura. “A chance dessa próstata 
voltar a crescer é muito pequena”, 
afirma. Como utiliza um laser de 
alta tecnologia a cirurgia se torna 

mais segura pois o risco de san-
gramento é menor e os pacien-
tes podem receber alta de forma 
mais precoce. “Na grande maio-
ria dos casos a alta é em menos 
de 24 horas e o retorno desses pa-
cientes para a sua vida cotidiana 
também é de forma mais breve”, 
explica o médico urologista. 

Para realizar estas cirurgias 
inéditas, o urologista Bruno Ne-
ves e sua equipe contaram com 
a presença do médico urologis-
ta, Thiago Hota , de Curitiba, com 

ampla experiência nesse tipo de 
procedimento. O médico que é 
destaque nacional em enuclea-
ção vem percorrendo todo o Bra-
sil, levando esta técnica. Fizeram 
parte da equipe os médicos uro-
logistas Marcelo Zeni de Chape-
có, Eduardo Miranda e Francis-
co Marconato, de Tubarão que 
disponibilizaram o Laser de alta 
Potência Lumenis Pulse 100H, 

único no estado até o presente 
momento.

Conforme o dr. Bruno Ne-
ves, o objetivo é manter a realiza-
ção destas cirurgias no Hospital 
São José, atendendo novos pa-
cientes. O procedimento já é re-
alizado com frequência em gran-
des centros e agora passa a estar 
disponível também para a região 
Oeste de Santa Catarina.

nOVidade
Praça do bairro Jardim américa 
será revitalizada
ClEIToN C. FERRAsso

A Praça do Bairro 
Jardim América, de Ma-
ravilha, será revitaliza-
da. O município recebeu 
uma emenda parla-
mentar do deputado Jair 
Miotto no valor de R$ 100 
mil para essa finalidade. 
O ato simbólico da entre-

ga do documento ocor-
reu neste sábado (10) à 
tarde. Além do deputa-
do, participaram do ato 
representantes da comu-
nidade e o vice-prefeito 
Jonas Dall´Agnol. Segun-
do o vice-prefeito, o pra-
zo de execução da obra 
deve ser de seis meses 
após a ordem de serviço. Entrega simbólica do documento ocorreu sábado (10)

Divulgação

Fotos: Divulgação

Equipe envolvida na realização dos procedimentos

Médico urologista do hospital São José, Bruno Neves

Cirurgias foram realizadas no hospital São José
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PROgRaMaS

Mais de 560 participantes concluem o Sicredi Mulher e o Líder Jovem 
Para levar conhecimen-

to e contribuir com o desen-
volvimento pessoal e pro-
fissional de associados das 
regiões onde a Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG está pre-
sente, ocorreram entre os 
meses de abril a junho, as 
formações para 560 parti-
cipantes da primeira turma 
2021 dos programas de re-
lacionamento Sicredi Mu-
lher e Líder Jovem. Os módu-
los totalizaram 10 momentos, 
entre digitais e presenciais, 
e contaram com a participa-
ção de convidados e especia-
listas em diferentes temas.

Conforme a presiden-
te da Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG, Angelita Mari-
sa Cadoná, mesmo não con-
seguindo realizar todos os 
encontros de forma presen-
cial, em função da pande-
mia, as equipes da coopera-
tiva mantiveram o propósito 
de cumprir sua missão e apli-

car os princípios do coope-
rativismo. “Ficamos muito 
felizes em poder reunir mu-
lheres, jovens participantes 
dos programas e os embai-
xadores das agências. Foram 
momentos especiais, tan-
to para a cooperativa, quanto 
aos participantes, pois os te-
mas abordados foram muito 
aderentes aos valores de fa-
mília e valorização do ser hu-
mano como agente de trans-
formação. Acreditamos que 
o caminho para a transfor-
mação social e econômica 
passa, principalmente, pela 
educação e o empreende-
dorismo, pilares que susten-
tam toda a atuação dos pro-
gramas de relacionamento de 
nossa cooperativa”, finaliza.

SiCRedi MuLHeR 
Seguindo o conceito ja-

ponês Ikigai – que obser-
va os pilares: missão, pro-
fissão, paixão e vocação – o 

Encontros on-line contaram com abordagem de diversos temas

Divulgação

Sicredi Mulher almeja tor-
nar as participantes prota-
gonistas de suas vidas e do 
meio onde vivem. A primei-
ra edição de 2021 contou 
com cerca de 300 participan-
tes, além de integrar as em-
baixadoras nas agências, as 
quais deram todo o supor-
te local durante o programa.

De acordo com uma das 

participantes, Lediane Li-
vinalli, de Maravilha, de-
pois que iniciaram os mó-
dulos, as segundas-feiras 
– dia da realização do pro-
grama – foram diferentes e 
eram esperadas com entu-
siasmo. “Cada tema abor-
dado, cada encontro, eram 
oportunidades de evolução, 
tanto pessoal quanto profis-

sional. Foram experiências 
engrandecedoras, com cer-
teza. A minha avaliação so-
bre o Sicredi Mulher foi a me-
lhor possível, resumo como 
fantástica”, explica Lediane.

LídeR JOVeM
Estimular nos partici-

pantes o espírito de lideran-
ça e empreendedorismo, 

refletindo sobre valores éti-
cos e morais. Esse é o obje-
tivo do programa Líder Jo-
vem, que, na primeira turma 
de 2021, contou com 260 jo-
vens, além dos embaixado-
res nas agências. O progra-
ma teve como referência 
a metodologia das Múl-
tiplas Inteligências – que 
abrange nove áreas dis-
tintas do conhecimento. 

A integrante do progra-
ma, Caroline Diedrich, de 
Cunha Porã, assegura que 
pôde aprender sobre vários 
assuntos que envolvem a 
sua idade. “Principalmente, 
consegui desenvolver o meu 
autoconhecimento e evoluir, 
tanto pessoalmente como 
profissionalmente. Esse cur-
so foi uma experiência di-
ferente de outros que já fiz, 
porque, através das explica-
ções e discussões, consegui 
pensar também no que que-
ro para o meu futuro”, disse.

eMPaTia Iniciativa deixou a equipe feliz e emocionada com as palavras de gratidão e esperança

Profissionais do Hospital São José recebem 
cartas inspiradoras escritas por crianças 
CARINE ARENHARDT 

Os profissionais de saúde 
do Hospital São José de Ma-
ravilha foram surpreendidos 
nesta semana, com o recebi-
mento de cartas escritas por 
alunos do 3º ano de uma es-
cola da Rede Municipal de Ri-
queza. As cartas foram feitas 
através uma atividade propos-
ta pela professora Carla Mar-
quardt, na disciplina de Artes. 

O trabalho ganhou o nome 

de Vacina do Amor. As cartas 
apresentavam palavras de ca-
rinho, gratidão e positividade, 
como forma de reconhecer e 
valorizar o trabalho dos pro-
fissionais da área da saúde, es-
pecialmente neste período de 
pandemia. 

A professora relatou que 
ainda em 2020, durante au-
las remotas, iniciou o proje-
to Cartas para o Mundo, com 
o objetivo de levar esperança 
e alegria para diferentes pes-

soas. Com o retorno das au-
las presenciais em 2021, o 
projeto foi retomado, quan-
do a professora sugeriu que 
cada família, junto com suas 
crianças, refletisse sobre o 
momento atual, se colocan-
do no lugar de profissionais 
que atuam na linha de frente 
do enfrentamento da pande-
mia e de pacientes que lutam 
para vencer a doença. 

Após essa reflexão, eles 
foram convidados a escrever 
essas cartas, com palavras de 
gratidão e esperança. “Foi uma 
chuva de cartas lindíssimas en-
tregues. Decidi que essa “Vaci-
na do Amor” não deveria fi-
car somente comigo”, relatou a 
professora Carla. Foi então que 
ela decidiu distribuir estas car-
tas, várias delas encaminhadas 
para os profissionais do Hospi-
tal São José de Maravilha. 

No Hospital, os profissio-
nais que receberam as carti-
nhas e fizeram a leitura, rela-
taram que foi emocionante  ler 
palavras de carinho, gratidão, 

força e esperança. “Ficaram fe-
lizes em saber que as crianças 
se preocupam e sabem da im-

portância do nosso trabalho”, 
destacou a assistente social 
Marizete Badia Fior. 

Fotos: Divulgação 

Profissionais do hospital São José recebendo as cartas 

Cartas foram escritas por crianças

Ficaram felizes 
em saber que 
as crianças se 

preocupam e sabem 
da importância do 

nosso trabalho,

Assistente social 
Marizete Badia Fior
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ReCuRSO naTuRaL A estimativa é que em 48 meses o empreendimento já tenha gerado a economia do valor investido 

Maravilha vai implantar primeiro sistema 
de energia solar em prédio público

A implantação de sistema 
de energia solar fotovoltaica no 
prédio da Secretaria Munici-
pal de Agricultura é o primeiro 
projeto no setor que o municí-
pio vai colocar em atividade. O 
projeto piloto tem como obje-
tivo dar mais sustentabilidade 
e economia ao funcionamento 
da máquina pública diminuin-
do custos e aproveitando um 
recurso natural com a tecnolo-
gia de geração de energia solar 
que já é muito difundida e tem 
mostrado bons resultados.

A licitação do sistema já 
está no site da Prefeitura de 
Maravilha para as empresas 
interessadas em participar 

da licitação no modelo toma-
da de preços. O valor máxi-
mo do investimento é de R$ 
66.764,12 e a abertura das pro-
postas está marcada para o dia 
23 de julho.

A instalação do sistema é 
a primeira da história de Ma-
ravilha em prédios públicos. 
Conforme lembrou o prefei-
to Sandro Donati, a adoção de 
meios alternativos e sustentá-
veis de energia foi um compro-
misso assumido na Agenda de 
Desenvolvimento de Maravi-
lha e o primeiro projeto servirá 
como base para futuras instala-
ções em outros locais. “É pen-
sando no futuro e numa cidade 

sustentável que estamos dan-
do esse primeiro passo. A ener-
gia solar já é bastante utilizada 
em diversos setores da inicia-
tiva privada, em propriedades 
rurais e temos que acompa-
nhar essa tecnologia e implan-
tar pensando em economia e 
sustentabilidade”.

O secretário de Agricultu-
ra Pedro Gilberto Ioris desta-
ca que o projeto prevê a insta-
lação das placas no telhado da 
estrutura para gerar a energia 
necessária para o prédio. A 
estimativa é que em 48 meses 
o empreendimento já tenha 
gerado a economia do valor 
investido. Sistema será instalado no prédio da Secretaria de Agricultura

Divulgação

A Receita Federal atendeu 
uma demanda do setor pro-
dutivo e de lideranças políti-
cas de Santa Catarina e lan-
çou o edital para privatizar a 
Aduana de Dionísio Cerquei-
ra, no Extremo Oeste do Esta-
do. Para o deputado estadual 
Marcos Vieira, o documento é 
o reconhecimento da força re-
gional em prol de um objetivo.

A movimentação para 
melhorar os serviços adua-
neiros de Dionísio Cerquei-
ra tomou força em 2018, 
com o movimento A Adua-

na é nossa, que mobilizou a 
sociedade para melhorar a 
estrutura de exportação e im-
portação. No mesmo, ano 
uma comitiva catarinense es-
teve em Brasília em reuni-
ões no Ministério da Agricul-
tura e na Receita Federal.

“A Aduana de cargas de 
Dionísio tem capacidade para 
atender 4 mil caminhões/mês, 
mas atualmente consegue 
atender somente 1,2 mil/mês, 
perdendo fluxo para o Paraná 
e para o Rio Grande do Sul”, ex-
plica o deputado Marcos Viei-

ra, que participou ativamente 
de todas as ações em Dioní-
sio Cerqueira e em Brasília.

Com a nova estrutura, o 
movimento de caminhões 
pode pular para 5 mil/mês, so-
mente com carga de milho. 
“Por isso as alterações na Adu-
ana de Dionísio precisam ser 
urgentes e o Governo Fede-
ral atendeu as solicitações e 
com isso ganha Santa Cata-
rina”, completa Marcos Viei-
ra, que participou ativamente 
de todas as ações em Dioní-
sio Cerqueira e em Brasília.

O deputado ainda refor-
ça que a iniciativa vai facili-
tar as exportações do Esta-
do para a Argentina e Chile e 
com isso, o Estado também 
pode ter melhorias nas ro-
dovias BR-163, BR-282 e BR-
470, pois aumentará o fluxo 
de caminhões e a necessida-
de de investimentos viários.

O projeto prevê um in-
vestimento inicial de cer-
ca de R$ 40 milhões nos pri-
meiros 15 anos de concessão, 
e cerca de R$ 11,5 milhões 
nos dez anos seguintes.

Marcos vieira durante mobilização do Movimento a Aduana é nossa, em 2018, em Dionísio Cerqueira

ediTaL LanÇadO

Marcos Vieira reforça importância de 
aduana privatizada em dionísio Cerqueira

Divulgação

A Prefeitura de Ma-
ravilha efetuou o repas-
se de mais R$ 255.855,30 
para o Hospital São José. 
O valor é referente aos ser-
viços prestados pela en-
tidade no plantão hos-
pitalar, procedimentos, 
chamadas de especialis-
tas e atendimento aeromé-
dico através do helicópte-
ro SAER no mês de julho.

O pagamento é rea-

lizado mensalmente no 
dia 15. Desde o início de 
2021 já foram repassa-
dos R$ 1.813.656,79 pe-
los serviços prestados à 
população maravilhense. 
De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Miriane Sar-
tori, o hospital é o maior 
parceiro do município na 
prestação de atendimen-
tos em saúde, principal-
mente durante a pandemia.

ReCuRSOS
Prefeitura efetua 
repasse para o 
Hospital São José 

imagem demonstra valores repassados mensalmente

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

Chegar atrasado não é legal
Entrar quando a sala já está cheia pode ti-

rar a sua oportunidade de sentar em local es-
tratégico e causar constrangimento, pois tal-
vez você tenha que ficar afastado do restante 
da equipe, em um local nada estratégico.

Portanto, se no dia você tiver alguma 
reunião, se planeje para ela. Tente chegar 
ao menos quinze minutos antes do horário 
programado ao local da reunião, assim você 
também demonstra interesse e comprometi-
mento.

Fique por dentro da pauta
Não chegue boiando na reunião. Quanto 

mais você souber sobre o tema que será dis-
cutido, melhor. Nada de improvisos na hora 
“H”. Tenha todos os dados em mãos e esteja 
preparado para responder eventuais pergun-
tas da sua área. Portanto, conhecer o merca-
do e a concorrência também vai contar pon-
tos a seu favor.

Ter informações alinhadas com a pauta a 
ser tratada gera credibilidade e cria as bases 
para um diálogo mais favorável.

Nada de puxa-saquismo
Seja profissional. Participar de uma reu-

nião como “vaquinha de presépio”, concor-

dando com tudo que o chefe diz, não é bom. 
Fique focado, perceba onde você pode con-
tribuir e apresentar detalhes ou dados sobre 
o assunto que o chefão, eventualmente, des-
conheça.

Fale o necessário
Um bom curso de oratória pode lhe aju-

dar a apresentar suas ideias de maneira mais 
profissional. Escolha bem as palavras e man-
tenha um tom de voz adequado, mesmo em 
situações tensas. Isso demonstra maturida-
de. Fale menos e ouça mais, mas quando for 
falar, faça com objetividade.

Evite interromper os outros
Cortar a fala do outro é igualmente pre-

judicial, principalmente se você estiver for-
çando sua participação em relação aos co-
legas. Portanto, encontre o momento certo 
para dar a sua participação e, claro, se ti-
ver algo realmente relevante para dizer. Não 
se esqueça de respeitar as ideias do colega, 
mesmo se elas forem diferentes da sua.

Não falar nada
Se falar muito não é bom, entrar mudo e 

sair calado não é legal. Passar despercebido 
pode transmitir a imagem de desleixado ou Fonte: Blog Ferricelli

excelente final de semana a todos!

COMO SE COMPORTAR EM REUNIÕES: 
alGUmaS aTiTUDES Para EviTar

articipar de 
reuniões, além 
de uma atividade 
comum no 
ambiente de 
trabalho, é 
fundamental 
para aqueles que 
desejam crescer 
profissionalmente. 
Mas nem sempre 
é fácil mostrar 
todo o nosso 
potencial quando 
estamos frente 
a frente de 
colegas, chefes e 
supervisores.
Em alguns 
momentos, 
é normal nos 
sentirmos inibidos, 
com receio de 
fazer ou falar 
algo inadequado 
e que no final 
das contas 
não vá agregar 
tanto valor ao 
que está sendo 
discutido. Confira 
algumas atitudes 
que podem ser 
evitadas:

desinteressado. Tudo bem que talvez você 
tenha receio de participar, mas se seguir os 
conselhos acima você terá a oportunidade 
de falar algo e, de fato, contribuir para a reu-
nião. Faça anotações, isso pode ajudar a pas-
sar a sensação de interesse.

Resolver outras coisas
Resolver outras urgências durante a reu-

nião para ganhar tempo é algo que deve ser 
evitado. Pare de ficar mexendo no celular, 
isso gera desconforto nas pessoas.

Você está na reunião para acompanhar o 
que está sendo dito e para contribuir quan-
do necessário. Deixe para fazer suas coisas 
quando a reunião terminar ou antecipe-se, 
como sugerimos mais acima.

Abusar de termos técnicos
Termos técnicos, principalmente se tiver 

pessoas de outras áreas na reunião, não aju-
dam em nada. Pelo contrário, fica chato. Em 
vez disso, dê exemplos e faça comparações 
para ser facilmente entendido.

Falar muito de si mesmo
Você se dedicou bastante ao projeto? Ba-

cana, mas não é necessário falar apenas de 
como se dedicou ao projeto ou de sua im-
portância no desfecho do resultado que está 
sendo apresentado. Valorize a participação 
dos colegas e, principalmente, mostre o que 
a empresa vai ganhar ao aceitar o que está 
sendo proposto.
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine

Solução

BANCO 24

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Ato vultuo-
so ligado
a deso-

nestidade

Luiza (?), 
cantora de
"Além do
Arco-Íris"

Dinheiro
miúdo
(pop.)

Postura
sugerida

pelo
fotógrafo

Música 
da banda

Titãs

"(?) aos Na-
vegantes",

boletim
náutico

Fiadores
(em um
negócio)

"(?) Lisa",
quadro de
Leonardo
Da Vinci

(?) Cruise,
ator de

"Operação
Valquíria"

Criminosa 
que atenta
contra a 

vida alheia
Equivale 

ao número
de Avoga-
dro (Quím.)

Marca
dos movi-
mentos da
tartaruga

Vestir;
trajar

Textos lite-
rários de
Machado
de Assis

Perfume;
fragrância

(poét.)

Daniel
Azulay, 

desenhista
brasileiro

Flor
símbolo

da pureza

Comparti-
mento de
arquivos

no PC

(?) Mello,
ator de
"Órfãos

da Terra"
Alvo dos
ETs, se-

gundo os
ufólogos

A roupa
de preço

muito alto

Anseio de
qualquer
artista

Nesta
ocasião
Doutora
(abrev.)

Certos
(?) Médio,

região 
 da Ásia

Fibra arti-
ficial de
celulose

Frutos de
doação 

espontânea

Oferece;
entrega

Aliada de
Esparta 

na Grécia
Antiga

Aqui está!
Esposa 

de Osíris
(Mit.)

(?) de praia, ha-
bitação de veraneio

Grande monstro
marinho (Bíblia)

Objeto de estudo da
angiologia (Anat.)

Guadalajara, Tijuana,
Cancún ou Monterrey

O tempo
passado

Filhotes
do reba-
nho ovino

VECP
CASCALHO

VISCOSESP
DOAAVISO
ANEISIS
DADIVASE

TEBASTOM
MOLLÃOA

RENOMEUNS
XAPROSAS
IDODRAA
CORDEIROS

CARAZELIS

NEDANTON
PASTAT

ERRA

 3/mol. 5/pasta — tebas. 6/renome. 7/lerdeza — leviatã — viscose.

eSPaÇO gOuRMeT
PEANUt BUttER CUPS - COPinHOS 
de ManTeiga de aMendOiM
ingRedienTeS
140g de chocola-
te branco, picado
3/4 xícara de pasta de amendoim
140g de chocolate meio
-amargo, picado
Amendoim picado para decorar

MOdO de PRePaRO
Arrume forminhas de papel, ou 

de silicone, em uma assadei-
ra. Em uma panela em banho 
maria ou microondas, derre-
ta o chocolate branco e meta-
de da pasta de amendoim, até 
ficar homogêneo, mexendo sem-
pre. Encha metade das formi-
nhas com essa mistura e leve
-as à geladeira por 10 minutos.
Enquanto isso, derreta o cho-

colate meio-amargo (em banho 
maria ou micro-ondas) e o res-
tante da pasta de amendoim. 
Complete as forminhas com essa 
mistura e, se quiser, decore com 
amendoim picado. Deixe na ge-
ladeira mais 20 minutos, ou até 
endurecer. Os peanut butter-
cups duram uma semana na ge-
ladeira, ou um mês no freezer.

Temos opções de modelos de calças 
para todos os gostos, tanto que às vezes até 
ficamos confusas, não é? Elas acabam se 
parecendo muito e não sabemos qual a me-
lhor escolha para o nosso estilo. Mas vou 
te ajudar explicando as diferenças e indi-
cações de cada uma das mais famosas do 
momento para quem quer variar do mode-
lo skinny.

Flare: filha das famosas calças boca de 
sino dos anos 1970, a modelagem da calça 
flare (se fala “flér”) é justa no quadril e nas 
coxas e fica mais soltinha a partir do joe-
lho. A diferença dela para a boca de sino 
é que a última tem a abertura mais larga. 

bootcut: muito semelhante à flare, a 
bootcut (se fala “butcut”) tem a abertura da 
circunferência depois do joelho ainda mais 
discreta. Eu diria que é o meio termo entre a 
calça reta (que não abre nada depois do jo-
elho) e a flare.

Wide leg: esse eu diria que é o modelo 
do momento! Todas as marcas estão apos-
tando e fashionistas do mundo inteiro já es-
tão montando looks com ela. A modelagem 
da wide leg (se fala “uaid lég”) tem cintura 
bem alta, é justa no quadril e segue reta até 
a barra, gerando um modelo soltinho. 

Pantalona: essa é famosa e talvez você 
até saiba como é a modelagem dela. Mais 
ajustada na cintura e no quadril, mas sem 
colar demais, sua circunferência vai abrin-
do proporcionalmente a partir do quadril 
até a barra. 

A boa notícia é que todos os modelos 
transitam muito bem entre looks de traba-
lho, de passeios e de dia a dia, isso só vai de-
pender da composição que você fizer com o 
restante das peças.

fLaRe, bOOTCuT, wide 
Leg e PanTaLOna: VOCê 
Sabe a difeRenÇa?
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por EStELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Tcharline, Aniversariar é uma dádiva de 
Deus, uma conquista que é recebida sempre 
com muita festa e alegria. Então comemore, 
festeje e viva seu aniversário. Parabéns. 

O Grupo Oliveira lançou a campanha em comemoração ao aniversário de 34 anos na 
última segunda-feira (12). A campanha com o tema “raízes fortes concretizam sonhos”, 
celebra o sucesso das empresas do grupo nos setores de construção civil, pavimentação 
e pré-moldados, e retrata a importância de manter-se fiel aos seus valores na busca dos 
seus sonhos. Na foto, da esquerda para direita, estão os irmãos Alcyone César de Oliveira, 
lenoir José de Oliveira e Alamir Carlos de Oliveira, que são sócios e administradores do 
Grupo Oliveira.

Caroline, que nesta nova etapa você consiga realizar 
todos os teus sonhos e desejos. Feliz aniversário. 

Sergio, parabéns por mais um aniversário. 
Que esta data possa se repetir muitos e 
muitos anos. Felicidades. 

Suelin, que você continue 
sendo essa pessoa especial 
que cativa todos a sua 
volta. Que Deus possa 
continuar iluminando sua 
vida, mostrando os melhores 
caminhos e realizando todos 
os seus sonhos. Parabéns. 

Jani, feliz aniversário, muitas 
felicidades, tudo de melhor 
sempre, muita saúde, paz, amor e 
sucesso. 

Karine, parabéns por completar mais 
um ano de vida, que Deus te abençoe 
sempre. Felicidades. 
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

O abRaÇO 

Dias atrás encontrei uma amiga e a gente não resistiu, 

nos abraçamos fortemente, e se não bastasse um abraço, 

nos abraçamos novamente. É claro que estávamos com 

máscara e sem qualquer sintoma de Covid. Mas aque-

le abraço foi tão gostoso, houve uma troca de energia tão 

grande, que pude perceber o quanto ele está fazendo falta. 

O Covid acabou nos obrigando a ficar mais contidos 

nos cumprimentos, mas também no afeto, e isso está cau-

sando um grande sofrimento emocional nas pessoas. 

E relacionado ao abraço encontrei uma lenda que vou 

compartilhar com vocês, se chama “a fila do abraço”: 

“Quando os soldados americanos chegaram em um 

campo de concentração na Europa durante a Segunda 

Guerra, eles ficaram chocados com as cenas vivenciadas.

Conta-se que um soldado ao chegar na ala das crian-

ças chamou os colegas e decidiram dar alimentos para to-

dos. As crianças estavam morrendo de fome. Formou-se 

então uma longa fila de crianças para receberem a tão es-

perada refeição.

De repente um soldado olhou para o final da fila e lá 

estava um menino, de mãos unidas em gratidão ao Eterno 

e lágrimas nos olhos, quietinho.

O soldado foi até ele comovido, ajoelhou-se e lhe deu 

um longo abraço.

Algo inusitado aconteceu, várias crianças saíram da 

fila da comida e formaram uma fila para ganhar um abra-

ço.” E aí eu faço uma pergunta para vocês, neste momento:  

qual é prioritariamente nossa necessidade?

Sim, precisamos alimentar o nosso corpo. Mas tam-

bém precisamos alimentar nossas almas. E só poderemos 

fazer isso com amor e, claro, muita gratidão como os me-

ninos, que foram extremamente gratos com o alimento re-

cebido, e agradeceram em abraços. 

Gratidão e Amor são essências que devemos compar-

tilhar para juntos seguir em frente nestes momentos di-

fíceis. 

Mas Lu, por conta do Covid está difícil dar abraços 

por aí. Então meus amores, permitam o abraço do Criador 

em suas vidas. Talvez este abraço seja a prioridade de que 

mais necessitam. Sintam o seu poder e sua força e tenham 

certeza, tudo vai passar. 

E sintam o meu abraço também, tenham 
um feliz e abençoado fim de semana. 

Na terça-feira (13) a reu-
nião da diretoria da CDL 
e Associação Empresarial 
de Maravilha foi na empre-
sa Erva Daninha. Na pauta 
foi discutida a ampla reper-
cussão do 8º Fórum Em-
presarial que teve a par-
ticipação de mais de 500 
pessoas no mês passado.

Outro assunto foram 
os contratos para terrenos 
do projeto estacionamen-

ReuniãO

diretoria da CdL e ae visita erva daninha

reunião teve a participação dos membros da diretoria 

Divulgação

to. O objetivo das entida-
des é aumentar o número de 
vagas disponíveis em Ma-
ravilha. Uma das possibili-
dades é o Projeto de Lei Nº 
12/2021 que tramita na Câ-
mara de Vereadores do muni-
cípio. O PL isenta IPTU e taxa 
de coleta de lixo para os con-
tribuintes que disponibili-
zarem o imóvel para o es-
tacionamento de veículos 
à Associação Empresarial 

do Município de Maravi-
lha. Se o Projeto for apro-
vado serão feitos contratos 
entre a entidade e proprie-
tários desses terrenos com 
objetivo de organizar o lo-
cal que disponibilizará va-
gas de estacionamento.

Na reunião a direto-
ria discutiu também so-
bre a campanha Maravilha 
Sua Compra Vale Prêmios 
2021 que deverá ser lança-

da no próximo mês. Após a 
conversa os diretores visi-
taram a empresa Erva Da-
ninha, que pertence a pre-
sidente da CDL e AE, Eliana 
Estefano. O objetivo foi co-
nhecer processos de produ-
ção e logística da empresa. 
As próximas reuniões da di-
retoria serão em empresas, 
uma forma itinerante de co-
nhecer locais e sistemas de 
fabricação e atendimento.

PReSenCiaL Foram considerados o grande número de vacinados 
e a redução dos casos ativos da Covid-19 no município

departamento de Cultura de Maravilha 
retoma atividades presenciais 
ClEIToN C. FERRAsso

O departamento de Cul-
tura de Maravilha vai retomar 
as atividades presenciais a 
partir de segunda-feira (19). 
A revelação foi divulgada 
pela diretora do departamen-
to, Rosi Reichert Heineck, em 
entrevista à rádio Líder nes-
ta semana. Segundo ela, foi 
considerado o número de va-
cinados e a redução dos ca-
sos ativos da Covid-19. 

“Vamos seguir todas 
as recomendações sanitá-
rias. As salas terão álcool em 
gel na entrada, todos os alu-
nos deverão usar a máscara e 
manter o distanciamento so-
cial. Consideramos o grande 
número de pessoas vacinas e 

Diretora de Cultura, rosi reicher heineck, destacou o cenário atual para voltar às atividades presenciais 

a redução dos casos ativos da 
Covid-19 para voltarmos com 
as atividades presenciais”, ex-
plica Rosi. 

As atividades realizadas 
pelo departamento de Cultu-
ra estavam no sistema remo-
to desde o ano passado. Os 

professores tiveram de mu-
dar para o sistema digital a 
fim de conseguir repassar o 
conteúdo. 

Divulgação
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A Unoesc está oferecen-
do bolsas de estudo de 100% 
no primeiro semestre, para 
novos matriculados. Os aca-
dêmicos ingressantes ou 
que retornarem da situação 
de trancamento/desistência 
para a Unoesc em 2021/2 não 
pagarão a matrícula e nem a 
mensalidade pelos próximos 
seis meses. A oportunidade 
está sendo oferecida com o 
objetivo de facilitar o ingres-
so daqueles que querem cur-
sar o Ensino Superior e têm 
dificuldades financeiras para 
custear as mensalidades. 

nOVOS MaTRiCuLadOS Estão contemplados cursos de 
graduação presencial e EAD

unoesc oferece bolsas de 
estudo de 100% no 1º semestre 

Campus da unoesc em Maravilha 

NÃO SOU INgRESSANTE, 
TENhO DIREITO A 
ALgUMA bOLSA?

Os acadêmicos que já estudam 
na unoesc, ingressantes em 
outros semestres não têm 
direito a esse benefício de 
100% de bolsa integral por um 
semestre, porém, também têm a 
oportunidade de pleitear bolsas 
de estudo parciais e integrais por 
meio do uniedu e Prouni.

QueM TeM diReiTO?

— Estão contemplados pela campanha 
os Cursos de Graduação Presencial e 
Graduação EAD. Exclui-se o curso de 
Medicina (Joaçaba) e Odontologia (São 
Miguel do Oeste).
— Serão ofertadas bolsas através dos 
Programas Prouni e uniedu, sendo 
obrigatório a participação.
— residentes em outros estados e 
portadores de diploma que não cumprem 
os requisitos para as bolsas do Prouni 
e uniedu, receberão gratuidade (100%) 
apenas na parcela de matricula.

Arquivo/O Líder

bOa SORTe
assommar lança ação entre amigos tendo 
como prêmio principal um carro 0km

A Associação dos Motoristas de Maravi-
lha (Assommar) lançou uma campanha de 
prêmios neste sábado (10). O principal prê-
mio é um carro 0k completo, além de R$ 5 mil 
em dinheiro. O sorteio da ação entre amigos 
ocorre em 29 de dezembro pela Loteria Fede-
ral. O cupom custa R$ 100 e ao comprar um 
número automaticamente fica sócio por um 
ano da Assomar podendo usufruir do espaço.

Carro completo será sorteado em 29 de dezembro

PRêMIOS:
1º Onix Joy 0km 
2º r$ 2 mil 
3º r$ 1 mil 
4º r$ 1 mil 
5º r$ 1 mil

ClEIToN C. FERRAsso

O Sine de Maravilha atua-
lizou a lista de empregos dis-
poníveis para o município 
e região. São diversas va-
gas para áreas como a produ-
ção industrial, vendas, moto-
rista, mecânico, entre outras 
profissões. Os interessados 
devem comparecer ao lo-
cal com a carteira de traba-
lho e currículo. Qualquer dú-
vida é só ligar 3664 6585. 

A oferta de trabalho acom-
panha a tendência estadual. 

Com 7.215 vagas abertas e in-
termediadas pelo Sistema Na-
cional do Emprego (Sine) órgão 
vinculado à Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento Eco-
nômico Sustentável, Santa Ca-
tarina tem o maior número de 
oportunidades do mês de ju-
lho até agora. As ofertas estão 
em todas as regiões catarinen-
ses, das quais, 140 são para pes-
soas com deficiência (PcD). Há 
emprego também para os mais 
variados cargos, desde vagas 
para auxiliares a profissionais 
formados, como nutricionista.

eMPRegO
Confira as vagas de 
empregos disponíveis 
no Sine de Maravilha 

A Secretaria Municipal de 
Educação de Maravilha vai re-
tornar a partir do dia 02 de 
agosto com o atendimento in-
tegral nas creches para as crian-
ças de zero a 3 anos. A exceção 
é para a criança que tiver algu-
ma comorbidade e neste caso 
poderá optar por permanecer 
com o atendimento remoto. 

A medida foi adotada me-
diante avaliação do primei-
ro semestre do atendimento 
nos centros de educação infan-

til, baseada na ampla execu-
ção dos planos de contingên-
cia e discutida com a equipe da 
saúde e da vigilância sanitária. 

eM agOSTO
Creches vão retornar com 
atendimento integral 

CEi Pró-infância vai ter atendimento de plantão de 26 a 30 de julho 

CReCHe PLanTãO 
Do dia 26 a 30 de julho 
a rede entra em recesso 
escolar, no entanto o 
atendimento de creche 
plantão vai funcionar 
no Pró-infância com 
59 crianças de zero a 3 
anos inscritas.

Carine Arenhardt/O Líder
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O número de mortes 
por Covid-19 em Santa 
Catarina registrou uma 
queda de 26,9% na pri-
meira semana de julho em 
relação ao mesmo período 
do mês anterior, segundo 
dados da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). Isso 
porque a média móvel de 
óbitos no início de junho 
era de 52 por dia, e, no 
início de julho, chegou 
a 38. Os números ainda 
serão revisados pela SES, 
mas apontam para queda 
no volume de mortes pela 
doença no Estado.

Os dados estão melhores 
do que a própria Secre-
taria esperava. Segundo 
boletim semanal da Covid, 

a projeção inicial para os 
primeiros dias de julho era 
média de 45 óbitos por dia, 
sete a mais do que o apura-
do. A pasta também previa 
aumento de óbitos em oito 
das 16 regionais de saúde, 
mas apenas seis tiveram 
crescimento real. As outras 

dez estão em estabilidade 
ou queda. 

"Nós fizemos projeções 
e na realidade tem dimi-
nuído o número de casos e 
óbitos, principalmente por 
conta de fatores externos 
que ainda não estão men-
surados por essa projeção, 

que são o efeito da vacina-
ção e a adoção de medidas 
de prevenção, como o 
distanciamento. Com isso, 
as previsões acabam sendo 
superestimadas", disse o 
superintendente de Vigi-
lância em Saúde da SES, 
Eduardo Macário. 

A redução das mortes 
ocorre justamente em meio 
ao inverno - período con-
siderado mais complicado 
para síndromes respirató-
rias como a Covid - e após 
alardes de possível terceira 
onda da doença. Para o 
secretário  de Estado da 
Saúde, André Motta Ribei-
ro, o avanço da vacinação é 
uma das principais razões 
para a queda dos indica-

dores e os resultados da 
imunização "são visíveis". 
"O que nós sabemos é que 
a faixa etária [dos doentes e 
internados] mudou. Aque-
les que foram vacinados lá 
no começo estão prote-
gidos. A gente vê pouca 
notícia hoje de profissional 
de saúde adoecendo ou 
falecendo, idosos também", 
acrescentou.

A retração nos óbitos 
também é consequência da 
queda de casos ativos. Esse 
número era de 21,6 mil na 
primeira semana de junho 
e passou para 18,6 mil, no 
início de julho, segundo 
dados da SES. A queda é de 
13,8%. No mesmo sentido, 
as internações de pacientes 

por síndrome respiratória 
aguda grave caíram 8,6%: 
passaram de 1,9 mil por 
semana para 1,7 mil por 
semana, de junho para 
julho.

"Em comparação com o 
pico que deu em março... 
o que tivemos aqui foi 
terrível. Agora a gente está 
muito contente. É claro que 
gostaríamos que ninguém 
mais [morresse], mas ainda 
tem casos bem graves. 
A gente está com muita 
esperança que aos poucos 
a gente consiga superar", 
disse a presidente da Fe-
deração das Santas Casas, 
Hospitais e Entidades Fi-
lantrópicas de SC (Fehosc), 
Irmã Neusa Luiz.

Santa Catarina terá feirão limpa 
nome em julho 

Os consumidores com 
dívidas no comércio já 
podem se programar para 
o maior evento de rene-
gociação de débitos da 
história de Santa Catarina. 
Serão 10 dias, entre 29 de 
julho e 7 de agosto, do ‘Fei-
rão SPC Regulariza Seu 
Nome!’, organizado pela 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de SC 
(FCDL/SC), em conjunto 
com dezenas de CDLs de 
todo o Estado e associa-
dos. “É uma oportunidade 
única para os clientes e 
empresas do varejo cata-
rinense, principalmente 
em tempos de pandemia e 

crise”, diz o presidente da 
FCDL/SC, Ivan Roberto 
Tauffer. O Feirão está 
recebendo adesões dos 
comerciantes, que podem 
se inscrever na CDL de sua 
cidade. Somente as empre-
sas inscritas no programa 
SPC Regulariza poderão 
participar. "Uma vez ca-
dastradas, as dívidas serão 
inseridas no sistema do 
evento, com as condições 
oferecidas para renegocia-
ção aos interessados em 
quitar os débitos", afirma.
Para os consumidores, 
a vantagem é conseguir 
descontos a partir de 50% 
em juros e multas.

Edição 635 | rcnonline.com.br

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

Produção industrial de SC cresce e puxa mercado de insumos
A produção industrial 

catarinense cresceu 26,7% 
entre janeiro e maio 
na comparação com o 
mesmo período do ano 
passado, de acordo com o 
IBGE. Segundo o Obser-
vatório da Indústria da 
Federação das Indústrias 
de SC (Fiesc), após atingir 
ápice em janeiro de 2021, 
a atividade produtiva 
entrou em ciclo de queda. 
Os motivos são o agrava-
mento da pandemia com 
medidas de restrições, 
somadas ao fim do auxílio 
emergencial, morosidade 

na vacinação, dificuldade 
de acesso a insumos e in-
flação, principalmente em 
março e abril. A expansão 
na atividade nacional após 
esse período pode ser um 

indicativo de melhora no 
nível de atividade indus-
trial para os próximos 
meses, diz o Observatório.

A recuperação reflete 
na procura por insumos, 

como o gás natural, que 
registra sucessivos re-
cordes de consumo no 
Estado. “O setor industrial 
é o principal consumidor 
de gás no Estado. Atu-
almente, 324 indústrias 
catarinenses utilizam 
o insumo em seus pro-
cessos produtivos. Este 
crescimento no consumo 
em 2021 mostra que as 
indústrias catarinenses 
estão em ampla recupera-
ção, após a crise causada 
pela pandemia”, afirma 
o presidente da SCGÁS, 
Willian Lehmkuhl.

DIVULGAÇÃO

Mortes por Covid têm queda de 26% em SC
Em 30 dias, média de óbitos diários pela doença caiu de 52 para 38. Internações e casos ativos também registram redução no Estado
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DESVALORIZAÇÃO
Após consecutivos recordes 

de preço dos grãos em Santa 
Catarina em 2021, o mês de 
junho registrou desvaloriza-
ção das principais produções 
catarinenses. A saca de 60 kg 
de soja caiu 8,5% e chegou a 
R$ 164. O milho retraiu 7,5% e 
foi vendido a R$ 98 a saca. E o 
arroz desvalorizou 4,9% e cus-
tou R$ 110 o fardo de 30 kg. Os 

dados são da Epagri. Apesar das 
retrações, o patamar de preços 
ainda está bem acima dos anos 
anteriores. Na comparação com 
2020, o aumento ultrapassa 
100% em alguns casos. Entre os 
motivos da manutenção da alta 
de preços, estão o frio brasilei-
ro, o clima desfavorável para a 
produção nos EUA e a demanda 
chinesa de graõs. 
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ESTIAgEM
Maravilha segue na lista dos mais de 80 
municípios catarinenses em situação de emergência

O Estado ainda registra 
regiões com volumes de 

chuva abaixo da média

CARINE ARENHARDT 

O último decreto de 
emergência devido 
aos reflexos negati-

vos da estiagem foi emitido 
em maio deste ano pelo mu-
nicípio de Maravilha. O de-
creto tem validade de seis 
meses e na verdade foi uma 
renovação, já que o municí-
pio havia decretado situação 
de emergência ainda no ano 
passado.  

Conforme o secretário de 
Agricultura, Pedro Gilberto 
Ioris, as chuvas dos últimos 
meses amenizaram os pro-
blemas com o abastecimen-
to de água, no entanto os re-
flexos da estiagem ainda são 

sentidos, especialmente pe-
los produtores rurais. 

Um exemplo são os pro-
dutores de leite, que estão 
tratando o gado com uma si-
lagem de baixa qualidade, 
devido aos efeitos negativos 
da estiagem na última co-
lheita do milho. Sem qualida-
de na silagem, os produtores 
acabam tendo que comple-
mentar a alimentação das va-
cas com ração, o que encare-
ce muito o custo de produção. 
Paralelo ao aumento no cus-
to produção, os produtores 
de leite ainda enfrentam uma 
baixa nos preços desde o se-
gundo semestre de 2020, com 
reação tímida nos últimos 
meses. 

Secretário de Agricultura Pedro Gilberto ioris

Produtores de leite estão entre os afetados pela estiagem

Fotos: Arquivo/O Líder

Conforme dados divulgados pela 
Defesa Civil de Santa Catarina, 
o Estado tem pelo menos 86 
municípios ainda em estado de 
emergência devido à estiagem. 
Nesta lista se somam os cadastros 
de pedidos de apoio de recursos 
pelas prefeituras, especialmente 
dos municípios das regiões Oeste e 
Extremo Oeste. 
Maravilha, assim como vários 
municípios vizinhos, faz parte 

dessa lista. A Defesa Civil reforça 
que, embora a situação das chuvas 
esteja entrando em normalidade, 
muitas prefeituras acumularam 
prejuízos neste período.
De acordo com boletim 
hidrometeorológico, divulgado 
nesta semana pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do 
Estado, as regiões do Médio e Baixo 
vale do itajaí, Grande Florianópolis e 
litoral Sul tiveram volume de chuva 

acima da média em junho, o que 
amenizou a estiagem em Santa 
Catarina, no entanto  as regiões 
Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e 
Serra continuaram com chuvas 
abaixo da média climatológica para 
a época. 
Dentre os 295 municípios de Santa 
Catarina, 229 estão em estado de 
normalidade, 37 de atenção, nove 
de alerta e três em situação crítica 
frente à estiagem.

MAIS DE 80 
MUNICÍPIOS NO ESTaDO
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MUNIcíPIOS

Nesta semana a Adminis-
tração de São Miguel da Boa 
Vista lançou uma campanha 
em comemoração ao Dia do 
Colono e Motorista (24). Na pá-
gina oficial no Facebook, o pre-
feito, Vanderlei Bonaldo, e o vi-
ce-prefeito, Jairo Antônio Luft, 
convidaram as pessoas para 
participar da iniciativa. A inten-
ção é que cada munícipe faça 
fotos ou vídeos do dia a dia de 
trabalho, poste no Facebook e 
marque a página do município.

De acordo com o prefeito, 
essa foi uma forma encontrada 
de valorizar as duas importan-

HOMenageM

administração promove iniciativa para 
comemorar dia do Colono e Motorista

HOMenageM
uma homenagem aos 
colonos e motoristas 
está prevista para 
o próximo sábado 
(24), à tarde, tendo 

lideranças anunciaram a novidade em vídeo nas redes sociais

tes profissões. “Já que a pande-
mia não nos permite encontros, 
pensamos que esta também 
é uma forma de comemorar a 
data”, destaca. O prazo para par-
ticipar é até terça-feira (20). 

como programação 
uma carreata com 
apresentações ao ar 
livre dos profissionais 
contratados pelo 
Departamento de 
Cultura. A ação 
será realizada nas 
comunidades do 
interior, por cerca de 15 
minutos em cada local. 
A administração destaca 
que serão respeitadas 
todas as medidas de 
prevenção ao covid-19, 
sendo obrigatório o uso 
de máscaras.

Divulgação

DA REDAÇÃo 

O aniversário de 26 anos de 
Bom Jesus do Oeste é comemo-
rado na próxima segunda-fei-
ra (19), dia em que o município 
festeja sua emancipação. Em 
19 de julho de 1995, através de 
Lei Estadual, foi criado o muni-
cípio, que se desmembrou de 
Modelo e anexou ainda em seu 
território parte de Maravilha e 
Campo Erê. 

Em virtude do cenário de 
pandemia, neste ano não ha-
verá festividades. Para lembrar 
a data, apresentamos a seguir 
uma entrevista com o prefeito 
Airton Antonio Reinehr, avalian-
do os avanços do município e o 
trabalho da atual gestão.  

(Jornal o líder) COMO aVa-
LiaR O deSenVOLViMen-

TO dO MuniCíPiO aO LOn-
gO deSSeS anOS?

(Prefeito Airton Antonio 
Reinehr) A primeira Adminis-
tração Municipal teve o desafio 
de instalar os serviços públicos 
do município, e as administra-
ções seguintes buscaram dar 
continuidade às obras de infra-
estrutura e desenvolvimento do 
município.

Com o passar dos anos o 
município foi alcançando no-
vos objetivos e está cada vez 
mais crescendo e se desenvol-

eManCiPaÇãO O município foi criado em 19 de julho de 1995, desmembrando-se de Modelo 

bom Jesus do Oeste comemora 
aniversário de 26 anos 

imagem aérea da cidade de Bom Jesus do Oeste

vendo em passos largos. Atu-
almente o município de Bom 
Jesus do Oeste está em pleno 
desenvolvimento.

(Jornal o líder) neSTe anO 
eM bOM JeSuS dO OeSTe COM-

PLeTa SeuS 26 anOS e SOb 
nOVa geSTãO, QuaiS aS 
PRinCiPaiS COnQuiSTaS?

(Prefeito Airton Antonio 
Reinehr) Em praticamente sete 
meses à frente do município, 
nossa gestão já realizou diversas 
ações, foram elencadas prio-
ridades de cada setor, ou seja, 

o que a gente vê como sendo 
mais importante de início, para 
fazermos em um curto espaço 
de tempo. 

Entre as ações podemos ci-
tar: perfuração de um novo poço 
artesiano no perímetro urbano; 
ordem de serviço para a elabo-
ração de anteprojeto de enge-
nharia para implantação asfál-
tica entre Bom Jesus do Oeste 
até a divisa com o município de 
Maravilha; aquisição de uma re-
troescavadeira; construção de 
murro ao redor da prefeitura e 
portão; construção de três salas 

e murro na Escola Municipal e 
instalação de câmaras de moni-
toramento; melhorias na Unida-
de de Saúde, escola municipal e 
Jardim de Infância; colocação de 
cisternas nas repartições públi-
cas, escola e prefeitura.

Além dessas obras tam-
bém foram realizados a instala-
ção da Rede Trifásica de energia 
nos barracões da área industrial 
II e melhorias; ordem de servi-
ço para a troca das lâmpadas por 
LED; conserto em praticamente 
toda a frota de veículos e maqui-
nários do município, substitui-

ção e instalação de câmeras de 
monitoramento no Centro Ad-
ministrativo, praça municipal 
e delegacia de polícia, e ainda 

viabilizamos aluguel de espaço 
para uma nova empresa.

(Jornal o líder) QuaL a Sua 
MenSageM aOS MuníCi-

PeS, eM COMeMORaÇãO a 
MaiS uM aniVeRSáRiO?
(Prefeito Airton Antonio 

Reinehr) A Administração Mu-
nicipal parabeniza o nosso mu-
nicípio pela passagem de seus 
26 anos de Emancipação Polí-
tica e Administrativa. Parabéns 
bom-jesuenses, gente de bem, 
guerreira, honesta e batalhado-
ra que, com seu trabalho diá-
rio, constrói o desenvolvimento 
do município e dentro das suas 
possibilidades não mede esfor-
ços na busca do crescimento e 
de melhores dias para esse mu-
nicípio abençoado.

O aniversário de uma ci-
dade é muito mais do que um 
marco na vida de cada cidadão, 
e sim uma página que viramos 
para conquistar novos sonhos.

Prefeito Airton Antonio reinehr, deixa mensagem aos munícipes

Fotos: Divulgação

No último dia 12 a ad-
ministração de São Miguel 
da Boa Vista recebeu um 
micro-ônibus novo para 
uso da Secretaria de Edu-
cação. O veículo foi adqui-

rido através de Processo 
Licitatório, com recur-
sos de emenda parlamen-
tar estadual de 2020, com 
contrapartida de recur-
sos próprios do município.

eduCaÇãO

São Miguel da boa Vista 
recebe micro-ônibus

ReCeSSO
A rede municipal de ensino de São Miguel da Boa 
vista fará o recesso escolar do dia 22 de julho 
até 1º de agosto. Na creche, haverá atendimento 
plantão no período de 26 a 30 de julho, para as 
famílias que comprovaram esta necessidade. Nos 
dias 22 e 23 não haverá atendimento, pois a equipe 
irá realizar avaliação. 
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MUNIcíPIOS

No último dia 10 Cunha 
Porã recebeu a visita do De-
putado Federal Fábio Schio-
chet (PSL). Na ocasião esti-
veram presentes a prefeita, 
Luzia Vacarin, o vice, Rafa-
el Böer, o presidente da Câ-
mara de Vereadores, Neo-
dir Grade, e as vereadoras 
Francieli Oberderfer e Ta-
tiana Ines Ely Henicka.

O valor total destinado ao 
município foi de R$ 1.116 mi-

lhão, através de três emen-
das: R$ 316 mil para uma má-
quina retroescavadeira, R$ 
300 mil para Saúde e R$ 500 
mil para recursos livres.

Schiochet destacou que 
esteve em Cunha Porã no pe-
ríodo da campanha e que fi-
cou feliz por voltar e desti-
nar tal valor. As lideranças do 
Executivo agradeceram o de-
putado por investir e acreditar 
no município de Cunha Porã.

CunHa PORã

SeTe de OuRO

Município recebe 
emendas com valor total 
de mais de R$ 1 milhão 

flor do Sertão conta com 
lançamento de livro

lideranças receberam a visita do deputado no último fim de semana 

Divulgação

bOM JeSuS dO OeSTe
assinada ordem de serviço para elaboração 
de anteprojeto de pavimentação asfáltica

O prefeito de Bom Je-
sus do Oeste, Airton An-
tônio Reinehr, assinou no 
último dia 8 a ordem de ser-
viço para elaboração de 
anteprojeto de engenha-
ria para pavimentação as-
fáltica entre Bom Jesus do 
Oeste e Maravilha, com 
extensão de aproximada-
mente seis quilômetros.

A empresa responsável 
pela execução da obra terá 
60 dias para a execução des-
te estudo preparatório, con-
forme prevê cronograma 
apresentado pela empresa 
na assinatura do contrato.

Estiveram presentes 
no ato o vice-prefeito, Iva-
nor Belolli, vereadores Ele-

Charlaine Kreuz

Ordem de serviço foi assinada na última semana

ni Pereira Schmitt, An-
dreia Comunello, Evandro 
Boyaski e Darci Hanauer, se-
cretários Sidnei Luiz Wa-
lker e Elton Henrique da Sil-

va, e o representante da 
empresa, Pedro Pantusa. 

O prefeito celebrou a 
conquista e afirmou que a 
obra tão sonhada sairá do 

papel. “Esse acesso asfáltico 
entre Bom Jesus do Oeste a 
Maravilha irá beneficiar a re-
gião toda, além de fomentar 
o desenvolvimento local”, diz. 

CAMIllA CoNsTANTIN 

Na próxima terça-feira (20) 
Cunha Porã comemora 63 anos, 
contando com live show de ani-
versário. Os preparativos para 
a data começaram ainda na úl-
tima semana de junho, em que 
a administração focou em usar 
as cores do município na deco-
ração, feita do trevo até o cen-
tro. A programação especial 
segue até o fim do mês, de for-
ma adaptada em razão da pan-
demia. Assim, os eventos com 
presença de público irão se-
guir orientações e protocolos 
em conformidade com as nor-
mas sanitárias vigentes.

A prefeita de Cunha Porã, 
Luzia Vacarin, destaca que 
muitas pessoas contribuíram 
para a história do município 
ao longo destas mais de seis 
décadas. “São muitas histórias 
até aqui, vários pontos altos, 
empresários que acreditaram 
em nosso município. Acredi-
to que o mais importante são 
as pessoas, é preciso ter visão 
de humanidade, para crianças, 
adultos e idosos. Hoje estamos 
com o município em franco 
desenvolvimento”, enfatiza. 

Ela afirma que para cres-

adaPTaÇãO Em razão da pandemia, comemoração no dia de aniversário do 
município irá contar com show on-line

Cunha Porã completa 63 anos 
na próxima semana

Cunha Porã recebeu decoração especial com as cores oficiais do município

cer é preciso ouvir as necessi-
dades da comunidade, buscar 
recursos e planejar, adminis-
trando com perspectivas para 
o futuro. Entretanto, em ra-
zão da pandemia, o momento 
é desafiador para os gestores. 
“Somos testados a todo mo-
mento. As vacinas chegando, 
a mobilização das equipes, o 
desafio de vencer. Mas vamos 
vencer”, diz.

Ela parabeniza a cida-
de pelo aniversário e enfatiza 
o amor que sente por Cunha 
Porã. “Eu amo esta terra. Que 

eu possa fazer pelas pessoas um 
projeto de futuro, de qualidade 

de vida e dignidade. Um feliz 63 
anos para todos nós”, finaliza. 

PROgRAMAÇÃO
DIA 17 DE JULHO: Café Colonial Oase (retirada no local) 
e exposição de orquídeas, no Pavilhão Evangélico, das 
11h às 13h e das 18h às 20h.
DIA 20 DE JULHO: live “Show” de aniversário de 63 anos, 
com início às 19h.
DIA 25 DE JULHO: Bênção em homenagem aos colonos 
e motoristas, em frente à igreja Católica, às 9h30.
DIA 28 DE JULHO: Pagamento da primeira etapa do 
bônus fiscal 2021, entrega de flores aos inscritos no 
concurso de jardinagem urbana e rural e o início do curso 
de jovens agricultores na Ser Auriverde.

Divulgação

No último sábado (10) Jo-
vir Zanuzzo fez o lançamen-
to oficial do livro “Sete de ouro 
– As atitudes que farão de você 
uma pessoa mais brilhante!”. O 
evento foi realizado no Centro 
de Convivência de Idosos, se-
guindo as orientações sanitá-
rias em razão da pandemia.

Segundo o escritor, que é 
servidor público municipal, a re-
alização do evento foi organi-
zada no intuito de atender três 
objetivos: divulgar seu traba-
lho pessoal, motivar as pessoas 
a ler mais e escrever, e divulgar 
o município e suas potenciali-
dades. “O evento superou nos-
sas expectativas em todos os 
sentidos, mas cabe um reconhe-

cimento especial ao encanta-
dor público presente, que tor-
nou a noite inesquecível”, afirma.

Diversas lideranças e autori-
dades prestigiaram o lançamen-
to, entre elas o prefeito, Sidnei 
Willinghöfer, que parabenizou 
o escritor. O livro, que já vendeu 
mais de cem exemplares, está 
sendo comercializado pela Edi-
tora Autografia, seus parceiros 
em plataformas digitais e tam-
bém pelo próprio escritor, que 
oferece diferenciais. “Adquirin-
do diretamente comigo o leitor 
recebe o livro com uma dedica-
tória personalizada, além de um 
presentinho extra e exclusivida-
de de conteúdos que divulga-
remos virtualmente”, promete.

Divulgação

lançamento foi promovido no último fim de semana
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novas oportunidades de 
melhorias por meio das 
encarnações. Os bondosos 
evoluem com mais rapidez 
por se aproximarem dos 
valores morais de Cristo. 
Para eles, a consciência é 
eterna. 

CandOMbLÉ
A religião de matriz africana 
acredita na continuidade da 
vida por meio de uma força 
vital e imortal chamada ori 
(cabeça interna, destino). 
Ela é a parte imperecível de 
uma pessoa. Ao morrer, o 
espírito passa para outra 
dimensão e se junta a 
outros espíritos, guias e 
orixás. Ou seja, a morte não 
é o fim, mas uma mudança 
de estado e de plano de 
existência.

JudaíSMO
Para os judeus, a alma é 
eterna. A morte é apenas 
o fim do corpo, da matéria. 
Cada um está na Terra 
por um motivo e tem uma 
missão a cumprir.

iSLaMiSMO
Para o islamismo, a morte é 
a separação do corpo e da 
alma, é a passagem desta 
vida para a eternidade. 
Nessa religião, acredita-
se em paraíso e inferno, 
como os católicos e em 
um juízo final, quando 
Alá trará à vida todos os 
mortos. Por isso, ao morrer, 
a alma fica aguardando o 
dia da ressurreição para 
ser julgada pelo criador. O 
islamismo não permite a 
cremação do corpo.

PROTeSTanTiSMO
Os protestantes acreditam 
que a morte é uma 
passagem para uma 
vida em comunhão com 
Deus, até que ocorra a 
ressurreição do corpo. A 
crença em céu e inferno 
existe, mas com uma 
diferença sutil à católica: o 
julgamento ocorre pela fé 
da pessoa na palavra de 
Deus e pelo amor à Ele, não 
pelas ações da pessoa em 
vida.

SOCiedade afRiCana
A sociedade africana 
apresenta uma 
particularidade pouco vista 
no mundo ocidental. Suas 
religiões e cultos são muito 
integradas à natureza, e, por 
isso, a pedagogia da morte 
é permanente e presente 
desde a infância.

MÉxiCO
O México é um país 
muito peculiar: o dia de 
finados é comemorado 
com muita festa e alegria. 
É a celebração da vida 
de quem se foi, que, 
inclusive, é “chamado” 
para participar da festa. 
Os mexicanos encaram 
a morte como uma fase 
de um ciclo infinito, 
um espelho que reflete 
como vivemos e nossos 
arrependimentos. A morte 
em diferentes culturas têm 
significados interessantes 
que contribuem para que 
encaremos a perda de 
formas diversas.

Deny Donato Alfano já atuou como psicólogo em Maravilha

 Arquivo pessoal

LuTO 
Morre deny alfano, colunista do Jornal O Líder

O psicólogo e antropólo-
go Deny Donato Alfano fale-
ceu na madrugada de terça-fei-
ra (13), em Florianópolis. De 
acordo com amigos e familiares, 
ele apresentou sintomas que 
inicialmente pareciam de co-
vid-19, mas ao procurar atendi-
mento médico a doença foi des-
cartada, sendo diagnosticado 
com dissecção de um aneuris-
ma de aorta. 

Ele foi submetido a uma ci-
rurgia, onde houve o rompimen-
to do aneurisma. Alfano chegou 
a ser internado na UTI, mas não 
resistiu. O funeral foi realizado na 
casa mortuária do Cemitério Ita-
corubi, em Florianópolis. 

Deny era colunista do Jornal 
O Líder e durante alguns anos foi 
apresentador do programa Parla 
Com Deny, nas noites de segun-
da-feira, na rádio 103 FM, de São 
Miguel do Oeste. Atualmente re-
sidia em Florianópolis. 

A MORTE NÃO É 
IgUAL PARA TODOS

Nessa época de pandemia 

estamos obrigados a viver 
com uma penetrante e 
prepotente lembrança da 
morte. Na nossa cultura isto 
tende-se a viver com medo. 
Mas como vem concebida 
a morte nas outras culturas 
e religiões? Cada uma, de 
fato, a interpreta de uma 
maneira diferente. Se para 
algumas a morte é o fim 
da existência, para outras é 
apenas uma etapa. 
Enquanto alguns apresentam 
dificuldades para lidar com 
a morte de um ente querido, 
outros lidam de forma serena 
e festiva. independente da 
forma como se dá, ela nada 
mais é do que o fim de um 
ciclo natural.

CaTOLiCiSMO
A morte é uma passagem 
para a vida eterna, 
conforme a crença dos 
católicos. Cada pessoa 
é julgada pelas suas 
ações durante a vida: se 
perdoado, alcançará o céu, 
será tocado pelo Senhor 
e ressuscitará para a vida 
eterna. Se condenado, irá 
para o inferno.

budiSMO
Ao contrário dos católicos, 
os budistas acreditam 
em reencarnação: após 
a morte, o espírito volta à 
vida em outro corpo. Suas 
ações em vida influenciam 
em quais condições voltará, 

independente da 
forma como se dá, 
ela nada mais é do 

que o fim de um 
ciclo natural

Deny Donato Alfano 
(em memória)

subindo ou descendo na 
escala evolutiva dos seres 
vivos. Buda compara a 
morte e a reencarnação ao 
ciclo de dormir, sonhar e 
acordar. 

eSPiRiTiSMO
Os espíritas também 
acreditam na reencarnação 
e na inexistência da morte. 
Todos fomos criados 
iguais, simples, ignorantes e 
somos diferentes na escala 
evolutiva conforme nossas 
ações. Em cada vida, o 
espírito utiliza seu corpo 
físico para evoluir. Aqueles 
que não praticam o bem, 
são mais rudimentares, 
evoluem devagar e recebem 

deSde O PRinCíPiO, O SeR HuManO 
ViVe enVOLTO PeLa PaZ de deuS
Desde o princípio vivemos no 
mundo pacífico de Deus. É como 
se à nossa volta resplandecessem 
os claros raios do Sol. Mas, mesmo 
vivendo no mundo da Luz, se 
estivermos com os olhos cerrados, 
não enxergaremos a luz que 
brilha em torno de nós. A chave 
para solucionar o problema está 
em abrir a “janela da mente”.

Em sua homenagem, 
publicamos nesta semana 
a última coluna do Deny, 
com um texto escrito 
por ele ainda em 
abril, sobre a morte  
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ILCA OTILIA VIER
Faleceu no dia 12 de julho, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, 
aos 76 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Assembleia de Deus da linha 
Águas do Araçá, em Barra Bonita, e 
sepultado no cemitério da linha Alto 
São José.

GILMARA ROVERSI
Faleceu no dia 12 de julho, no hospital 
São José de Maravilha, aos 39 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Sagrada 
Família do Bairro Floresta e sepultado 
no cemitério municipal. 

ONDINA SAUGO
Faleceu no dia 13 de julho, em sua 

residência, aos 76 anos.  Seu corpo 
foi velado no Centro de idosos de 
Bom Jesus Do Oeste e sepultado no 
cemitério de Bom Jesus do Oeste. 

GEMMA TODESCATTO
Faleceu no dia 13 de julho, em sua 
residência, aos 90 anos. Seu corpo foi 
velado no centro comunitário da linha 
Fuzil, em Flor do Sertão, e sepultado 
no cemitério da comunidade. 

EVARISTO FLORES
Faleceu no dia 13 de julho, no 
hospital regional de São Miguel do 
Oeste, aos 74 anos. Seu corpo foi 
sepultado no cemitério municipal de 
Barra Bonita.

ROBSON ROCHA
O artista brasileiro 
robson rocha, que 
trabalhava como 

ilustrador exclusivo da 
DC Comics, morreu no 

dia 11 de julho, aos 41 anos, vítima de 
covid-19. Os primeiros trabalhos do 
ilustrador com a gigante dos quadrinhos 
foram em 2010 e, seis anos depois, 
ele assinou contrato de exclusividade. 
Participou de produções como Batman 
Eterno, Aves de rapina, Aquaman, 
Supergirl e outros.

PAUL ORNDORFF
A lenda da luta 
livre Paul Orndorff 
morreu no dia 12 de 

julho, aos 71 anos. O 
lutador de Wrestling, 

que se aposentou em 1995, havia sido 
diagnosticado com demência. Nascido 
na Flórida e conhecido por seu físico 
impressionante, Orndorff participava de 
um time de futebol americano e entrou no 
Wrestling (luta livre) profissional em 1976, 
ganhando reconhecimento. 

ARTHUR BADALOTTI
o ex-presidente da 
Chapecoense e 
empresário Arthur 

Salvador Badalotti 

morreu no dia 14 de julho, aos 91 
anos. Durante a gestão dele, o clube 
conquistou o primeiro título catarinense, 
em 1977. Natural de Erechim, no rio 
Grande do Sul, ele chegou em Chapecó 
aos 20 anos. Na cidade, fundou uma 
empresa de materiais de construção. 
Além disso, também foi vereador entre os 
anos de 1983 e 1988.

JEFF LABAR
O guitarrista norte-
americano Jeff laBar, 
do grupo de glam rock 

Cinderella, morreu no 
dia 14 de julho, aos 58 

anos. Ele foi encontrado sem vida em seu 
apartamento e a causa da morte não foi 
divulgada. Guitarrista do Cinderella desde 
1985, também lançou seu álbum solo, 
intitulado One For The road.

NELSON MIOLARO
O criador de conteúdo 
Nelson Miolaro, 
conhecido como vô 

Nelson, morreu no 
dia 15 de julho, aos 90 

anos, após fraturar o fêmur e desenvolver 
complicações nos rins. A conta nas redes 
sociais vovôs Tiktokers ficou famosa após 
ele e a mulher, Nair Donadelli, criarem 
conteúdos divertidos em casal em vídeos 
curtos.

ObITUÁRIO

A Associação dos Muni-
cípios do Entre-Rios (Ame-
rios) realizou, na quar-
ta-feira (14), a primeira 
reunião presencial do Co-
legiado de Secretários Mu-
nicipais de Agricultura da 
entidade, com vários assun-
tos em pauta. Inicialmente 
a assessora em Movimento 
Econômico da Amerios, Lo-
vete de Assis, falou sobre a 
importância do movimen-
to econômico agropecuário 
para a arrecadação do ICMS 
das administrações muni-
cipais, sendo esta uma das 
principais receitas.

Em seguida, foi salien-
tado sobre o sistema eSo-
cial, projeto do Governo Fe-
deral que unifica o envio de 
informações pelo empre-
gador em relação aos seus 
empregados, cumprindo a 

prestação de informações 
relativas às suas obrigações 
fiscais, trabalhistas, previ-
denciárias e ao FGTS, de 
forma unificada.

Outro assunto debatido 
foi a sucessão familiar nas 
propriedades rurais, tema 
muito preocupante e deba-
tido há anos, que precisa de 
uma atenção especial dos 
municípios. Foi comenta-
da a necessidade de se tra-
balhar a família como um 
todo, e algumas experiên-
cias de municípios com jo-
vens na Casa Familiar Rural 
para manter maior porcen-
tagem no campo. Progra-
mas de habitação no meio 
rural também ajudam na 
permanência de casais jo-
vens no meio rural.

O engenheiro agrônomo 
de Tigrinhos, falou sobre a 

RegiãO Encontro teve vários assuntos em pauta e encerrou com a eleição para o exercício 2021 

amerios promove reunião e empossa nova diretoria 
do Colegiado de Secretários de agricultura

ELEIÇÃO E POSSE
A reunião também 
teve eleição e posse da 
Diretoria do Colegiado 
de Secretários 
Municipais de 
Agricultura da Amerios 
para o exercício de 2021.
Primeiro Coordenador: 
Sérgio Werlang, 
secretário de 
Agricultura de Caibi 
Segundo Coordenador: 
Darci Thome, secretário 
de Saudades 
Primeira Secretária: 
Francieli Brusco de 
Oliveira, engenheira 
agrônoma de Flor do 
Sertão
Segundo Secretário: 
vilmar Senhor, 
secretario de Bom 
Jesus do Oeste

reunião foi nesta semana na sede da Amerios

Divulgação

comercialização de produ-
tos de origem animal e pei-
xe vivo nas feiras livres, em 
que as exigências para re-
gularização são grandes 
para pequenos produtores. 
Através dessa demanda foi 
decidido que para a próxi-
ma reunião será convida-
do o profissional da Cidasc 

e Icasa para sanar as dúvi-
das, como também visitar a 
feira livre do município de 
Maravilha.

Também foi aborda-
do sobre internet rural, em 
que os municípios de Ma-
ravilha e Flor do Sertão re-
passaram como funcionou 
seus programas, com au-

xílio de até o limite de um 
valor por família na insta-
lação.

O quinto assunto da 
pauta foi o problema com 
a estiagem, em que foi co-
mentado o funcionamen-
to do Programa de Apoio 
a Resiliência Hídrica em 
Santa Catarina.  
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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

aLTeRaÇãO nO SiSTeMa de iLuMinaÇãO
Olá amigo leitor!
Hoje vamos tratar sobre a instalação do sistema de sinaliza-

ção em veículos automotores, excluídas as motocicletas, motone-
tas e ciclomotores.

A resolução 667/2017, que entrou em vigor em janeiro de 2021, 
estabelece as características e especificações técnicas dos sistemas de 
sinalização, iluminação e seus dispositivos aplicáveis a automóveis, 
camionetas, utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhões trato-
res, ônibus, micro-ônibus, reboques e semirreboques, novos saídos 
de fábrica, nacionais ou importados e dá outras providências. 

Em seu artigo 2º, o dispositivo determina que ficam limitados a 
instalação e o funcionamento simultâneo de no máximo 8 (oito) fa-
róis, independentemente de suas finalidades. Ou seja, pode ser insta-
lado em seu veículo até no máximo 8 (oito) faróis, incluindo os auxi-
liares (neblina ou milha).

Porém, essa instalação e utilização não pode ser de maneira in-
discriminada, e até muitos veículos nem suportam tal perspectiva. 
Digo isso pois a própria legislação determina que a identificação, lo-
calização e forma correta de utilização dos dispositivos luminosos de-
verão constar no manual do veículo. Além do mais, o dispositivo de 
trânsito ensina que é vedada a instalação de dispositivo ou equipa-
mento adicional luminoso não previsto no sistema de sinalização e 
iluminação veicular estabelecido pela própria resolução.

Podemos citar como exemplos a utilização de faróis auxiliares de 
instalação artesanal em local muito próximo da placa do veículo, o 
que é proibido. Também, nota-se a colocação de fios de Led em torno 
do para-choque, ou até mesmo colocação de “rodas” luminosas no 
para-brisa do veículo, esses dispositivos não são originais de fabrican-
te e nem constam na resolução 667/17, e assim, tornam-se proibidos.

Continuando com a temática, importante é informar que a pró-
pria resolução deixa claro que é proibida a colocação de adesivos, pin-
turas, películas ou qualquer outro material que não seja original do fa-
bricante nos dispositivos dos sistemas de iluminação ou sinalização 
de veículos.

Portanto, aquelas pessoas que gostam de pelicular os faróis de 
modo artesanal, sem ser original do fabricante, também estão come-
tendo conduta proibitiva.

E, completando o assunto, a resolução 667/17 deixou claro que 
é proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação 
ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que 
não seja original do fabricante. Ou seja, se seu veículo veio de fábri-
ca com lâmpadas LED, você somente pode substituí-la por LED, se 
veio de fábrica halógena, somente pode substituir por lâmpadas do 
tipo halógena.

Desse modo, caso forem flagradas as situações de alteração no 
sistema de iluminação, o proprietário será notificado por infração de 
trânsito de natureza grave, com penalidade de multa no valor de R$ 
195,23, e retenção do veículo para regularização.

Tenham todos uma boa semana.

eSTeLiOnaTO Mais uma vítima caiu no conhecido “golpe do nudes” 
na região Extremo Oeste

após fotos íntimas pela internet, 
homem perde R$ 4 mil em golpe

A Polícia Civil, através da 
Delegacia de Polícia de Ma-
ravilha, concluiu a investiga-
ção e indiciou um homem, 
de 20 anos, suspeito de man-
ter relações sexuais e engravi-
dar uma menina de 12 anos.

De acordo com a polícia, o 
caso ocorreu no município de 
Maravilha, no início deste ano. 
A mãe da menina procurou a 

Polícia Civil, relatando que a fi-
lha, de 12 anos, estava grávida.

A Polícia Civil instaurou 
inquérito para apurar os fa-
tos. Durante a investigação, a 
vítima foi atendida por pro-
fissional capacitado e rela-
tou detalhes do ocorrido. 

O suspeito foi identifi-
cado e indiciado pela práti-
ca do crime de estupro de vul-

nerável, cuja pena pode chegar 
até 15 anos de reclusão.

A investigação, contendo as 
provas do caso, foi encaminhada 
ao Ministério Público para aná-
lise. A Polícia Civil lembra que 
a comunidade pode participar 
das ações promovendo denún-
cias. “Denuncie. Disque 181 ou 
WhatsApp (49) 98802-9917”, lem-
bra a delegacia de Maravilha. 

inVeSTigaÇãO
Polícia Civil indicia homem que engravidou 
menina de 12 anos

Um acidente de trânsito 
com danos materiais foi regis-
trado na manhã de ontem (16) 
na Avenida Padre Antônio, es-
quina com a Rua Independên-
cia, em Maravilha. Foi uma 
colisão entre um carro e um 
ônibus de transporte escolar do 
município. Ninguém se feriu.

Os alunos já haviam sido 
deixados na escola e no mo-

mento do acidente só havia o 
motorista no interior do ve-
ículo. A Polícia Militar este-
ve no local e conversou com 
os envolvidos. O motoris-
ta do ônibus afirmou que, 
em certo momento, o veí-
culo que estava na frente fi-
cou desgovernado e começou 
a se movimentar em ré, coli-
dindo na frente do ônibus. 

Um homem perdeu R$ 4 
mil em um golpe na última se-
mana no município de Descan-
so. O caso foi registrado pela Po-
lícia Militar por volta das 15h de 
terça-feira (13), quando a vítima 
procurou a polícia. 

Conforme a PM, a vítima 
trocou mensagens com uma 
mulher pelo WhatsApp. Ela 

enviou fotos íntimas. Segundo 
ele, a mulher pediu para que 
ele também enviasse, mas o 
homem garante que não man-
dou fotos. 

Depois de alguns dias, o 
homem começou a receber li-
gações e mensagens pelo What-
sApp de alguém dizendo ser de-
legado do Rio Grande do Sul. O 

suposto delegado estava cobran-
do R$ 4 mil devido a um proces-
so de pedofilia contra o homem. 
Diante da ligação, o morador 
efetuou o depósito do valor. 

Na segunda-feira (12), no-
vamente o homem teria recebi-
do uma ligação do suposto de-
legado, que pedia mais R$ 8 mil 
por despesas funerárias. A jo-

vem teria deixado uma carta e 
cometido suicídio. 

Já na lotérica para tentar 
fazer o depósito dos R$ 8 mil, 
a conta não aceitou a movi-
mentação. Diante disso, o fun-
cionário da lotérica orientou o 
homem a procurar a Polícia Mi-
litar para registrar o caso, pois se 
tratava de um golpe. 

Uma coli-
são frontal entre 
dois carros deixou 
duas pessoas feri-
das na SC-161, no 
começo da noi-
te de quinta-feira 
(15), na altura da 
Linha Água Azul, 
no interior de Ro-
melândia. Con-
forme o Corpo de 
Bombeiros de An-
chieta foi aciona-
do para desloca-
rem até a rodovia. 

A colisão fron-
tal foi entre um Gol e uma ca-
mionete Silverado, os dois 
veículos de Romelândia. O 
acidente deixou duas pesso-
as feridas. Um homem, de 72 
anos, condutor do Gol, foi so-
corrido com escoriações no 
rosto e no braço esquerdo. 
Após estabilização ele foi en-
caminhado ao pronto aten-
dimento de Romelândia. 

TRÂnSiTO SC-161
acidente envolve 
ônibus de transporte 
escolar em Maravilha

acidente deixa duas pessoas 
feridas em Romelândia

Celso Ledur/O Líder

Carro colidiu a traseira na parte frontal do ônibus escolar e PM foi acionada

Os bombeiros tam-
bém prestaram atendimen-
to à condutora do veículo Sil-
verado, uma jovem de 22 
anos. Ela estava fora do car-
ro, consciente e orientada, 
sem ferimentos, mas com do-
res no braço direito e pesco-
ço. Ela também foi imobili-
zada e conduzida ao Pronto 
Socorro de Romelândia. 

Corpo de Bombeiros
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ESPORTE

 ONEIDE BEhLINg

Na noite de sábado (10) 
a equipe de Maravilha do 
MH Futsal/SEJL/Acema, jo-
gou pela segunda rodada 
da série ouro da Liga Cata-
rinense de Futsal. A parti-
da aconteceu em Capinzal 
no ginásio municipal, con-
tra a AGN Capinzal. Ain-
da nos primeiros minutos 
da etapa inicial, Maravilha 
abriu e ampliou o placar. O 
gol que abriu o placar foi 
de Dierson que oportunis-
ta, aproveitou a bola den-
tro da área e marcou. Mara-
vilha ampliou com jogada 
que começou com o Duda, 
que viu Dida dentro da área 
e colocou a bola no alto, 
medida suficiente para de 
costa para o goleiro de Ca-
pinzal, desviar a bola de ca-
beça e tirar do arqueiro.

Capinzal não se deu por 
vencido, foi para cima em 
busca do empate, e conse-
guiu. O jogo foi para o in-
tervalo em 2 a 2. A rea-
ção começou depois de 

SÉRie OuRO Foi a primeira vitória dos maravilhenses na estreia fora de casa 

Maravilha ganha fora de casa 
pela Liga Catarinense de futsal

Agora os maravilhenses enfrentam no sábado (17), a equipe de Saudades

uma reposição lateral e 
Felipe acertou um chu-
te forte na diagonal. O 
empate veio com Kito.

O terceiro gol de Ma-
ravilha aconteceu depois 
de uma falha no ataque da 
AGN Capinzal, quando íta-
lo roubou a bola e rapida-
mente ligou Dida pela es-
querda, avançou e bateu. 
Maravilha ainda fez em se-
guida o quarto gol. Repo-
sição lateral e Leozinho 
acertou um chute forte do 

meio da quadra a bola en-
trou na esquina superior 
direita do goleiro Dani-
lo de Capinzal. Antes mes-
mo de Capinzal fazer o ter-
ceiro, mais uma vez, Dida 
recuperou a bola na de-
fesa e colocou por cima 
de todos, para conferir o 
quinto do MH Futsal.

A equipe da casa ainda 
descontou em jogada com 
goleiro linha e a bola so-
brou para Gustavo livre só 
conferir. Depois, nos mi-

nutos finais Duda em tiro 
livre direto fez o sexto para 
MH Futsal. Placar final 6 a 
3 para Maravilha. Foi a pri-
meira vitória na competi-
ção. Foram duas partidas, 
uma derrota e uma vitória. 
Agora os maravilhenses 
enfrentam neste sábado 
(17), a equipe de Saudades, 
em casa. O jogo terá trans-
missão ao vivo pelo canal 
no Youtube/NDAtvEsports 
e no facebook/maravi-
lhaesportes, às 17h30.

Divulgação

A segunda rodada do Es-
tadual da Liga Catarinense 
de Futsal - Série Ouro movi-
mentou a segunda roda-
da neste sábado com cin-
co jogos. Destaque para 
AAPF Palmitos, Rio do 
Sul e ADAF Saudades que 
venceram seus jogos.

A segunda rodada teve 
início à tarde com a equi-
pe da Chapecoense Futsal 
recebendo a AAPF Palmi-
tos para o segundo due-
lo no Sest/Senat em Cha-
pecó. Melhor para a equipe 
de Palmitos que se man-
teve na liderança e ven-
ceu pelo placar de 8 a 1.

Na sequência, a equipe 
da ADAF Saudades recebeu 
o ADX Xanxerê na busca da 
segunda vitória. Venceu em 
casa os visitantes pelo placar 
de 7 a 5 mantendo a inven-

cibilidade na competição.
Em Rio do Sul, a equi-

pe do Rio do Sul Futsal go-
leou na sua estreia em casa. 
Pelo placar de 9 a 5, a equi-
pe bateu o AFC Catanduvas, 
que com a derrota, figura 
na lanterna da competição.

Em Capinzal, a equi-
pe da AGN Capinzal rece-
beu o Maravilha Futsal no 
duelo pela primeira vitória 
de ambas as equipes. Me-
lhor para o Maravilha que 
venceu pelo placar de 6 a 3.

Fechando a rodada, 
em Xaxim no Albertão, a 
Xaxiense estreou na com-
petição encarando os atuais 
campeões da competição. 
Após estrear com derro-
ta no clássico, a Pinhalen-
se bateu a Xaxiense pelo pla-
car de 2 a 1 no jogo mais 
equilibrado da rodada.

fuTSaL
Jogos equilibrados na segunda rodada 
da Liga Catarinense 7

CLaSSifiCaÇãO 
1 – AAPF Palmitos – 6p
2 – rio do Sul Futsal – 6p
3 – ADAF Saudades – 6p
4 – AD Cunha Porã – 3p
5 – Pinhalense – 3p
6 – Maravilha Futsal – 3p
7 – Chapecoense Futsal – 3p
8 – CrE Xaxiense – 0p
9 – ADX Xanxerê – 0p
10 – AGN Capinzal – 0p
11 – AFC Catanduvas – 0p

PRóxiMa ROdada SábadO (17)
AD Cunha Porã x CrE Xaxiense
Pinhalense x AGN Capinzal 
Maravilha Futsal x ADAF Saudades
ADX Xanxerê x Chapecoense Futsal 
AAPF Palmitos x rio do Sul Futsal
Folga AFC Catanduvas

CLáSSiCO de CHaPeCó 
Se tivesse que ter um vencedor no clássico Gre-Nal, seria 

o Inter. Foram quatro oportunidades de gol. Taison, duas do 
Yuri Alberto e uma do Patrick. Goleiro Gabriel Chapecó sal-
vou o Grêmio em todas. Aguirre escalou cada um na sua posi-
ção e as coisas aconteceram bem melhor por isso. Internacio-
nal poderia ter vencido, deixou escapar dois pontos. Grêmio 
sim ganhou um ponto, correto era ter perdido. Todo mundo 
viu que só não saiu derrotado graças ao Chapecó. Foi o me-
lhor do jogo. Não fosse ele, a coisa teria sido bem pior.

PeneiRãO
Coordenador técnico da base da Chapecoense, Adil-

son Kucharski, está repassando para a coluna que a partir 
do dia 26 de julho promoverá uma seletiva para a captação 
de atletas nascidos entre 2004 e 2007, que possam atuar nas 
categorias Sub-14 até Sub-17. Peneirão será nos campos da 
Unoesc. A taxa de inscrição é de R$ 100. Jovens que tem o 
sonho de se tornar jogadores de futebol terão a oportunida-
de de realizar uma avaliação. Adilson lembra que todos os 
detalhes estão no site da Chape.

Ldu 0 x 1 gRêMiO 
Independente de qualquer análise se foi bem ou mal, a 

melhor coisa foi o resultado. Na situação que o Grêmio está 
era fundamental vencer. Foram nove jogos sem triunfar. É 
muita coisa. E foi bem ao estilo Felipão. Time que correu, lu-
tou, brigou, se dedicou, sofreu até no limite. Claro, tem mui-
ta coisa a melhorar. Não pode ficar só se defendendo, é pre-
ciso sair para o ataque. Gostaria muito de ver o time com 
Guilherme Guedes e Darlan no lugar de Cortez e Lucas Sil-
va. Léo Pereira foi escolhido pela Conmebol o melhor em 
campo. Fez o gol e auxiliou na defesa a todo momento.

OLiMPia 0 x 0 inTeR 
O empate acabou sendo de bom tamanho. Inter pode-

ria ter até perdido. Goleiro Daniel e o zagueiro Bruno Méndez 
foram os melhores em campo. Aguirre caprichou na escala-
ção, cada um na sua posição novamente. Manteve um padrão 
de time. No intervalo o treinador fez uma bagunça, trancan-
do o time. Ele tirou o Boschilia, que estava bem, mas coloca o 
Johnny. Foram só três substituições, sendo uma nos minutos 
finais. Inter estava mal e Aguirre não fez trocas. Duro de en-
tender, um treinador que usa rodízio para prevenir desgaste, 
mas não faz substituições durante o jogo com um time can-
sado. Na coletiva falou que o empate foi bom, tem que defi-
nir em casa. Pra ele, é positivo empatar fora na Libertadores.



Maravilha segue na lista dos mais 
de 80 municípios catarinenses 
em situação de emergência PÁGINA 21

O Estado registra regiões 
com volumes de chuva 
abaixo da média. No interior, 
produtores de leite ainda 
sentem severos prejuízos 

OFIcINAS

cRÉDITO 

cultura retoma 
atividades 
presenciais 

caixa explica 
retomada do 
Pronampe

Medida leva em conta o 
avanço da vacinação e 
queda nos casos ativos de 
Covid-19 

Programa oferece linhas de 
crédito especiais para micro 
e pequenas empresas, com 
menor taxa de juros 

PÁGINA 18

PÁGINA  8

>> SAÚDE
Hospital São José realiza cirurgias inéditas com técnicas minimamente invasivas 

PÁGINA 12
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