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Município licita 
compra de R$ 1,5 

milhão em alimentos

O que muda no calendário eleitoral 2020? 

MARAVILHA CICLONE-BOMBA 

Produtos serão destinados para secretarias 
municipais e Corpo de Bombeiros.Parte dos 

alimentos será usada nos Kits de Alimentação Escolar 

Adiamento das eleições foi aprovado nesta semana, definindo os dias 15 e 29 de novembro para a realização do 1º e 2º turnos. 
Congresso Nacional promulgou os novos prazos na quinta-feira (2)

Santa Catarina enfrentou fortes 
vendavais nesta semana, com prejuízos 
em mais de 160 municípios
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Fenômeno deixa 
mortos e rastro de 
destruição no Estado

Divulgação

O Líder

Ederson Abi /O Líder

ATENÇÃO: 
BURACOS 
NA PISTA 

Na contramão das obras de 
restauração, pista da BR-282 

apresenta cenário precário para 
trafegabilidade de veículos
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LiVRe pARA pRiORizAR

Você jogava sinuca valendo a ficha? Eu jogava: o perdedor 
tinha que pagar.

Mas creio que você também já jogou sinuca na amizade, 
sem valer nada.

Minha pergunta é simples: você era um estilo de jogador 
quando a partida era “valendo” e outro quando não valia nada?

Provavelmente quando a vitória livrava você de pagar pela 
ficha, você não arriscava tanto. Tentava garantir a bola. Quan-
do era livre, você podia brincar mais. Testava novas jogadas. Tal-
vez se divertia mais. Talvez se surpreendia mais – pois não tinha 
medo de errar.

Acredito que estamos numa época em que não precisamos 
comprar fichas para jogar: basta querer praticar. Não faz mal se 
você errar: tudo é prática e aprendizado. 

A internet permite aprender e praticar qualquer coisa. E 
também permite que você aprimore suas habilidades – sem li-
mites de tentativas. Mas claro que, para isso, você vai ter que in-
terpretar o erro como parte natural do processo.

Jogar valendo a ficha é competir com os outros. Jogar sem fi-
chas é uma busca frequente para ser cada vez melhor. Uma es-
colha e uma postura de quem assume a responsabilidade pelo 
próprio desenvolvimento.

*
Há algum tempo observei o dilema de uma empresa. Ela 

queria imprimir um daqueles cheques simbólicos, gigantes, 
para sair na foto com os ganhadores de um prêmio em dinheiro.

Até aí tudo bem. O problema é que não é todo mundo que 
cria e imprime um cheque falso de 3 metros por 1. E a empresa 
teve que ir atrás disso. E o prazo era apertado – como o é sempre 
para toda empresa sem planejamento.

Será que vale a pena insistir na ideia do cheque gigante? 
Será que ele é relevante? Vai mudar alguma coisa?

Quando oriento uma empresa ou pessoa, sempre sugiro o 
mesmo exercício, simples e difícil ao mesmo tempo: listar o que 
é crítico e o que não é. E tornar o crítico prioridade. Na empresa, 
na carreira, em qualquer área. O cheque decorativo é um ca-
pricho: como a maioria das coisas que tira o seu sono.

*
Há alguns dias, durante uma apresentação, vi uma ima-

gem dessas que valem mais que mil palavras: pessoas abaixa-
das olhando um palheiro, procurando uma agulha. E ao fun-
do, um tornado se aproximando.

Perder faz parte. Precisamos esquecer a agulha perdi-
da, pedir para alguém comprar uma agulha nova e seguir em 
frente – de cabeça erguida.

DiaNa HeiNz 

Em outros anos o pra-
zo para o alistamento militar 
obrigatório era até o dia 30 
de junho. Desta vez, em ra-
zão das medidas de enfren-
tamento à pandemia de co-
vid-19, o governo federal 
prorrogou o prazo para até 
30 de setembro. Porém, con-
forme a secretária da Jun-
ta do Serviço Militar em Ma-

ravilha, Lúcia Spessato, no 
município o calendário da 
Comissão de Seleção conti-
nua o mesmo, nos dias 19 e 
20 de agosto. Jovens que se 
alistarem a partir de agora 
vão participar da Comissão 
de Seleção somente no pró-
ximo ano. Maravilha recebeu 
140 alistamentos, cerca de 
30% a menos do que em ou-
tros anos. A queda ocorre em 
razão à prorrogação. “Tive-

mos apenas 140 jovens. Em 
outros anos o número che-
gava até 200. Quem fizer o 
alistamento a partir de ago-
ra fica somente com o docu-
mento de alistado, o que di-
ficulta o ingresso em uma 
vaga de trabalho”, explica. 

Por medidas de segu-
rança, o alistamento deve 
ser realizado através do site 
www.alistamento.eb.mil.
br. Em caso de falta de in-

ternet, é possível realizar o 
processo de forma presen-
cial no setor do Serviço Mi-
litar, na Casa da Cidada-
nia. O telefone para dúvidas 
é o 3664 3926. “É importan-
te salientar que ao entrar 
no site, a página inicial so-
licita o CPF do cidadão, ou 
seja, do alistado, e o nome 
da mãe. É necessário preen-
cher desta forma o requisi-
to para prosseguir”, destaca. 

ALisTAmenTO miLiTAR Jovens que se alistarem a partir de agora vão 
participar da Comissão de Seleção somente no próximo ano

junta do serviço militar registra queda 
de 30% no alistamento em maravilha
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LIÇÕES DE VIDA
“Se a vacina demorar, muita coisa vai mudar”, diz autor de 
best-seller sobre pandemia que matou 50 milhões em 1918por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constitui-
ção (PEC) que adia para novembro as eleições municipais deste ano em razão 
da pandemia do novo coronavírus. A PEC adia o primeiro turno para 15 de no-
vembro, e o segundo, para 29 de novembro. Caso um município ou estado não 
apresente condições sanitárias para realizar as eleições em novembro, o Con-
gresso poderá editar um decreto legislativo designando novas datas para a re-
alização do pleito, tendo como data-limite o dia 27 de dezembro de 2020.

OUtROS PONtOS SOBRE O ADIAMENtO DAS ELEIÇõES

saiba outros pontos previstos na pec:
• Registro de candidaturas: O prazo atual é até 15 de agosto. Pelo texto, 
os partidos poderão solicitar à justiça Eleitoral o registro dos candidatos 
até 26 de setembro.
• Convenções: hoje o calendário eleitoral determina que as convenções 
dos partidos para a escolha de candidatos aconteçam entre 20 de julho 
e 5 de agosto. Pela PEC, o prazo passa a ser entre 31 de agosto e 16 de 
setembro e por meio virtual.
• Propaganda: a PEC altera ainda trecho da legislação eleitoral que proíbe 
publicidade institucional nos três meses anteriores ao pleito. Pelo texto 
aprovado, as prefeituras poderão, no segundo semestre deste ano, fazer 
publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos 
municipais destinados ao enfrentamento à pandemia do coronavírus e 
à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas 
afetados pela pandemia. Eventuais condutas abusivas serão apuradas.

congresso adia 
eleições para 
novembro

PARA REFLETIR

Com a chegada do coronavírus ao Brasil as festas cessaram, os eventos acabaram e 
as viagens foram canceladas. Para quem trabalha, viaja com frequência e tem vida social, 
a pandemia é quase uma sentença de prisão perpétua. Não há qualquer prognóstico ou 
previsão de quando teremos novamente um cenário como antes. A não ser que a vacina 
seja logo descoberta, se prove eficaz e não tenhamos mais medo de confraternizar e abra-
çar todo mundo. Quando isso acontecer, e se acontecer, teremos a maior festa do mundo.

Reprodução/Agência Brasil

CATARATAS E ITAIPU FECHADAS

O Parque Nacional do Iguaçu e o com-
plexo turístico da Itapu Binacional, em Foz 
do Iguaçu, no Oeste do Paraná, fecham nova-
mente ao público por causa do novo corona-
vírus. A medida foi anunciada após o decreto 
estadual suspender as atividades não-es-
senciais em sete regiões do Paraná. De acor-
do com o parque e a Itaipu, a medida é válida a partir de quarta-feira 
(1º) e, a princípio, será mantida por 14 dias, conforme prevê o decre-
to. A medida das atrações turísticas tem o objetivo de evitar a propaga-
ção do novo coronavírus, principalmente, na região Oeste do Paraná.

Welinton Martins/RPC

FRAUDADORES DO AUXÍLIO EMERGENCIAL NA MIRA

MPF receberá lista de fraudadores do auxílio. O Tribunal de Contas da União 
determinou na quarta-feira (1º) o envio ao Ministério Público Federal da lista de 
beneficiários que teriam cometido fraudes para receber o auxílio emergencial de 
R$ 600 do governo federal. Os ministros aprovaram o parecer do relator do pro-
cesso, Bruno Dantas. O be-
nefício deveria ser repassa-
do apenas a trabalhadores 
informais, microempre-
endedores individuais, 
autônomos, desempre-
gados e famílias de baixa 
renda. Contudo, confor-
me o relatório, foram be-
neficiados servidores pú-
blicos, aposentados e até 
pessoas que haviam falecido. Ao todo, o TCU encontrou indícios de que 620.299 
pessoas foram contempladas pelo voucher de forma irregular. Maravilha e de-
mais municípios da região estão incluídos com pessoas que burlaram o plano.

A NOSSA TEORIA 
ESTAVA CERTA

O boicote cresce e com ele 
morre um sonho. a praça virtual 
onde todos se encontram 
sem mediação e sem leis era 
remédio. virou veneno. Dezenas 
de empresas mundo afora 
estão cancelando anúncios no 
Facebook. milhões de pessoas 
estão parando de postar e ler. E 
aqueles que continuam, o fazem 
sem o mesmo entusiasmo de 
antes... a plataforma parou de 
servir aos propósitos das marcas 
quando uma onda planetária 
contra o discurso de ódio ganhou 
dimensões gigantescas. Era uma 
utopia bonita: a autorregulação 
popular, sem autoridade e sem 
filtro. uma festa open bar sem 
porteiro e sem precisar de convite, 
na qual cada um era responsável 
pelos seus atos. acabou em porre 
coletivo. Porre de racismo, de ódio, 
de terrorismo, de desinformação, 
de manipulação eleitoral, de 
mentiras, de ignorância e de 
práticas comerciais mentirosas. 
O Facebook diz que entrega 
conteúdos de graça, mas na 
verdade ganha dinheiro retirando 
informações de seus usuários 
sem que eles entendam direito 
como o Facebook quebrou 
(trecho extraído do colunista Tulio 
millmann).

MORRA QUEM MORRER

O prefeito de Itabuna (BA), Fernando 
Gomes, declarou na quarta-feira (1º) du-
rante transmissão pela internet que autori-
zará que estabelecimentos comerciais rea-
bram as portas a partir da quinta-feira (9), 
“morra quem morrer”. O vídeo tem circulado nas redes sociais e vi-
rou alvo de críticas. “Primeiro, lutar pela vida, a vida é uma só. [Depois 
que] morrer, acabou [a vida]. Não tem fortuna, não tem pobreza, não 
tem falência, não tem nada. Mas não posso abrir uma coisa que não te-
nho cobertura. Com a dúvida, com os nossos morrendo por causa de 
um leito em Itabuna, vou transferir essa abertura. No dia 8, mandei fa-
zer o decreto, que no dia 9 abre, morra quem morrer”, disse o prefeito.
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

Os inTOcÁVeis dO sTf
Desde o começo da minha graduação no curso de Direito, 

que cursei na Unoesc com devida qualidade de ensino, ouvi que 
o STF era o “guardião da Constituição”, instância máxima do ju-
diciário Pátrio, e que os ministros que lá estão seriam pessoas de 
conduta ilibada, amplo conhecimento prático, técnico e teórico, 
e por aí vai. Em resumo, intocáveis por seus atos, decisões e con-
dutas. Hoje me deparo com uma situação onde a própria opinião 
pública não aguenta mais os descalabros ocorridos dentro do Su-
premo. Por isso tantas insurgências e protestos. Quero deixar bem 
claro que não concordo com os manifestantes que largaram fogue-
tes em cima do prédio do STF. Acho uma manifestação exagerada e 
de violência desnecessária. Mas temos que reconhecer que tudo o 
que está ocorrendo, nestes dias, com os protestos e manifestações 
em via pública, reflete exatamente o comportamento do próprio 
Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, as condutas lá apresenta-
das e decisões tomadas, fizeram com que a população literalmen-
te perdesse a paciência com eles. Sabemos nós que a voz das ruas, 
se não reflete cem por cento, é grande reflexo da opinião popular. 
As medidas tomadas pelo STF, muitas delas tem tido claro cunho 
político, e por vezes revanchista. Por todos esses motivos o Supre-
mo perdeu o respeito. Perdeu o respeito da população, da opinião 
pública, da imprensa, do governo, de todos enfim. Lamentável. Os 
fatos ocorridos, que receberam severas críticas dos “intocáveis” 
ministros, foram, em grande parte, causados por eles próprios. Vi-
vemos hoje uma realidade diferente do que talvez nunca na histó-
ria desse país (diria aquele famoso político) tenhamos vislumbra-
do. Descrédito da instância máxima do judiciário brasileiro, e um 
péssimo exemplo que quem mais deveria dá-lo. 

ReVOLTAnTe
Revoltante a atitude de algumas pessoas do município de 

Descanso ao descartar roupas que foram enviadas por doação 
aos atingidos pelo tornado. Graças a Deus esta atitude é de pou-
quíssimas pessoas. Raríssimos mal agradecidos, que infelizmen-
te residem em uma cidade de um povo progressista, educado e 
legal. Não mancham a boa imagem da comunidade ordeira e uni-
da que se demonstrou naqueles dias da tragédia. Para mim, fica 
mesmo é o bom exemplo de uma comunidade de Descanso e re-
gião unida, forte e engajada em um objetivo comum, qual seja a 
reconstrução do município, a retomada da vida normal pelas pes-
soas atingidas. Esta sim é a grande lição que para mim fica, do fato 
ocorrido. Sentimento de força e de união. Quanto a aquelas pes-
soas, ou aquela pessoa, que descartou, jogou fora, menosprezou a 
doação recebida, fica um pequeno lamento. O lamento de que ali 
houve a demonstração da maior pobreza que o ser humano pode 
apresentar. A pobreza de espírito. Esmagadora maioria da popu-
lação de Descanso e região demonstrou uma imensa grandeza de 
espírito, e um imenso coração. Por estes, fica o sentimento de que 
toda a ajuda sempre valerá a pena. 

eLeiÇÕes 2020 Mais de 3 mil eleitores que tiveram o título cancelado 
na 58ª Zona Eleitoral poderão votar neste ano 

Tse suspende temporariamente o 
cancelamento de títulos de eleitores 
por falta na revisão obrigatória
CaRiNe aReNHaRDT 

Quem teve o título can-
celado pelo não compareci-
mento na revisão obrigatória 
do eleitorado vai conseguir 
participar das eleições muni-
cipais 2020. A decisão foi ofi-
cializada pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) através 
de resolução que suspen-
deu temporariamente o can-
celamento desses títulos. 
A medida vale apenas para 
cancelamentos pelo não 
comparecimento na revisão 
obrigatória, não tendo vali-
dade para títulos cancelados 
por faltas não justificadas em 
mais de três pleitos eleitorais, 
ou outras irregularidades. 

Na 58ª Zona Eleitoral de 
Maravilha a revisão obriga-
tória do eleitorado encer-
rou em junho de 2019, mas 
os eleitores tiveram até o dia 
6 de maio deste ano para re-
gularizar a situação. No en-
tanto, devido à pandemia do 
coronavírus, o cadastro elei-
toral teve que ser fechado 
sem atendimento presencial 

Arquivo/O Líder

nos cartórios. 
O eleitor teve a opção de 

buscar ferramentas on-li-
ne para regularizar o título, 
mas para que ninguém aca-
basse sendo prejudicado por 

essa mudança, o TSE decidiu 
pela suspensão dos cance-
lamentos. Conforme a che-
fe do Cartório Eleitoral, Ma-
riana Flemming, na 58ª Zona 
Eleitoral de Maravilha, 3.178 

eleitores tiveram o título can-
celado por perder o prazo de 
revisão obrigatória. Somen-
te no município de Maravi-
lha são 2.039 eleitores nesta 
situação.

NOVO 
CANCELAMENTO 

Embora estes 
eleitores possam 
votar neste ano, eles 
terão novamente os 
títulos cancelados 
após a realização do 
segundo turno das 
eleições, tendo que 
regularizar o documento 
posteriormente. Com 
o cadastro eleitoral 
fechado, até a realização 
das eleições, não há 
mais possibilidade de 
novos alistamentos, 
transferências ou 
revisão de títulos. 

     TOTAL DE ELEITORES 

a 58ª Zona Eleitoral tem 30.857 eleitores aptos para votar nas eleições municipais, 
divididos entre os seis municípios que a compõem, conforme relatório do dia 30 de 
junho. Somente em maravilha são 19.664 títulos regulares. Em toda a zona eleitoral, 
2.622 eleitores seguem com o título cancelado e 378 com o documento suspenso. 
Conforme a chefe do Cartório, o número de eleitores aptos ainda pode mudar, 
mesmo com o cadastro eleitoral já fechado. “a gente continua recebendo da 
justiça informações se a pessoa sofreu alguma condenação neste período, 
e à medida que vamos recebendo essas informações, vamos atualizando o 
cadastro”, explica mariana. 
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FELICIDADE
a frase “nada é errado se te faz feliz” (há quem 
atribua a autoria a Bob marley, mas tenho minhas 
dúvidas), quando a leio, penso: se me faz feliz, mas 
prejudica o outro, então não é errado? Confesso 
que a ideia de ter dinheiro fácil me faz feliz 
[risos]... E aí está o porém, algumas frases podem 
motivar pessoas a fazer o que pode prejudicar seu 
semelhante somente pensando em sua felicidade. 
Então, desde que te faça feliz, mas não prejudique 
o outro!

Rosiane poletto, redatora

sOLidARiedAde 
A comunidade regional tem se empenhado para arreca-

dar recursos para a campanha Ame Sofia Helena. A crian-
ça, que reside em Saudades, foi diagnosticada com Atro-
fia Muscular Espinhal (AME) e antes mesmo de completar 
seu primeiro ano de vida já enfrenta uma dura batalha. A 
boa notícia é que ela vem causando uma mobilização in-
crível de solidariedade. Faça parte você também, contri-
bua com ações voluntárias em prol dessa campanha, ou 
faça doações diretamente nas contas bancárias em nome 
da Sofia Helena. Essa união faz uma grande diferença! 

carine Arenhardt, jornalista 

ORGANIZAÇÃO DE FINANÇAS 
Nesta semana tive o privilégio de receber as voluntárias do Instituto Sicoob Inaiara Canci e Eliéges Flesch para 

o podcast Papo de Quinta. O tema do episódio foi educação financeira, um conceito pouco ensinado na educa-
ção brasileira. O assunto é de grande importância para qualquer idade, afinal os boletos chegam para todos em al-
gum momento da vida. Investimentos, poupança e planilha foram alguns dos temas discutidos. Vale a pena confe-
rir a matéria escrita sobre o episódio na página 8. O podcast está disponível no Spotify, Soundcloud e nosso site. 

diana heinz, jornalista

Auxílio emergencial para a cultura

O governo federal liberou R$ 197,7 mil destina-
dos para trabalhadores culturais de Maravilha. Po-
rém para receber o recurso não é tão fácil assim. 
Por exemplo, o trabalhador cultural deverá com-
provar que vive da atividade artística que exer-
ce, porém a gente sabe que são poucas pessoas que 
conseguem ter renda só do trabalho cultural. Mui-
tas têm outras fontes de renda, o que restringe a li-
beração do benefício. Ou seja, o recurso está dis-
ponível, mas para conseguir já é outra história. 

cleiton ferrasso, jornalista

ESTÁ PRECISANDO

Em conversa informal nesta semana com o chefe da Casan em Maravilha, André Tonello, perguntei sobre a 
captação de água do Rio Jundiá. Ele afirmou que tudo está dentro do programado, sem nenhum problema. Ques-
tionei sobre um possível desassoreamento no local, já que a represa acumula lodo, galhos e folhas que descem pelo 
rio. Tonelo afirmou que uma limpeza foi realizada em 2015 e existe, sim, a vontade de fazer um novo aprofunda-
mento do reservatório no rio. A obra daria maior capacidade de água em caso de uma estiagem. Porém, o problema 
é sempre o mesmo: conseguir recursos para as melhorias. No mais, Tonelo faz um ótimo trabalho no município.

ederson Abi, jornalista

ESCUTA ATIVA

Escutar com atenção é uma 
das coisas mais simples (e im-
portantes) que podemos ofere-
cer. Sabe quando contamos algo 
e a pessoa demonstra interesse 
verdadeiro, faz perguntas e deixa 
de lado qualquer tipo de julga-
mento ou comparações?  É dis-
so que se trata. O historiador e 
escritor Leandro Karnal desta-
ca que com tantas distrações não 
temos o costume de realmen-
te ouvir o que o outro está dizen-
do. “Eu digo que estou cansa-
do e você responde que também. 
Eu digo que tenho dor de ca-
beça e você diz que tem um tu-
mor”, explica, demonstrando o 
que está longe de ser uma escu-
ta ativa. Principalmente em si-
tuações de incerteza, pressão ou 
estresse, ser empático com cer-
teza faz a diferença e ainda torna 
as relações menos superficiais. 

camilla constantin, 
jornalista

Fotos: Divulgação
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

cOmO supeRAR O 
negATiVO e Os TRAumAs
Superar uma lembrança traumática é, na maio-

ria das vezes, uma tarefa duríssima, mas que tem 

que ser encarada quanto mais logo possível para não 

deixar prejuízos e moldar a personalidade da pessoa 

para toda a vida. 

O trauma vem definido como uma ferida psíqui-

ca, consequência de um evento negativo, que afe-

ta de maneira dramática, causando dor e angústia 

emotiva. 

Nós não podemos mudar o passado. Não pode-

mos mudar nossa infância. Violências, abusos, aban-

donos, ambivalências e ausências muitas vezes mar-

cam o nosso passado e repetem no nosso presente. 

Mas os traumas podem até ter uma função posi-

tiva, quando vêm conhecidos e reconhecidos pro-

fundamente e assim podem ser usados para lidar 

com situações parecidas e doloridas no futuro. 

Tem uma maneira para sair fortalecido de um ou 

mais traumas. 

Obviamente, conseguir trazer algo de positivo de 

um trauma não depende apenas da pessoa, mas tam-

bém da sequência de eventos que o indivíduo e as 

pessoas ao seu redor conseguem proporcionar-se. 

Temos que levar em conta que a nossa memó-

ria trabalha seletivamente para excluir as lembran-

ças dos eventos negativos. Amnésia e apatia agem 

como armaduras e escudos diante do que não sa-

bemos gerenciar. 

Mas então o que fazer para superar as 
lembranças negativas e os traumas? 

Primariamente, obviamente, recorrer a um pro-

fissional. E depois, é muito importante acercar-se de 

pessoas do que você confia e abrir-se: pessoas empá-

ticas. Buscar uma vida social satisfatória. Não isolar-

se. Jogar fora pensamentos negativos; talvez escre-

vendo-os num papel e colocando-os numa caixinha 

para depois jogar fora ou queimar. 

Muitas vezes o trauma é o resultado do que vem 

percebido, da leitura que a pessoa foi capaz de fa-

zer, e não exatamente do que aconteceu. Uma crian-

ça pode, por exemplo, sentir-se não desejada e so-

frer isso por toda a vida. Mas talvez, de fato, não foi 

verdade; foi uma interpretação automática e incons-

ciente. 

Para superar um trauma, além disso, precisa 

de tempo. Dar-se um tempo. Parar. Refletir sobre si 

mesmo. Planejar o futuro e que pessoa se quer ser. 

Senão o corpo também vai gritar suas dores de ma-

neira fisiológica e somática. E geralmente, mesmo 

sendo difícil estabelecer um indicador objetivo, sen-

do que falamos de emoções, considera-se ter conse-

guido superar o trauma quando conseguimos olhar 

para o passado, falar sobre o evento sem sofrer. 

Todo esse processo vem muito acelerado com 

uma boa terapia. Porque o primeiro passo para su-

perar o passado e o negativo é sempre decidir que se 

quer ter um futuro melhor. E isso nem sempre é fácil. 

eDeRSON aBi
DiaNa HeiNz

O município de Maravilha 
realizou nesta semana uma li-
citação na modalidade pregão 
presencial para a compra de ali-
mentos. O ato começou na ma-
nhã de quinta-feira (2) na sala 
de reuniões e eventos na prefei-
tura e foi finalizado ontem (3). 
Ao todo, 10 empresas participa-
ram do processo, no valor total 
de R$ 1.590.954,35. De acordo 
com o pregoeiro da prefeitura, 
Juliano Fagan, a modalidade foi 
para a aquisição de alimentos 
para todas as secretarias, como 
Educação, Assistência Social, 
Saúde e até Corpo de Bombei-
ros. São 286 itens da alimenta-
ção, desde frutas e verduras até 
panificados e industrializados. 

De acordo com Fagan, o 
pregão foi divulgado no Diário 
Oficial do município e no mural 
da prefeitura no dia 22 do mês 
passado. As empresas tiveram 
10 dias para apresentar a docu-
mentação. Assim, 10 foram ho-
mologadas: Comércio Folleto, 
RC Comércio de Embalagens, 
SCS Comércio, Padaria Clari-
ce e Padaria Bolfe, todas de Ma-
ravilha. De fora do município, 
participam Nutri SC de Chape-
có, Habeck de Palmitos, Paraná 
Foods de Planalto Alegre, Bu-
gre Comercial de São Miguel do 
Oeste, e Absoluto Distribuidora 
de Chapecó.

No pregão desta quinta-fei-
ra, foi executado um decreto de 
preferência da prefeita Rosi-
mar Maldaner. Segundo o do-
cumento, assinado no mês de 
maio deste ano, a compra teve 
preferência para as empre-
sas da região da Amerios. Caso 
uma empresa da cidade ofere-
cesse valor até 10% da empresa 
de fora, prevaleceria a oferta da 
região da Amerios. 

pRegãO ReALizAdO
Ao fim, todas as 10 empre-

sas conquistaram itens para for-
necimento ao município pelo 
prazo de um ano. Agora, as em-
presas começam a fornecer nos 

pRegãO Cinco empresas do município e cinco de fora da cidade 
participaram do pregão

com valor de R$ 1,5 milhão, 
maravilha realiza licitação 
para compra de alimentos

a Secretaria da Educação 
solicitou 100 itens no pregão 
presencial. Os produtos são 
para os kits de alimentação 
escolar, que serão montados 
e entregues às famílias em 
razão do cancelamento das 
aulas presenciais. Conforme 
a secretária de educação, 
rosiméri rodrigues da Silva, 
antes do pregão, os itens 
foram solicitados através 
de uma chamada pública, 
com o objetivo da compra 
pela agricultura familiar. “Não 
conseguimos todos os itens 
assim, e por isso resolvemos 
dar entrada no processo de 
licitação”, informou. 
Os alimentos serão 
comprados com recursos 
oriundos do Programa de 
alimentação Escolar (PNaE), 
do Governo Federal. O kit 
varia para cada etapa de 
ensino, de acordo com o 
valor repassado pelo PNaE. 
um aluno de creche, por 
exemplo, recebe do governo 
federal r$ 1,07 diariamente 

para alimentação o que 
soma ao mês r$ 21,40. O 
kit será montado com este 
valor dobrado, com base em 
dois meses de recurso. O 
município gasta atualmente 
mais de r$ 80 mil em 
alimentação escolar por 
mês. Deste total r$ 32 mil 
são do PNaE.
a pasta fez um questionário 
online para contabilizar 
famílias de alunos que 
gostariam de receber o kit, ou 
não. após o fim do prazo de 
cadastramento, a Secretaria 
precisou entrar em contato 
de forma presencial com os 
responsáveis de estudantes 
que não haviam preenchido 
o questionário. ainda assim, 
segundo rosi, alguns não 
foram contatados. 
De um total de 2.482 alunos 
da rede municipal de ensino, 
1.805, 72,7%, optaram por 
receber o kit. Outros 677, 
27,3%, disseram não querer 
receber os alimentos.
a organização feita pela 

equipe responsável separou 
os estudantes em cinco 
faixas etárias. Entre as 
que mais solicitaram o 
recebimento estão os alunos 
de creche, de 0 a 3 anos.  
“Não atingiu o esperado, 
nós temos alunos que não 
estão dando a devolutiva 
nas aulas não-presenciais. 
isso agora aparece 
nos kits, não estamos 
conseguindo atingir todas 
às famílias. Fizemos um 
relatório e buscamos as 
famílias pessoalmente 
para tentar atingir a todos”, 
declara. 
a montagem dos kits será 
realizada após o dia 15 de 
julho. Em breve a Secretaria 
disse que irá divulgar um 
cronograma de entrega que 
será feito nas escolas em 
horários diferenciados para 
atender a todos os públicos. 
Em caso do não retorno 
das aulas presenciais será 
feito novo processo de 
organização de kits.

Costela bovina kg – r$ 17,73
Chuleta de primeira kg – r$ 26,40
Bife coxão mole kg – r$ 32,10
Carne moída congelada/patinho kg – 
r$ 33,70

Arroz parboilizado Catarinão 5kg -  
r$ 13,85
Feijão preto Manu 1kg  - r$ 6,87
Feijão carioca Manu 1kg – r$ 7,72
Sal Marinho Realta – r$ 1,85

ALguns VALORes VencedORes

Pregão foi realizado com a presença das empresas na sala de reuniões da prefeitura

Ederson Abi /O Líder

nA educAÇãO municipAL

próximos dias. Do valor ini-
cial de R$ 1,7 milhão, o mu-

nicípio fechou o pregão em 
R$ 1,5 milhão. Em números 

exatos, a diferença é de R$ 
162.797,49. 
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LUIZ CARLOS
PRATES

ecOnOmiA Junho seguiu com resultado negativo num comparativo com 
2019, mas apresentou melhora em relação ao meses de abril e maio deste ano 

no terceiro mês de queda, 
icms de maravilha perde 
14% em arrecadação 
CaRiNe aReNHaRDT 

Pelo terceiro mês conse-
cutivo, Maravilha acumulou 
perdas consideráveis na ar-
recadação de ICMS, uma das 
principais fontes de arreca-
dação municipal. Em junho a 
queda ficou em 14,15%, o que 
representa aproximadamen-
te R$ 289,7 mil a menos, num 
comparativo com o mes-
mo período de 2019. Em ju-
nho de 2019 o município ar-
recadou R$ 2.047.451,35 em 
ICMS, número que neste ano 
caiu para R$ 1.757.683,58. 

Já num comparativo com 
maio e abril deste ano, junho 
já apresentou melhora no de-
sempenho. Em abril a queda 
do ICMS foi de 20,07%, num 
comparativo com 2019, e em 
maio de 26,19% a menos que 
o mesmo período do ano an-
terior. 

Somente em ICMS, maio, 

abril e junho acumularam 
mais de R$ 1 milhão em per-
das na arrecadação, num 
comparativo com o mes-
mo período de 2019. O sal-
do negativo é resultado dos 
reflexos da pandemia do co-
ronavírus que vem afetando 
durante o setor econômico, 
refletindo na arrecadação de 
tributos. 

QuedA nO iss 
Conforme o secretário de indústria, Comércio e 
Turismo, Gelson rosseto, o município registrou ainda 
a primeira queda na arrecadação do iSS. Os números 
ainda são relativos ao mês de maio. No quinto mês do 
ano 2020, maravilha arrecadou r$ 481.020,59 em iSS, 
aproximadamente 11% abaixo do acumulado em maio 
de 2019, quando o imposto rendeu r$ r$ 541.874,88 
para o município. 

eLeiÇÕes
pp oficializa pré-candidatura de jairo miguel 

Cumprindo agenda 
pela região, o deputado es-
tadual Altair Silva (PP) es-
teve em Maravilha na se-
mana passada e tratou 
sobre o pleito municipal de 
novembro. Durante a visi-
ta, ele contou com lideran-
ças da Executiva Progres-
sista no município. Além 
da Cidade das Crianças, o 
parlamentar ainda este-
ve em São Miguel do Oes-
te, Barra Bonita, Itapiranga, 
Bandeirantes e Tunápolis.

O deputado ressaltou 
que o PP, hoje, está pre-
sente em todos os muni-
cípios de Santa Catarina e 
na maioria deles terá can-
didatos a prefeito ou vice. 
Isso, segundo ele, faz com 
que o partido esteja mui-
to bem preparado para 
as próximas eleições.

O deputado falou so-
bre as organizações políti-
cas do partido Progressistas 
em todo o Estado e desta-
cou que o PP vem se for-
talecendo cada vez mais. 
Segundo ele, esses encon-
tros visam à preparação 
dos pré-candidatos a pre-
feito e vereadores. “A prin-
cípio, defendi que as elei-

ções devam ocorrer em 
conjunto às de 2022, no en-
tanto, o Congresso Nacio-
nal não está tendo enten-
dimento e tudo indica que 
elas ocorrerão ainda este 
ano. Então é necessário es-
tarmos presentes e dialogar 
com os diretórios do parti-
do nos municípios”, disse.

Altair Silva destacou 

ainda que o partido Pro-
gressistas terá muitos can-
didatos, tanto na majoritá-
ria, como na proporcional, 
em todo o Grande Oeste. 
“Vamos ter um crescimento 
significativo de vereadores 
e prefeitos. Em Maravilha, 
temos a pré-candidatu-
ra do Jairo Miguel a prefei-
to, que está fazendo um ex-
celente trabalho a favor do 
município e trazendo re-
cursos. Nós, em nível esta-
dual e federal, juntamente 
com o senador Esperidião 
Amin, estamos ajudan-
do Maravilha, por ser uma 
cidade-polo e jovem que 
tem tudo para crescer ain-
da mais. Queremos estar à 
frente da prefeitura e po-
der mostrar nosso traba-
lho em prol do desenvol-
vimento local”, detalhou.

jairo miguel esteve com o deputado e nome foi oficializado para pré-candidatura

Ascom PP

esTAR pOssuídO 
Liguei a tevê e fui indo pelos canais a procurar por algo 

de bom ou interessante... Fui, fui, fui e nada... Até que dei 
de cara com um senhor que estava no vídeo roncando, gru-
nhindo como um porco. Ué, o que é isso? Logo fiquei saben-
do que ele estava possuído pelo demônio. Pode isso? Para 
as cabeças ocas, pode. Em seguida apareceu um outro su-
jeito, fez alguns gestos e também grunhiu palavras. Pron-
to, o demônio foi embora. Pode isso? Pode, já disse. E vendo 
essa bizarrice, lembrei que durante minha primeira infância, 
e até um pouco mais tarde, ouvi incansáveis vezes gente da 
minha família e das vizinhanças falando da “mulher sem ca-
beça”, uma mulher que saía do cemitério à noite e perambu-
lava pelas ruas. Todos falavam dessa mulher, mas... Ninguém 
a tinha visto “pessoalmente”, todos tinham ouvido dizer. E os 
que davam o depoimento juravam de pés juntos que a mulher 
sem cabeça existia... É como a história da cobra nas alfaces 
de um supermercado. Todos contavam a história com deta-
lhes, mas ninguém pessoalmente tinha visto a tal cobra pican-
do e matando uma senhora. Venho até aqui, leitora, para di-
zer que de certo modo é verdade, existem demônios ou o que 
for do imaginário humano. Existem sim. Existem dentro de 
nós, frutos de nossas cabeças insanas. O meu demônio vem 
de minhas fraquezas, dos meus medos, das minhas insegu-
ranças de todo tipo. Vem dos meus ódios, dos meus ressenti-
mentos. Tudo isso formam (ou forma, valem as duas expres-
sões) as minhas possessões demoníacas. Claro que existe o 
diabo, o nosso diabo, criado e alimentado por nós. Outros não 
falam em demônios, falam em possuídos por espíritos, o que 
dá no mesmo. Ninguém vem de fora nos infernizar a vida, que 
isso fique muito claro. E o mais curioso de tudo é que essas 
possessões não acontecem com pessoas de boa cabeça, ilu-
minadas por saberes e qualidade de percepção. Pessoas, en-
fim, que cresceram. Existem mulheres sem cabeça? Bah, em 
multidões... Como também existem os homens sem cabeça, 
ô, haja vista os que andam por Brasília, se achando...

Céu e inferno estão dentro de nós, de outro modo a vida 
seria um crime hediondo com agravantes plenos de premedi-
tação do “Criador”. Quando alguém perto de você disser que 
está possuído, seja do que for, concorde. A pessoa está possu-
ída dos seus próprios demônios.

ReTROcessO
Ignorância virou “padrão de qualidade”. Dia destes, cum-

primentei aqui uma apresentadora de tevê que pronunciou 
“récord” e em seguida pediu desculpes, corrigiu-se e disse “re-
corde”, o certo. Pois não é que essa mesma apresentadora agora 
só diz “récord”. Certamente que algum chefe mandou-a “padro-
nizar” a pronúncia na “grande tevê”. Ignorância virou “padrão”. 

RidícuLOs
Os ridículos precisam ouvir ou saber que são ridículos. E o 

que é ridículo? É o que se afasta grotescamente do convencio-
nal preponderante. Não é outro o motivo do sucesso do carna-
val, o pessoal pode soltar suas frangas fantasiosas e tudo bem. 
Fora disso, não mesmo, companheirada, disciplina e padrões. 
Sem muxoxos! Descubram por que tantos são reprovados em 
provas de seleção de pessoal e saem sem desconfiar...

fALTA dizeR
Falei em possessões demoníacas lá em cima? Uma dessas 

“possessões” vem dos pensamentos repetidos: não posso, não 
devo, não mereço, é impossível, não tenho jeito, não tenho sorte, 
é arriscado tentar... E por aí. A pessoa vai se condicionando aos 
nadas na vida a partir do modo de pensar resultante dos “valo-
res” repassados pelos “velhos” que nos educaram em criança.
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DiaNa HeiNz 

Que uma verdade seja 
dita, todos precisam pa-

gar os temidos boletos no 
fim do mês. Em meio a tan-
tas contas, surge o questio-
namento: será que estou fa-
zendo certo? Por que não 
sobra nenhum valor na mi-
nha conta? E então, se so-
bra, devo gastar ou guardar? 
Ou então investir? O concei-
to de educação financei-
ra é bem simples. Segun-
do a Empresa de Estratégias 
Nacional de Educação Fi-
nanceira (ENEF), o concei-
to trata do processo no qual 
os indivíduos melhoram a 
sua compreensão em rela-
ção ao dinheiro e produtos 
com informação, formação 
e orientação. Nesse senti-
do, geram-se os valores e as 
competências necessárias 
para se tornarem mais cons-
cientes das oportunidades e 
riscos envolvidos, para as-
sim poderem fazer escolhas 
bem informadas.

O podcast Papo de Quin-
ta abordou o tema nesta se-
mana. A especialista em 
atendimento do Sicoob Cre-
dial, Inaiara Canci, e a ana-
lista de Recursos Humanos, 
Eliéges Flesch, participa-
ram do episódio. Ambas são 
voluntárias do Instituto Si-
coob, que tem a missão de 
promover ações e projetos 
voltados para a educação fi-
nanceira e cooperativismo 
nas comunidades que estão 
inseridas.

Jornal O Líder: O que 
fazer com o salário?

Resposta: o dinheiro 
costuma ter diferentes sig-
nificados para cada pes-
soa. Antes de definir a forma 
como será gasto ou investi-
do, devemos nos perguntar 
o que ele significa para nós. 
Qual o sentido que damos 
para o fruto direto do nos-
so trabalho? Gosto da forma 
que o administro ou prefe-
ria mudar alguma coisa? Es-
sas indagações promovem 

ecOnOmiA

educação financeira pessoal, 
organização e tempo 

uma reflexão sobre os nos-
sos hábitos diários, sobre os 
gastos que são necessários e 
sobre os investimentos que 
poderemos fazer, pensan-
do na realização dos nossos 
sonhos e objetivos. Primei-
ro precisamos saber aonde 
queremos chegar para poder 
definir um caminho até lá. O 
dinheiro só é importante se 
servir como um meio de al-
cançar nossos sonhos. São 
eles que devem ditar a vida 
financeira.

J: Como se organizar 
com pouco dinheiro?

R: A palavra-chave é cla-
reza. A primeira coisa que 
devemos fazer é parar, pen-
sar e analisar a forma como 
consumimos. Precisamos ter 
consciência do destino do 
nosso dinheiro, ter o contro-
le nos mínimos detalhes. O 
quanto precisamos para su-
prir as nossas necessidades 
básicas, por exemplo: ali-
mentação, locomoção, mo-
radia e saúde. Consumir de 
forma consciente, inteligen-
te e com responsabilidade, 
sabendo que os recursos são 
limitados e que precisam ser 
bem administrados, é o me-
lhor caminho para alcançar 
metas, realizar sonhos e vi-
ver com mais tranquilidade.

J: Como fazer uma pla-
nilha?

R: Uma das maneiras 

mais simples de começar 
um planejamento financei-
ro é elaborar um orçamento 
com tudo que você ganha ou 
gasta. Assim você tem uma 
visão clara de como está 
usando seu dinheiro e em 
que pode melhorar. Existem 
muitas maneiras de elabo-
rar um orçamento. Pode ser 
feito em planilhas no com-
putador, em aplicativos de 
celular e no famoso caderni-
nho. Em qualquer uma des-
sas ferramentas, seguimos a 
mesma ideia: elencar de um 
lado tudo o que ganhamos 
(receitas) e, do outro, tudo 
o que gastamos (despesas). 
No final, você terá o saldo, 
a diferença entre as receitas, 
menos as despesas. O ideal 
é atualizar as informações 
diariamente. Mas não é do 
dia para a noite que nos tor-
namos mestres na organiza-
ção pessoal. Então, até para 
manter a motivação, pode-
mos começar a fazer atuali-
zações semanais, guardando 
sempre os comprovantes do 
cartão, notas, recibos e com-
provantes de saques, evi-
tando desta forma esqueci-
mentos. Uma coisa é certa: 
controlar as finanças men-
talmente é cilada. Quando 
revisitamos nossa planilha, 
melhoramos gradualmente 
nossa prática de consumo, 
diminuindo ou até elimi-
nando gastos desnecessá-
rios, desta forma, aperfei-

çoamos nosso orçamento 
pessoal, contribuindo para 
uma melhor qualidade da 
nossa vida financeira.

J: Quais são os erros fi-
nanceiros mais comuns?

R: Dentre os erros mais 
comuns podemos citar a 
falta de organização, disci-
plina e controle financeiro. 
Muitos até possuem um or-
çamento, mas o fato de não 
revisar diariamente faz toda 
a diferença. Se você deixar 
para fazer no fim do mês, 
vai acabar esquecendo algo 
e por menor que seja a com-
pra, se somar tudo, vai dar 
uma diferença muito sig-
nificativa. Outro erro tam-
bém é não possuir um pla-
nejamento a curto, médio 
e longo prazo. Os sonhos e 
objetivos precisam estar ali-
nhados com o orçamento fi-
nanceiro. Outro grande erro, 
“o consumismo”, que é com-
prar de maneira impulsiva, 
desenfreada, exagerada, de-
sequilibrada, desnecessária 
e não pensada ou planejada. 
É um dos principais vilões 
que precisam ser enfrenta-
dos hoje. Mas não se preocu-
pe, é um problema e preocu-
pação presente na vida atual 
de todos os indivíduos. Nós 
sempre sentimos uma sen-
sação de falta, parece que 
nunca estamos completos. É 
assim com todo mundo e se 
a gente não ficar atento, essa 

inquietação e sentimento 
de vazio podem acabar em-
purrando para uma tenta-
tiva de satisfação por meio 
de um consumo desenfrea-
do. Só que não devemos cair 
nesta tentação, certo? Quan-
do compramos por impulso, 
sem precisar, pode até haver 
um alívio na hora, uma ale-
gria ao realizar a compra, 
mas frequentemente, tudo 
isso passa pouco depois, e 
fica apenas o arrependimen-
to e o buraco na conta ban-
cária.

J: Sair do vermelho é 
possível? Por onde come-
çar?

R: Para reconquistar o 
equilíbrio, avalie a situação, 
colocando no papel todas as 
dívidas e o seu patrimônio. 
Priorize o pagamento das dí-
vidas que contêm uma ga-
rantia, como o financiamen-
to da casa ou do carro; e os 
gastos domésticos básicos. 
Pague aquelas que têm os 
juros mais altos. Estabele-
ça um plano para conseguir 
quitar as dívidas. Reduza as 
despesas e reveja hábitos 
simples, como demorar me-
nos no banho para reduzir o 
consumo e custo da água e 
economizar energia elétrica 
tem garantia de resultado. 
Vale também elaborar uma 
planilha de orçamento pes-
soal, caso não tenha. Pode 
assustar no começo, mas 

não desista, persista. E per-
gunte-se: você vai controlar 
seu orçamento ou vai conti-
nuar sendo refém dele? Re-
sultados diferentes exigem 
atitudes diferentes. 

J: O que fazer com o di-
nheiro que sobra?

R: Os investimentos são 
uma das possibilidades de 
receber juros por uma vida 
financeira saudável. Eles 
são extremamente valiosos 
quando pensamos no nos-
so futuro e na realização dos 
nossos sonhos. Uma boa op-
ção é investir em aplicações 
financeiras. Hoje o mercado 
conta com diversas opções e 
cabe a você decidir qual de-
las atende aos seus propó-
sitos, de acordo com o seu 
perfil e suas necessidades. 
Também há outras suges-
tões, como a tradicional ca-
derneta de poupança e pre-
vidência privada. O que vale 
ressaltar é que devemos ter 
sempre esta reserva, porque 
podem acontecer imprevis-
tos, e nem sempre estare-
mos preparados para absor-
ver estas despesas. Por isso 
a importância da reserva de 
emergência. Mas a reserva 
também pode ser usada em 
situações favoráveis, como 
por exemplo, a compra de 
um bem qualquer, que você 
terá o poder de barganha, ou 
seja, poder de negociar des-
contos é algo positivo.

analista de recursos humanos do Sicoob Credial, Eliéges Flesch Especialista em atendimento do Sicoob Credial, inaiara Canci
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“Tornou-se chocantemente óbvio 
que a nossa tecnologia excedeu a 
nossa humanidade” 

Albert Einstein
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

O plano conta com investimentos de R$ 
236,3 bilhões para apoiar a produção agrope-
cuária nacional, um aumento de R$ 13,5 bi-
lhões em relação ao plano anterior. Desse total, 
R$ 179,38 bilhões serão destinados ao cus-
teio e comercialização e R$ 56,92 bilhões se-
rão para investimentos em infraestrutura. Os 
pequenos produtores rurais terão R$ 33 bi-
lhões para financiamento pelo Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar (Pronaf), com juros de 2,75% e 4% ao ano, 
para custeio e comercialização. Para os médios 
produtores rurais, serão destinados R$ 33,1 bi-
lhões, por meio do Programa Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor Rural (Pronamp), com ta-
xas de juros de 5% ao ano (custeio e comer-
cialização). Nos financiamentos para gran-
des produtores, a taxa anual de juros será de 
6% para custeio e de 7% para investimento. 

pLAnO sAfRA: gOVeRnO e seTOR pROduTiVO unem esfORÇOs 
pARA incenTiVAR AcessO AO cRédiTO RuRAL

Quase 2 milhões aguardam análise 
para receber auxílio de R$ 600

A Caixa Econômica Federal disse na quin-
ta-feira (2), último dia para pedir o auxílio emer-
gencial de R$ 600 ou uma nova análise do ca-
dastro, que há ainda 1,9 milhão de solicitações 
em processo de verificação. Do total de pedidos, 
107,7 milhões de pedidos processados, 65,2 mi-
lhões foram considerados elegíveis e 42,5 mi-
lhões inelegíveis. Há ainda 1,2 milhão de benefici-
ários em primeira análise e 700 mil em reanálise.

Pagamento pelo WhatsApp será 
aprovado quando comprovadas 
competitividade e proteção 
de dados, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Rober-
to Campos Neto, afirmou na quinta-feira que 
os pagamentos pelo WhatsApp serão apro-
vados pela autarquia assim que for compro-
vado que o arranjo proposto pela empre-
sa é competitivo e tem a proteção de dados 
na forma que o BC considera adequada. 

SAntA CAtARinA PERDEu 22,7 
MiL EMPREgOS EM MAiO

Santa Catarina registrou um saldo negativo de 22.705 em-
pregos com carteira assinada em maio, segundo dados do Mi-
nistério da Economia divulgados na segunda-feira (29). O re-
sultado corresponde à diferença de 46.223 admissões contra 
68.928 demissões. O Estado ficou com a sexta pior colocação 
no país em resultados absolutos, atrás de São Paulo (saldo ne-
gativo de 103,9 mil), Rio de Janeiro (-35,9 mil), Minas Gerais 
(-33,6 mil), Rio Grande do Sul (-32,1 mil), e Paraná (-23,8 mil). 
No mês, o Brasil registrou a perda de 331,9 mil postos de tra-
balho. Entre os setores, a principal queda ocorreu na indústria, 
com saldo negativo de 9,7 mil postos de trabalho. Em segui-
da, estão os serviços (-6,9 mil), comércio (-4,5 mil), construção 
(-1,2 mil), e agricultura (-290). Com o resultado, o acumulado 
do ano (com ajuste) em Santa Catarina ficou negativo em -54,9 
mil empregos. No país, foram fechadas 1,1 milhão de vagas.

Pandemia derruba renda de trabalhador por 
conta própria para 60% em maio, diz Ipea

a pandemia de covid-19 e o impacto das medidas 
de isolamento social derrubaram a renda média do 
trabalhador por conta própria no país em maio para 
60% do valor recebido habitualmente, de acordo com 
pesquisa do instituto de Pesquisa Econômica aplicada 
(ipea) divulgada na quinta-feira. aparecem na lista dos 
mais afetados trabalhadores de atividades artísticas, 
esportivas e recreação (55% da renda habitual), transporte 
de passageiros (57%), hospedagem (63%) e serviços de 
alimentação (65%).

Santa Catarina registra queda de 
15,6% na arrecadação de ICMS

Santa Catarina encerrou junho com arrecadação de R$ 1,63 bilhão de ICMS, princi-
pal tributo estadual. De acordo com dados do Sistema de Administração Tributária (SAT), 
da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), em comparação com o mesmo mês do ano 

passado, quando foram arrecadados R$ 1,93 bilhão somente com ICMS, 
a queda foi de 15,6%. Desde março, quando iniciou a crise decorrente da 
pandemia do coronavírus, Santa Catarina registrou uma queda acumula-
da na arrecadação de R$ 2,25 bilhões em relação ao que era esperado.
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em mARAViLhA
entidades organizam pedágio solidário 
em prol da sofia helena
CaRiNe aReNHaRDT 

A ação é organizada pela 
Associação dos Gremis-
tas, MH Futsal, Moto Gru-
po Liberdade sem Limites, 
Fla-Maravilha e Dindas So-
fia Helena. O pedágio soli-
dário está marcado para o 
dia 11 de julho, nas proximi-
dades da loja Magazine Lui-
za, Lillos Barbershop, EEB 
João XXIII e Espaço Crian-
ça Sorriso. Em caso de chuva, 
a programação será transfe-
rida para o sábado seguinte. 

Os recursos arrecada-
dos serão destinados para 
o tratamento da Sofia Hele-
na, diagnosticada com Atro-
fia Muscular Espinhal (AME) 
tipo 1. A criança comple-
ta um ano neste mês e re-

voluntários se reuniram nesta semana para planejar o pedágio

Divulgação

side com a família no inte-
rior de Saudades. A família 
precisa arrecadar montan-
te de aproximadamente R$ 
12 milhões para um trata-

mento com aplicação de 
dose única, atualmente ofe-
recido nos Estados Unidos. 

Nesta semana o grupo de 
voluntários que organiza o 

pedágio solidário se reuniu 
para definir a programação. 
Eles convidam a comunida-
de para contribuir com a cau-
sa, participando do pedágio. 

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

denTRO de VOcÊ mesmO eXisTe A cApAcidAde 
pARA sOLuciOnAR Os pRObLemAs.

As lições a serem aprendidas nesta vida 
são muitas; mas não precisamos nos preo-
cupar, pois existe um princípio maravilho-
so, segundo o qual “jamais nos serão apre-
sentados problemas que não consigamos 
solucionar”. Existem muitos problemas difí-
ceis, mas para o sr. A são apresentados pro-
blemas que somente ele pode resolver, assim como para o B são 
apresentados problemas que somente ele consegue solucionar.

pAndemiA Centro e Bela Vista concentram o maior percentual, num comparativo com os demais bairros e interior 

maravilha passa dos 100 diagnósticos confirmados e apresenta 
levantamento que aponta localização dos casos de covid-19 
CaRiNe aReNHaRDT 

Maravilha confirmou 30 novos casos de co-
vid-19 nesta semana e chegou ao total de 107 
diagnósticos positivos da doença. Do total, 65 
pacientes estão recuperados e 42 seguem com o 
vírus considerado ativo. O município tem ainda 
mais de 240 pessoas em monitoramento, que se-
guem em isolamento.

Com mais de 100 casos confirmados, o 
município avança com o plano de contingên-
cia. Todas as empresas classificadas como ser-
viço essencial passam a ser obrigadas a medir 
a temperatura dos colaboradores e clientes. 

Uma paciente com diagnóstico confirma-
do e três com suspeita seguem internados na 
ala covid do Hospital São José. Uma idosa de 
65 anos, de Maravilha, com diagnóstico con-
firmado está internada na UTI. Nos leitos de 
enfermaria estão os outros pacientes: homem 
de 46 anos, de Maravilha, aguardando resulta-
do do exame; idoso de 77 anos, de Maravi-
lha, aguardando coleta do exame; homem 
de 49 anos, de Maravilha, aguardando cole-
ta do exame. 

Nesta semana um levantamento repassa-
do pela prefeitura apontou a localização dos 
casos confirmados de covid-19 no município. 
Centro e Bela Vista concentram o maior nú-
mero de diagnósticos, em comparação com 
os demais bairros e comunidades do interior. 
A maioria dos bairros tem menos de 10 casos 
confirmados. 

RegiãO e esTAdO 
Na região Oeste, o total de casos subiu 
para 5.354, até a quinta-feira (2), um 
crescimento médio de 12% em sete 
dias. a região tem 4.612 recuperados da 
doença. Em todo Estado, o crescimento 

nos casos foi acima de 30% em uma 
semana. Os casos chegaram ao total 
de 28.575 na quinta-feira (2), sendo que 
deste total 22.864 já estão recuperados. 
até esta data eram 362 óbitos, o que 

corresponde a uma taxa de 1,27% de 
letalidade. 
Nesta semana, o governador Carlos 
moisés da Silva também testou positivo 
para covid-19. Ele segue isolado. 
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

• As crianças devem 
ser avaliadas por um 
urologista para verificar 
problemas relacionados à 
fimose, ao criptoquirdismo 
(o testículo que não desce 
da barriga para a bolsa 
escrotal), entre outros 
assuntos. O cuidado 
urológico começa no 
nascimento, pois nesta 
ocasião deve-se estar 
atento à formação genital 
da criança e qualquer 
alteração poderá requerer 
a atuação do urologista. 
Testículos fora da bolsa, 
água que aumenta 
o volume da bolsa 
(hidrocele), alterações da 
uretra e do próprio pênis.

• Todo pré-adolescente 
deve visitar o urologista 
para avaliação genital. 
Essa consulta poderia 
diagnosticar problemas 
como tumores nos 
testículos, comum nessa 
faixa etária. 

pReVenÇãO em uROLOgiA

Todos já ouviram a frase “é me-

lhor prevenir do que reme-

diar”. A prevenção deve fazer 

parte da vida de todas as pessoas, e 

quando falamos em prevenção na 

área da urologia temos que lembrar 

que ela começa desde o nascimen-

to. Nesta coluna vamos ver as prin-

cipais orientações preventivas rela-

cionadas com o sistema urinário e a 

parte genital.

• A ingestão abundante de 
água (de seis a oito copos) 
ao longo do dia deve ser 
hábito na prevenção de 
cálculos renais.

• A visita a um urologista 
a partir dos 40 anos para 
quem tem casos na família 
de câncer de próstata ajuda 
no diagnóstico precoce 
da doença. Quem não tem 
casos na família pode 
começar o check-up anual a 
partir dos 45 anos.

• Lavar muito bem o pênis 
com água e sabão após 
relações sexuais puxando o 
prepúcio é a prevenção ao 
câncer de pênis.

• Para evitar infecção 
urinária procure ingerir 
bastante líquido (média 
de 2 litros por dia), evite 
reter a urina, urinando 
sempre que a vontade 
surgir, pratique relação 
sexual protegida, urine 

após as relações sexuais e 
evite o uso indiscriminado 
de antibióticos, sem 
indicação médica.

• Usar camisinha é uma 
forma de se prevenir de 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs).

• A qualquer sinal de 
disfunção erétil, procure 
um urologista e não 
se automedique. a 
impotência, como é 
popularmente chamada, 
pode ser consequência de 
outros problemas, como 
cardiopatias (problemas 
do coração) e diabetes. 
Não é incomum os 
homens terem alterações 

na área de urologia. 
Dúvidas sobre a qualidade 
erétil, tamanho peniano, 
melhora do desempenho 
sexual e prevenção de 
doenças permeiam o 
universo masculino. 
Não sofra calado! a 
orientação do urologista 
poderá desfazer mitos e 
interrogações, inclusive 
evitando tratamentos e 
orientações amadoras que 
podem mais prejudicar 
do que ajudar. as drogas 
contra a impotência 
(que hoje chamamos 
de disfunção erétil) 
revolucionaram esse 
problema que aflige quase 
metade dos homens 
adultos. Se você tem esse 

problema, em maior ou 
menor grau, não adianta 
simplesmente se dirigir 
à farmácia e comprar o 
mesmo medicamento 
que seu amigo usou. Com 
certeza existe uma chance 
enorme de você não ter 
exatamente o mesmo 
problema que o seu 
amigo, ou não apresentar 
a mesma resposta que 
ele, seja na eficácia, seja 
nos efeitos colaterais. E 
se a droga não funcionar, 
certamente não vai ser seu 
amigo quem vai resolver 
o problema e nem você 
deve se resignar como 
“um caso perdido”. Procure 
o seu urologista, existe 
muito mais conhecimento, 

que pode lhe ser útil, além 
de simplesmente tomar 
os mesmos remédios que 
todo mundo toma.

• Depressão, falta de 
desejo sexual, perda 
de energia e cansaço 
podem ser sintomas do 
Distúrbio androgênico 
do Envelhecimento 
masculino (Daem), 
conhecida popularmente 
como andropausa. 
Não há prevenção para 
o problema, mas é 
importante aos primeiros 
sinais procurar um 
urologista para uma 
avaliação. O Daem é mais 
comum em homens a 
partir dos 60 anos.

Divulgação
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A campanha do aga-
salho Abraça Sicoob esta-
va programada para encer-
rar na terça-feira (30), mas 
acabou sendo prorroga-
da até o dia 15 de julho. To-
das as agências do Sicoob 
Credial estão recebendo as do-
ações da comunidade local. 

Iniciativa da Comissão In-
terna de Prevenção de Aciden-
tes (Cipa), a campanha tem 

por objetivo a arrecadação de 
agasalhos, cobertores e calça-
dos que posteriormente serão 
doados em todos os municí-
pios de abrangência do Sicoob 
Credial (Cunha Porã, São Car-
los, Cunhataí, Maravilha, Ira-
ceminha, Santa Terezinha do 
Progresso, Flor do Sertão, São 
Miguel da Boa Vista e Tigri-
nhos), para famílias ou insti-
tuições a serem definidas. 

AbRAÇA sicOOb 

sicoob prorroga campanha do Agasalho e lança 
nova ação solidária para arrecadar alimentos 

ARRecAdAÇãO de ALimenTOs 

Fotos: Divulgação

itens serão doados nos municípios de abrangência da cooperativa iniciativa é feita em comemoração ao Dia internacional das Cooperativas

uma nova campanha lançada nesta semana pelo Sicoob 
Central SC/SC está arrecadando alimentos. as doações podem 
ser feitas até a sexta-feira (10). a comunidade pode levar os 
alimentos até uma das agências do Sicoob. a ação solidária 
vai lembrar a comemoração do Dia C ou Dia de Cooperar, 
comemorado no início de julho. Os alimentos arrecadados 
também serão doados em todos os municípios de sua atuação, 
para famílias ou instituições ainda a serem definidas. 
Para o presidente do Sicoob Credial, hermes Barbieri, com o 
apoio e engajamento das pessoas, essas ações possibilitam 
um movimento muito positivo na sociedade. “Buscamos 
sempre alcançar um resultado que vai além do econômico, 
gerando um impacto social que possa fazer a diferença na vida 
de muitos”, finaliza. 

CaRiNe aReNHaRDT

A Diocese de Chapecó emi-
tiu um novo decreto preven-
do a retomada de algumas ati-
vidades presenciais nas igrejas 
católicas. Conforme o docu-
mento, a partir de hoje (4) as 
paróquias poderão retomar as 
missas com a presença de fiéis.

A Paróquia São José de Ma-
ravilha confirmou que vai vol-
tar a fazer celebrações presen-
ciais somente na igreja matriz. A 
realização das missas vai respei-
tar todas as normas de higiene, 
distanciamento entre as pesso-
as e as demais formas de pro-
teção. Quem for dos grupos de 
risco para covid-19 não pode-
rá participar das celebrações. 

Continuam suspensas as 
atividades como a celebra-
ção dos cultos fora da igre-
ja matriz, catequese, celebra-
ções da primeira eucaristia e 
crisma, encontros de forma-
ção, procissões, reuniões, ri-
tos e festas comunitárias, além 
das atividades de lazer que 

igRejA cATÓLicA
paróquia são josé 
retoma celebrações 
com fiéis na matriz 

missas com fiéis serão realizadas 
apenas na igreja matriz

funcionam em espaços como 
cancha de bocha, bolão, qua-
dras esportivas e bodegas.

Os cultos nos bairros e co-
munidades seguem suspen-
sos até novas orientações da 
Diocese, porém as igrejas po-
dem ser abertas para que as 
pessoas façam suas orações 
individuais. A paróquia tam-
bém pede aos membros da 
pastoral do dízimo que orga-
nizem a coleta das contribui-
ções, importantes para a ma-
nutenção das comunidades.

Arquivo/O Líder

O Congresso Nacional 
aprovou nesta semana a PEC 
que altera o calendário eleito-
ral para as eleições de 2020. O 
novo calendário foi promul-
gado na quinta-feira (2) e de-
finiu, entre outras mudanças, 
os dias 15 e 29 de novembro 
como nova data para realiza-
ção do 1º e segundo turnos, 
respectivamente. São 42 dias 
de adiamento, visto que as 
eleições estavam programa-

das para 4 e 25 de outubro. 
Os municípios que não 

puderem realizar as eleições 
em novembro, devido à pan-
demia do coronavírus, pode-
rão adiar até o prazo máximo 
de 27 de dezembro, realizan-
do eleições suplementares. 

Com o novo calendário, 
partidos e candidatos tiveram 
alguns prazos estendidos, e 
terão um tempo maior para 
organizar candidaturas. 

CONFIRA NOVOS PRAZOS 
11 de agosto: Proibição de aparição de apresentadores 
ou comentaristas pré-candidatos em programas de rádio 
e Tv (pela regra anterior, esse prazo teria se encerrado dia 
30 de junho).
15 de agosto: Desincompatibilização de servidores 
públicos, que não ocupam cargos de secretário ou diretor 
(anteriormente, 4 de julho). Secretários e diretores já 
tiveram o prazo de afastamento encerrado. 
15 de agosto: Participação de candidatos em inauguração 
de obras (antes, 4 de julho).
31 de agosto a 16 de setembro: Escolha dos candidatos 
pelos partidos e formação de coligações (anteriormente, 
20 de julho a 5 de agosto).
26 de setembro: registro de candidaturas (15 de agosto, 
pelas regras anteriores).
26 de setembro (a partir de): Convocação, pela justiça 
Eleitoral, dos partidos e dos representantes das emissoras 
de televisão para elaborar plano de mídia (pelo calendário 
anterior, seria em 16 de agosto).
27 de setembro: início da propaganda eleitoral, inclusive 
na internet  (antes era 16 de agosto).

9 de outubro a 12 de novembro: início da propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro 
turno  (pelas regras anteriores, seria de 28 de agosto a 1º 
de outubro).
27 de outubro: Divulgação, pelos partidos políticos, 
coligações e candidatos, de relatório discriminando as 
transferências do Fundo Partidário, os recursos recebidos 
e os gastos realizados (antes, 15 de setembro).
15 de novembro: votação em primeiro turno (antes seria 
em 4 de outubro).
29 de novembro: votação em segundo turno (antes seria 
em 25 de outubro).
15 de dezembro: Encaminhamento à justiça Eleitoral 
das prestações de contas dos candidatos e dos partidos 
políticos (a data antes prevista era 14 de novembro).
18 de dezembro: Diplomação dos candidatos eleitos 
(mesma data).
Até 27 de dezembro: Eleições suplementares, na 
impossibilidade de a votação ocorrer nas datas previstas, 
municípios poderão adiar a data eleição.
1º de janeiro de 2021: Posse dos eleitos – (mesma data 
prevista).

nOVOs pRAzOs Adiamento das eleições foi aprovado nesta semana, definindo os dias 15 e 29 de novembro 
para a realização do 1º e 2º turno

O que muda no calendário eleitoral 2020? 

Divulgação



,  maravilha 4 DE julhO DE 2020 13

ROdOViA Nossa equipe de reportagem verificou a situação da rodovia entre Maravilha e São Miguel do Oeste 

na contramão das obras de restauração, 
pista da bR-282 apresenta cenário 
precário para trafegabilidade de veículos
CLeiTON FeRRaSSO
eDeRSON aBi 
NeLCiR DaLL´aGNOL

A BR-282 é um importan-
te corredor para o escoamento 
da produção agrícola e indus-
trial de Santa Catarina, estados 
e países vizinhos. A rodovia 
liga o Extremo-Oeste catari-
nense ao litoral. Para verificar 
as condições de trafegabilida-
de da BR-282, nossa equipe de 
reportagem percorreu o trecho 
entre Maravilha e São Miguel 
do Oeste. No percurso a equi-
pe registrou em vídeo e fotos o 
cenário na região. No trecho, 
os motoristas visualizam pon-
tos com as obras de restaura-
ção em andamento, mas uma 
pista bastante deteriorada.

Os buracos estão em toda 
a parte, com vários forma-
tos e tamanhos. Não preci-
sou ir muito longe para en-
contrar uma vítima deles. O 
motorista Valdecir Bento, mo-
rador de Xanxerê, estava para-
do no acostamento trocando 
um pneu do carro que estou-
rou ao passar por um buraco. 
“Eu estava parado para o con-
serto do asfalto [obras de res-
tauração] e aí a fila se tornou 

muito grande e eu vinha atrás 
de um caminhão, então acabei 
pegando um buraco. Eu esta-
va devagar, nem a 40 quilôme-
tros por hora. Imagina o tama-
nho do buraco! Arrebentou o 
pneu e a roda. As pessoas não 
dão importância para a rodo-
via, a riqueza do Brasil passa 
pelas rodovias e nós estamos 
nesta situação”, ressalta. 

Imagina o tamanho do buraco! 
Arrebentou o pneu e a roda. As 
pessoas não dão importância 
para a rodovia, a riqueza do 
Brasil passa pelas rodovias e 
nós estamos nesta situação”, 

valdecir Bento, motorista

valdecir Bento teve prejuízo por causa de um buraco na pista

motoristas desviam dos buracos na pista

O Que diz O dniT?
O superintendente do Departamento 
Nacional de infraestrutura de Transportes 
(Dnit) em Chapecó, Diego Fernando da Silva, 
disse que esses buracos foram causados 
pelas últimas chuvas e, com as obras de 
restauração em andamento, o cenário 
deve se repetir com menos frequência. “É 
uma situação decorrente das chuvas que 
acabaram trazendo alguns pontos que a 
rodovia apresenta alguns defeitos, até em 
função das condições do pavimento também 
do histórico da rodovia que a gente espera 
resolver com essas obras de restauração”, 
avalia o superintendente.  
as obras de restauração e readequação 
da capacidade na Br-282 estão em ritmo 
acelerado, mas já estiveram paradas. Demorou 
até para começar. Só foram possíveis depois 
de diversas disputas na justiça. O contraste 
é evidente, e para quem usa a Br 282 é difícil 
entender. Por que na pista é preciso desviar os 
buracos e ao lado tem obras? 
“Então são contratos distintos, são obras 
distintas inclusive. Esse contrato de 
manutenção e conservação a gente busca 
nesse contexto dar atendimento pontual 
nas demandas da rodovia, são trabalhos 
de operações tapa-buracos, limpezas e 
roçadas. já o outro contrato que é de 
restauração e adequação de capacidade 
esperamos de certa forma melhorar a 
condição da estrutura da rodovia, coisa 
que a manutenção acaba não fazendo, 
esse trabalho é o que a gente vê hoje, 
com a implantação das terceiras faixas, 
interseções e também como solução 

neste contexto todo a restauração da pista 
principal em toda a sua extensão”, ressalta. 
Nesta semana teve início uma nova 
operação de tapa-buracos em trechos da 
Br-282, trabalho que segue nos próximos 
dias, trazendo uma solução paliativa para 
os buracos na pista. 

Fotos: nelcir Dall´Agnol/ O Líder

Operação tapa-buracos começou nesta semana

Obras de restauração e adequação de capacidade estão em andamento
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Ld-8
LeO clube recebe prêmios em conferência distrital 
DiaNa HeiNz

O Distrito LD-8, ao qual 
o Clube de Lions de Ma-
ravilha pertence, reali-
za anualmente uma con-
ferência distrital. O evento 
direcionado ao LEO Clu-
be Maravilha foi promo-
vido no fim de semana de 
forma não-presencial e 
transmitido pela internet. 
O objetivo da ação é pre-
miar clubes que se desta-
caram e angariar a inte-
gração entre associados.

O Distrito LD-8 pos-
sui 36 clubes, sendo que 34 
são ativos, ou seja, partici-
pam da conferência. Ma-
ravilha recebeu cinco prê-
mios, dentre eles o de LEO 
Clube Ouro, que represen-
ta que a entidade está entre 
os cinco melhores do LD-8. 
Outra nomeação destaque 
foi de Presidente Excelên-
cia, trabalho desenvolvido 

pela integrante Djanaina 
Manfrin durante o Ano Le-
onístico 2019/2020. “Pre-
miações como estas são 
consequência de trabalhos 
realizados e só reforçam a 
ideia de que quando você 
se entrega, se dedica, se 
compromete intensamen-
te com algo, o resultado e 

PREMIAÇÕES 
1. Casal Conselheiro destaque - leandro Donati e 
márcia Giacomolli
2. diretor de Campanhas destaque - robson Belusso
3. Secretária destaque - Poliana Schafer
4. Presidente Excelência - Djanaina amanda manfrin 
5. LEO Clube Ouro

o reconhecimento apare- cem”, disse a presidente. 

Evento foi realizado de forma on-line no fim de semana com a presença de 34 clubes 

Divulgação

pOsse Ato terá a presença apenas dos presidentes e será transmitido pela internet às 16h

clube de Lions empossa nova diretoria hoje (4)
DiaNa HeiNz

Pela primeira vez na his-
tória do Clube de Lions em 
Maravilha a posse da nova 
diretoria será feita de for-
ma não-presencial. O Lions 
Clube Maravilha, Lions Clu-
be Maravilha Oeste e o LEO 
Clube Maravilha farão a tro-
ca de diretoria na sede da 

entidade, mas apenas pre-
sidentes e futuros presiden-
tes estarão presentes. O ato 
será transmitido pelo You-
Tube e redes sociais às 16h. 

O Ano Leonístico 
2020/2021 começou neste 
mês e encerra em junho de 
2021, quando outra direto-
ria tomará posse dos car-
gos. O Lions Clube Mara-

vilha será presidido por 
Paulo Preuss e Cleusamar 
Tosetto Preuss. A presidên-
cia do Lions Clube Mara-
vilha Oeste ficará com os 
integrantes Elio Luiz Schä-
fer e Ledacir Salete Gheno 
Schäfer. E o LEO Clube Ma-
ravilha terá como novo pre-
sidente Rodrigo Augusto 
Genesini Siqueira. 

Arquivo/O Líder

Presidentes que deixam o cargo falam sobre experiênciainiciamos nosso ano leonístico com muitos planos e alguns 
eventos. realizamos com êxito em novembro de 2019 o jantar 
do Peixe, porém em março deste ano tivemos que mudar devido à 

pandemia. Nosso desafio maior é que muitos dos nossos companheiros 
são do grupo de risco e as atividades do lions vão além de ajudar os outros 
e a comunidade. Todos que são voluntários criam no grupo uma amizade, 
um vínculo, a cada reunião além de tomada de decisão há muitas risadas, 
conversas e abraços e todos sentimos falta disso. Porém o trabalho 
não parou. mesmo com a pandemia conseguimos ajudar com doações, 
campanhas e apoio ao hospital São josé, a Secretaria de Saúde e Casas 
de apoio. Nesse momento destaco a importância do lions internacional 
e dos nossos companheiros. Finalizo enaltecendo o trabalho voluntário e 
agradecendo imensamente a diretoria que sempre me apoiou, minha família 
e, claro, a todos os companheiros e domadoras do Clube e desejar à nova 
presidente, Cleusamar, e sua diretoria sucesso nos trabalhos que seguem”, 
Jaqueline Tim, presidente do Lions Clube Maravilha, AL 2019/2020. 

Quem deiXA O cARgO

ao olhar para trás, me sinto exatamente 
como o leão da logo lEO, extremamente 
orgulhosa de cada passo desta 

caminhada. Só tenho a agradecer pela 
oportunidade, que me proporcionou inúmeras 
experiências e novos desafios. Consequência 
disso: reflexões, crescimento e inclusive o 
autoconhecimento. aproveito ainda para 
agradecer a todos os associados, pré-lEOs, casal 
conselheiro e casal amigo do lEO Clube Ômega 
maravilha. Foi incrível caminharmos juntos ao 
longo do ano leoístico, servindo sempre ‘com, e 
por amor’”, djanaina Amanda Manfrin, presidente 
do LEO Clube Maravilha, AL 2019/2020. 

Gratidão. assim encerro este 
ano leonístico. Começamos 
com muito trabalho, eventos 

e campanhas, mas no meio 
do caminho fomos surpreendidos 
com a pandemia, que ninguém 
esperava, um momento delicado, de 
renovação, quando tivemos que nos 
adaptar a muitas coisas não vividas 
até então. mas acima de qualquer 
coisa, quero agradecer sempre 
ao Divino Criador pela vida”, Elise 
Kothe, presidente do Lions Clube 
Maravilha Oeste, AL 2019/2020. 

mÚsicA
grupo tradicionalista de 
maravilha realiza live

O grupo Marca do Fole, em 
virtude da paralisação por cau-
sa da pandemia do coronaví-
rus, que ainda atinge o setor 
artístico e de evento, decidiu fa-
zer uma live. A iniciativa é para 
apresentar o repertório do gru-
po e ficar mais perto dos seus 
fãs. A transmissão vai ser fei-
ta na página do grupo no Face-

book.com/marcado.fole.5 e no 
canal do YouTube/ndatvweb. 

A live será no próximo dia 
19, às 19h, e os integrantes do 
grupo pedem para quem qui-
ser patrocinar e ter a mar-
ca vista por milhares de clien-
tes em potencial é só entrar 
em contato pelo telefone/
WhatsApp. (49) 98858 2142.

live será no próximo dia 19, às 19h

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

É só o tempo esfriar um pouquinho 
que acessórios quentinhos como 
lenços, echarpes e cachecóis 
começam a aparecer nas lojas e 
nossos looks do dia. além de nos 
proteger do vento frio que vem 
soprando por aí, também são bem 
charmosos.
mas você sabe qual é a diferença entre 
eles? muita gente confunde os nomes 
desses tipos de acessórios, por isso, 
hoje vamos te ajudar a entender qual é 
qual e também como usá-los!
Os lenços são peças que têm um 
formato quadrado e, geralmente, são 
feitos de tecidos bem levinhos como 
seda, cetim ou algodão. além disso, 
eles não servem só para serem usados 
no pescoço ou durante o inverno.
Dá para usá-los na cabeça, na bolsa 
ou em lugares inusitados, como 
pulso e calcanhar. Dentre os três, 
é o acessório mais versátil por ter 
uma boa variação de tamanhos e 
não ser restrito somente aos dias 
frios. você pode brincar bastante e 
dar uma cara mais divertida para o 
look que escolher!
assim como os lenços, as echarpes 
são feitas de tecidos mais leves. Elas 
têm, geralmente, o formato retangular, 
sendo bem largas, compridas e, às 
vezes, com aquelas franjinhas nas 

pontas – talvez por isso que sejam 
confundidas com os cachecóis.
Por muitas vezes ter um material mais 
nobre, como seda, uma echarpe pode 
muito bem ser usada em eventos 
mais formais. além disso, dá para 
usá-la jogada por cima dos ombros, 
formando uma espécie de capa na 
roupa.
Quando tiver uma festa bem chique 
e estiver com medo de sentir frio, 
lembre-se de usar uma echarpe que 
vai ser sucesso.
O cachecol é aquele acessório que a 
gente realmente só tira do armário nos 
dias bem frios porque ele é feito para 
isso. Geralmente em tramas pesadas, 
como de lã, crochê ou tricô, a função 
dele é proteger o pescoço dos ventos 
fortes do inverno.
Eles são bem compridos, mais 
estreitos e, assim como as echarpes, 
também costumam ter franjas nas 
pontas. O legal da peça é que dá para 
pensar em amarrações diferentes, 
deixando as pontas mais soltas, 
fazendo um nó ao amarrá-las ou até 
mesmo enrolando todo o cachecol no 
pescoço, deixando-o bem tampadinho.
Ficou fácil de identificar agora, né? 
a gente confessa que também se 
confundia bastante, especialmente 
entre echarpes e cachecóis.

excelente fim de semana a todos!
Por Karla Lopes

LENÇOS, EChARPES E CAChECóIS: 
qUAL A dIFERENçA ENTRE 
ELES E COMO USá-LOS!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 56

TXAC
TESTEMUNHA
RISÃONA
AMACORDEL

ABORTOTRAPO
CASTELOER

LIHONÇA
CHARLATÃOS

OUEOFLS
CESIONISSEI

SARARAVIN
CMELITA

BRUMAISET
ARAVDIEU
VAECASER

COINCIDENCIA

Atitude do
"cabeça-

dura"

Freio de 
(?), dispo-
sitivo de
veículos

Questão
que opõe a
Igreja às

feministas

Roupa
muito

velha (fig.)

Pessoa
fácil de
enganar
(pop.)

Adriana
Esteves,

atriz
carioca

Escultura
comum na
areia de
praias

A fêmea
do animal

dotado 
de juba

Alimento 
classifica-

do em
A, B e C

Explora-
dor da 
boa-fé
pública

Guerreiro
do Japão

feudal

Segunda 
geração de 
imigrantes 
japoneses

Leônidas da
Silva: cri-
ou a "bici- 
cleta" (fut.)

Marcha a
(?): recuo
em uma
opinião

Metal al-
calino de
relógios
atômicos
Diz-se do
mulato de

cabelo
aloirado

Promove
lazer a co-
merciários

(sigla)

Local de
trabalho

de
cineastas

Interjeição
de chama-

mento

Reação
verbal ao
esgoto in

natura

A nature-
za íntima
de uma
pessoa

Animal Planet, Viva 
ou Comedy Central
Letra a que se apõe

til no espanhol
Tonelada
(símbolo)

Múltipla (?), formato
de respostas nas

provas do
Enem

Tema de portaria do
Governo Federal

publicada em 2017,
revogada após duras
críticas

Narrador-
(?): partici-
pa da his-
tória, mas

não é o 
personagem
principal

Arte, em
inglês

(?) Paulo, a maior
cidade do hemisfé-

rio Sul

(?) marra: à força
Tubo que conduz

secreções para fora
do corpo (Med.)

Literatura
popular do
Nordeste 

Patroa;
senhora

Nevoeiro
marítimo

Caracte-
rística do
encontro

não
planejado

Ele, em
francês
Desabar 

(o prédio)

Temido
predador 
pantaneiro

Matiz

Sine (?):
sem fixar
uma data

futura
(latim)

Coletivo de 
"porcos"

"O Livro de (?)", 
filme com Denzel

Washington (2010)
Com, em francês

Tubo de
pias

Vinho, em
francês

2/il. 3/art — die — set — vin. 4/avec.

espAÇO gOuRmeT

1/2 litro de leite
2 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (café) de baunilha
3 colheres (sopa) de amido de 
milho
2 gemas
3 colheres (sopa) de 
açúcar

1 lata de leite condensado
1 xícara de aveia
1 xícara de nozes picadas
1 lata de creme de leite
200g de bolacha maisena
leite para umedecer as bolachas
raspas de limão para 
decorar

sObRemesA gRegA
mOdO de pRepARO
Leve ao fogo os 7 primeiros ingredientes, 
mexendo sem parar, até engrossar. Tire do 
fogo, acrescente a aveia, as nozes e o cre-
me de leite. Em um refratário retangular, 
alterne camadas de bolachas umedecidas 
no leite e de creme, sendo a primeira e a 
última camada de creme. Decore com as 
raspas de limão. Leve para gelar.

ingRedienTes

Desde as temporadas internacionais de desfiles de Inverno 
2019/2020 (o nosso verão 2019/2020) uma tendência tem apare-
cido e rapidamente já foi aceita pelas fashionistas do mundo in-
teiro: as correntes!

Elas chegaram com tudo e em diversos formatos de acessó-
rios. Nas alças das bolsas elas dão um ar moderno e cosmopoli-
ta. Costuradas nas roupas, tiram o ar básico trazendo muito estilo. 
Mas o que mais tem feito sucesso são os colares mesmo, em dife-
rentes formatos de elos e que podem vir acompanhados ainda de 
mosquetões, corações e fechos aparentes.

Esse virou o acessório da vez e talvez sua rápida aceitabilida-
de tenha algo a ver com o que já comentei aqui, que é o fato de es-
tarmos dando mais evidência no look da cintura para cima por 
causa da tendência das videochamadas. Ou talvez seja simples-
mente porque eles são lindos e fáceis de combinar!

A dica que dou é de nunca pecar no excesso. Esse tipo de 
acessório chama muita atenção, principalmente porque, na sua 
maioria, são correntes grandes e chamativas. Então, prefira usar 
suas correntes com looks mais básicos ou que pelo menos não 
tenham muita informação da cintura para cima. Vale usar com 
uma camisa com botões um pouco abertos, por cima de uma ca-
miseta básica sobreposta por um blazer ou cardigã e até mesmo 
por cima de uma blusa de gola um pouco mais alta, se o aspec-
to final ficar bom.

Ah! E o termômetro de estilo dessa tendência é usar tudo 
junto e misturado: correntes mais grossas com mais finas, cor-
rentes com esferas, misturas de banhos e o que a sua criativida-
de mandar! 

AcORRenTAdA - A TendÊnciA dA Vez pARA AcessÓRiOs
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Vitrine

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

Djanaina, neste momento especial é hora de renovar. 
É como começar tudo de novo e mudar sempre para 
melhor. afinal, comemorar mais um ano é uma dádiva. 
Feliz aniversário. 

marcus, que a vida continue te surpreendendo, te 
ensinando e te deixando orgulhoso de quem se tornou. 
Feliz aniversário!

mikelly, desejamos que todo esse amor que você 
transmite, seja transformado em paz, luz, felicidade, 
saúde, compaixão e muita positividade!
Parabéns por mais um aniversário!

Paula, que a vida não te traga só felicidades, te traga 
também os desafios que te ensinarão a saborear com 
gosto cada sorriso, cada lágrima de alegria e cada vez que 
você se levantar de um tombo. lembre-se sempre que 
você está rodeado de pessoas que gostam de você e vão 
sempre te ajudar. Parabéns! 

rogerio, que seu aniversário (8) seja repleto de boas 
amizades, de amor fraternal, de paz e boas vibrações. Que 
Deus conceda luz em seu caminho e que ajude em toda 
dificuldade que você encontre nesse novo ano em sua 
vida. Parabéns! 

Selmira Stumm, 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. você é uma pessoa 
merecedora de cada um deles! Parabéns pelo seu 
aniversário neste dia 3. homenagem de sua família e 
amigos. 
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER
ARqUITETANdO

Os QuATRO 
cAVALOs de budA 

Quando ouvi este conto, achei fantástico para refletir-

mos. Buda discorre sobre quatro tipos de cavalos: o exce-

lente, o bom, o mau e o péssimo: 

1° - O cavalo excelente se move antes que o chicote 
lhe toque.
2° - O cavalo bom se move ao menor contato.
3º - O cavalo regular não se move, até que sinta dor.
4° - O cavalo ruim não se move até que o chicote 
tenha penetrado em seus ossos.

Trazendo esse conto para as nossas vidas, acredito 

que Buda falava das maneiras que temos de aprender com 

a vida. 

Alguns são como o cavalo excelente; aprendem pela 

observação, estão sempre atentos às coisas da vida, tiran-

do daí grandes lições.

Mas outros são como o cavalo bom; observam as do-

res e os erros a sua volta, as dificuldades pelas quais mui-

tos passam e voltam-se para si mesmos e policiam-se para 

não sofrerem dos mesmo erros. 

Há aqueles que são como o cavalo regular, precisam 

sentir os solavancos da vida. São aqueles que padecem 

ao ver a dor bem mais próxima, como a doença de um 

parente, um amigo que perdeu um emprego e precisava 

muito dele, um problema de família ou até mesmo a per-

da de um ente querido e vivenciando isso, ao invés de la-

mentarem, refletem e põem-se a marchar rumo ao auto-

encontro.

Mas há aqueles que são como o cavalo ruim, e estes 

talvez contemplem a maioria de nós, que só aprende sen-

tindo a dor da chibata ferir a própria carne, quando so-

fremos as consequências de nossos atos impensados ou 

quando passamos por alguma dor pessoal muito profun-

da, uma doença incurável, algo que mude radicalmente 

nossa rotina, nos deixando perdidos diante do mundo. 

E eu acrescento mais um, no qual acho que me enqua-

dro, o burrinho. 

Que tipo de cavalo você quer ser, ou você ainda está 

como eu, na fase do burrinho, com muita coisa para 

aprender?

Cada época possui uma ca-
racterística particular na arquitetu-
ra. A tecnologia e materiais cada vez 
mais avançados vão continuar im-
pactando a maneira como se proje-
ta, por isso, todo ano algo novo sur-
ge no mercado. Confira neste artigo 
quais são as tendências mais recen-
tes na área da arquitetura. 

A realidade aumentada e vir-
tual, os dispositivos de inteligên-
cia artificial, bem como a impres-
são 3D e outras tecnologias vêm 

alterando tudo no mundo, com 
as práticas de construção não é 
diferente. Ao mesmo tempo em 
que tudo é mais otimizado, tem-
se pensado também de uma for-
ma mais sustentável. Os mate-
riais de construção estão mais 
ecológicos, por exemplo. 

Uma das tendências de ar-
quitetura é a eficiência energé-
tica e ecológica, as construções 
estão “mais verdes” por dentro e 
por fora, outras novidades são:

TendÊnciAs de ARQuiTeTuRA: fiQue pOR denTRO dO Que hÁ de nOVO

2) designs peQuenOs
Os novos apartamentos que estão surgindo principalmente em 

grandes centros estão cada vez menores, eles são, na verdade, uma ten-
dência em arquitetura necessária. Por conta do alto custo dos terrenos, 
grande demanda de espaço ou até mesmo pelos altos impactos am-
bientais das casas maiores.

Com isso, os arquitetos estão cada vez mais enfrentando um desa-
fio de design arquitetônico e estão apostando no projeto pequeno, mas 
funcional.

3) TecnOLOgiA escOndidA
Casas inteligentes não são novidade no mundo da tecnologia e do 

design, mas os arquitetos estão aprendendo a lidar melhor com isso em 
seus projetos. A tecnologia existe como parte do design da casa, em vez 
de ser sua principal característica. 

Incluir tomadas, alto-falantes ou mesmo fios de TV inteligentes sig-
nifica que você obtém toda a tecnologia que você precisa sem tropeçar 
nos fios. Também é importante que a tecnologia seja vista como uma 
parte contínua da vida, e não como um complemento. 

É tendência de arquitetura ver mais soluções para manter a tecno-
logia oculta, mas totalmente funcional.

4) TeLhAs sOLARes
Os painéis solares já são velhos conhecidos dos arquitetos e dos 

clientes também. A tendência da arquitetura são as telhas solares que 
além de gerar eletricidade também atuam como parte da cobertura do 
telhado do imóvel.

Elas convertem a luz solar em energia suficiente para alimentar a 
casa. São oferecidos alguns estilos diferentes que se integram perfeita-
mente à construção tradicional de telhados.

5) design RÚsTicO
Sabe aquela máxima: “menos é mais”? Ela cai muito bem nesta ten-

dência de arquitetura que tem sido bastante utilizada por muitos pro-
fissionais. 

A decoração com aspecto inacabado aparece em residências, cafés 
e restaurantes no mundo todo. A decoração com cimento queimado, 
por exemplo tem sido amplamente utilizada. Ela é mais barata e mais 
sustentável e cai super bem em diversos cômodos. 

Mas cuidado, deixar a obra simplesmente por terminar não é o 
mesmo que decorar a obra inacabada. É preciso ter cuidado para que 
não fique com aspecto de desleixo ou mesmo sujo. 

6) escRiTÓRiOs inTegRAdOs
Hoje em dia uma tendência de arquitetura para escritórios são 

aqueles sem uma demarcação de lugar ou espaço definido para cada 
colaborador. Eles estão cada vez mais integrados. 

Os espaços de trabalho possuem mais ergonomia e são mais bem 
conectados, projetados para interação e conectividade.

Trabalhar de forma colaborativa é uma tendência nas empresas, 
por isso a arquitetura corporativa precisa estar alinhada a essa necessi-
dade, gerando designs de escritório que facilitam que pequenas e gran-
des equipes se reúnam para gerar soluções multidisciplinares.

1) espAÇOs AbeRTOs
Os projetos de espaços abertos e mais amplos são tendência na ar-

quitetura. À medida que o design de espaço aberto se torna ainda mais 
predominante, arquitetos e designers estão buscando definir melhor os 
vários segmentos de espaço para melhorar a organização visual. 

Utilizar variação de altura de níveis de piso, juntamente com mu-
danças nas cores e texturas da superfície são estratégias de design para 
realçar o espaço aberto.
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CaRiNe aReNHaRDT

A Sala de Situação de Com-
bate à Dengue em Maravi-
lha confirmou dois novos ca-
sos de dengue nesta semana. 
O município enfrenta uma epi-
demia da doença, somando 
atualmente 124 pacientes já 
diagnosticados. Conforme a co-
ordenadora da Sala de Situa-
ção, Richelly Soares, mais qua-
tro pacientes, que apresentaram 
sintomas da doença, aguar-
dam o resultado de exames. 

O município contabiliza 
186 focos do Aedes aegypti. Um 

dos maiores problemas no mu-
nicípio é o descarte irregular de 
lixo, o que acaba gerando no-
vos criadouros para o mosquito. 

Recentemente a Sala de 
Situação fechou uma par-
ceria com a Secretaria de 
Obras para a recolha sema-
nal de entulhos e lixos de-
positados irregularmente 
em locais públicos ou ter-
renos particulares. As agen-
tes comunitárias de saúde 
também foram engajadas no 
trabalho, orientando a popu-
lação e fazendo vistorias para 
identificar possíveis focos. 

124 diAgnOsTicAdOs

incenTiVO

maravilha confirma mais 
dois casos de dengue

prefeitura define agenda 
de consultorias gratuitas 
para empresários

Transmissão será pelo Facebook e YouTube e as doações já podem serem feitas

ApOiO
Apae de iraceminha realiza live beneficente

cOnTAs pARA dOAÇãO
Sicoob Credial
Agência: 3032
Conta: 124971-1

No próximo dia 18, às 
21h, a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcio-
nais Beija Flor (Apae) de Ira-
ceminha realiza live bene-
ficente. A iniciativa é para 
arrecadar fundos para a ins-
tituição. “Todos os anos rea-
lizamos um almoço e neste 
ano, por causa da pande-
mia, não podemos realizar. 
Então pensamos em fazer 
uma live”, explica a presi-
dente, Tatiane Parcianello. 

A intenção é de que ao 
invés de as pessoas adqui-
rirem a ficha para o almo-
ço, que façam a doação, an-
tes, durante e depois da live. 
A atração será a o grupo He-
rança Nativa e a transmissão 

será feita no canal do YouTu-
be/ndatvweb, no Facebook 
nas páginas Maravilha Espor-
tes, Portalnda, Equoapaeira-
ceminha e ApaeIraceminha.

Banco do Brasil
Agência: 54240
Conta corrente: 44343-3

A Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo e Sala 
do Empreendedor de Maravi-
lha, em parceria com o Sebrae, 
está disponibilizando gratuita-
mente três consultorias, para 
atender individualmente e de 
forma presencial aos empresá-
rios. O serviço é oferecido com 
o objetivo de identificar a me-
lhor estratégia para a empre-
sa enfrentar as dificuldades 
provocadas pela pandemia 
do coronavírus na economia. 

Os atendimentos se-
rão na sala da secreta-
ria, junto à Casa da Cidada-
nia, e serão realizados nas 
seguintes áreas e datas:

Consultoria em Ges-

tão Financeira - com a con-
sultora Clésia Ana Gubiani, 
nos dias 17, 24 e 31 de ju-
lho e dias 14 e 28 de agosto.

Consultoria em Pla-
nejamento estratégi-
co – com o consultor Gel-
son Renan Tavares Pinto, 
nos dias 8 e 9 de julho.

Consultoria em Marke-
ting Digital - com Veri-
diane Endres, nos dias 10 
de julho e 3 de agosto.

Para agendar uma des-
tas consultorias e esclare-
cer dúvidas os interessados 
podem contatar pelo tele-
fone e WhatsApp 3664 3577 
ou também pelo e-mail sic-
tur@maravilha.sc.gov.br.

A Secretaria de Estado da 
Saúde publicou, na segunda-fei-
ra (29), uma portaria que regu-
lamenta os protocolos para o re-
torno das aulas presenciais do 
ensino superior em Santa Catari-
na. Outra portaria também esta-
belece as medidas para permitir 
as aulas práticas de cursos técni-
cos no Estado, com exceção dos 
cursos técnicos das escolas da 
rede estadual de ensino.

Uma retificação foi publi-
cada no Diário Oficial de ter-
ça-feira (30) determinando 
que ambas as portarias entrem 
em vigor a partir de 6 de julho. 
As aulas presenciais nas redes 
privada e pública, nas esfe-
ras municipal, estadual e fede-
ral, incluindo educação infan-
til, ensino fundamental, nível 
médio e educação de jovens e 
adultos (EJA) seguem suspen-
sas até o dia 2 de agosto.

A portaria 447/2020 auto-
riza a realização de atividades 
presenciais de ensino superior 
em estabelecimentos acadê-
micos públicos e privados, in-
clusive em nível de pós-gradu-
ação, desde que as instituições 
tenham estrutura para manter 
o distanciamento de 1,5 metro 
entre todos os frequentadores 
do ambiente educacional, in-
cluindo estudantes, trabalha-

AuTORizAdO O retorno das aulas presenciais também está condicionado ao 
resultado da Avaliação de Risco Potencial para disseminação da covid-19 na região

governo do estado libera aulas 
presenciais nos espaços acadêmicos

Ricardo Wolffenbüttel / Secom

instituições avaliam planejamento do retorno das atividades presenciais

dores e demais presentes.
Caso não seja possível ade-

quar o espaço físico, a instituição 
deverá contemplar a possibilida-
de de reduzir o número de estu-
dantes por turma, intercalar tur-
mas em dias distintos, ou adotar 
outros procedimentos necessá-
rios para manter o distanciamen-
to de 1,5 metro. Deve ser determi-
nado em cartaz colocado em local 
visível o número máximo permi-
tido de pessoas presentes simul-
taneamente no interior de áreas 
comuns, como salas de aula e bi-
blioteca, respeitando o distancia-
mento mínimo obrigatório.

O retorno das aulas pre-
senciais também está condi-
cionado ao resultado da Ava-

liação de Risco Potencial para 
disseminação da covid-19 na 
região. Todos os municípios 
que pertencem a uma região 
em nível considerado gravíssi-
mo devem ter as aulas presen-
ciais suspensas. Os municípios 
das regiões em nível grave e alto 
devem manter as aulas presen-
ciais de forma alternada, limi-
tando o número de estudantes 
a 30% e 50%, respectivamente.

Por fim, os municípios de 
regiões com risco moderado 
podem manter as aulas pre-
senciais, respeitando o distan-
ciamento de 1,5 metro entre os 
frequentadores. É possível sa-
ber o status e as orientações 
para cada região acessando o 

site Coronavírus SC. Entretan-
to, a recomendação é que os 
estabelecimentos priorizem o 
ensino a distância para as ativi-
dades que puderem ser manti-
das de forma remota.

A portaria contempla os es-
tabelecimentos privados inde-
pendentemente de terem ou 
não fins lucrativos, entre elas as 
instituídas pelos poderes públi-
cos quando tiverem personali-
dade jurídica de direito privado, 
com ou sem fins filantrópicos. 
Entende-se por ensino de pós-
graduação os cursos destinados 
aos indivíduos que já possuem 
diploma de graduação, con-
templando as pós-graduações 
lato sensu e stricto sensu.
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cicLOne-bOmbA 
As fortes rajadas de vento ultrapassaram 
a marca de 130km/h, atingindo mais 
de 160 municípios catarinenses

Tempestades 
deixam rastro 
de destruição e 
nove mortos em 
santa catarina 

CaRiNe aReNHaRDT 

O 
último dia de junho assus-
tou os catarinenses e, mais 
uma vez, provou que o Es-
tado é altamente propício 

para a ocorrência de tempestades. Na 
terça-feira (30) mais de 160 municípios 
de Santa Catarina, nas 20 regionais de 
Defesa Civil, registraram ocorrências 
devido aos fortes ventos. Na madruga-
da de quarta-feira (1º) novas ocorrên-
cias de temporais foram registradas no 
Estado. Em algumas regiões, os ventos 
passaram de 130km/h. 

Conforme a Defesa Civil estadual 
as regiões mais afetadas foram as de 
Chapecó e Xanxerê, no Oeste, porém 
a tempestade atingiu fortemente a 
Grande Florianópolis e o Vale do Ita-
jaí. A Defesa Civil reportou a ocorrên-
cia de nove óbitos. Em Chapecó uma 
idosa de 78 anos morreu após ser atin-
gida por uma árvore. Os outros óbitos 
foram em Governador Celso Ramos, 

Santo Amaro da Imperatriz, Itaiópo-
lis, Tijucas (3), Rio dos Cedros e Ilhota. 

As tempestades também deixa-
ram duas pessoas desaparecidas, nove 
feridos, 25 desabrigados, 193 desalo-
jados, e mais de 3 mil afetados. A De-
fesa Civil contabilizou mais de 4 mil 
residências danificadas e quatro 
destruídas. O Estado teve ainda 29 
instalações públicas e 10 equipa-
mentos do setor com danos. Estabe-
lecimentos comerciais somaram 56 
ocorrências por estrutura danifica-
da. Na área rural, foram 166 edifica-
ções atingidas. As quedas de árvore 
somaram 72 registros.

Durante a tarde de terça-feira o Es-
tado chegou a ter 1,58 milhão de uni-
dades consumidoras sem energia elé-
trica, o que representa quase 50% do 
total. Até a manhã de quarta-feira mais 
de 600 mil unidades seguiam sem 
energia elétrica. 

O governador Carlos Moisés de-
cretou estado de calamidade pública, 

PRINCIPAIS ESTRAGOS NA REGIÃO 
além dos municípios citados, na região São miguel do Oeste, 
Descanso, Guaraciaba, Tunápolis e itapiranga também 
registraram destelhamentos, com poucos imóveis atingidos. 
Em maravilha o Corpo de Bombeiros atuou apenas na 
desobstrução e limpeza de vias. 
Chapecó: Os ventos atingiram diversos bairros e comunidades 
do interior, provocando destelhamentos em mais de 450 
imóveis, além de atingir coberturas de barracões, derrubar 
árvores, postes e redes elétricas. veículos foram danificados e 
a antena de transmissão do Corpo de Bombeiros caiu. 
Mondaí: a tempestade gerou danos em edificações 
comerciais, residenciais, depósitos e galpões. Os dados 
informados para a Defesa Civil demonstram danos de grandes 
proporções. 
Palmitos: O município foi duramente afetado, com mais 
de 400 imóveis afetados. além de edificações particulares, 
repartições públicas como escolas e ginásios foram 
afetados, com mais de r$ 1 milhão em prejuízos somente em 
estruturas do governo estadual. além de destelhamentos, em 
alguns pontos houve destruição total. 
Santa Helena: há registro de pelo menos 14 imóveis 
parcialmente destelhados e queda de 12 árvores. O telhado de 
uma escola municipal foi parcialmente destruído. Estábulos 
no interior também foram danificados. 
Águas de Chapecó: O município teve 46 residências com 
destelhamento, em vários bairros da cidade.  
São Carlos: Quatro bairros da cidade registraram prejuízos 
com destelhamentos, além de quatro comunidades do interior. 
mais de 50 residências foram atingidas no município. 
Xanxerê: Quatro pessoas ficaram desalojadas e 95 
residências foram atingidas de forma direta. Foram 
registradas 20 quedas de árvores. 
Xaxim: O município teve 392 pessoas afetadas, contabilizando 
danos materiais em 130 residências. Também teve registro de 
queda de árvores. 
Concórdia: um motorista ficou ferido após uma árvore 
cair sobre o carro que trafegava sobre a SC-283. Foram 
registradas ainda 13 quedas de árvores sobre residências e 
26 em via pública. Também foi registrado um deslizamento e 
destelhamentos em 21 edificações públicas e 180 residências. 
Águas Frias: O vento provocou destelhamento em sete 
residências, sendo uma no interior e seis na cidade. O 
temporal também causou a queda de uma pocilga que estava 
em construção. 
Dionísio Cerqueira: Foram registrados destelhamentos em 
algumas residências e em um posto de saúde do município, 
além de quedas de árvores e galpões.

imagem mostra prejuízos em Chapecó

Divulgação/Secom

na quinta-feira (2) em diversos muni-
cípios de Santa Catarina, por conta da 
situação causada pelo recente desas-
tre climático.

Foto mostra veículo atingido por pedaço de construção

Divulgação

Polícia rodoviária e bombeiros atuaram na desobstrução da rodovia

Divulgação PRF

Postes e redes elétricas foram danificados, causando queda de energia

Ascom Chapecó

Barracão que abrigava tanques de caminhões foi danificado

Diego noetzold

registro mostra galpão destruído em Palmitos

Defesa Civil
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A 
SolSul Energia So-
lar, agora com filial 
em Maravilha, é 
uma empresa pio-

neira em instalação de siste-
mas fotovoltaicos na região 
norte do Rio Grande do Sul. 
O empreendimento busca 
promover maior sustentabi-
lidade econômica, social e 
ambiental, criando soluções 
responsáveis e seguras de ge-
ração de energia elétrica.

Localizada na Avenida 
Araucária, 560, a SolSul ofe-
rece serviços e produtos de 
qualidade, com equipe téc-
nica de instalação treina-
da e certificada. Associada à 
Rede Brasil Solar, busca con-
cretizar sua visão, que é “ser 
referência no mercado pela 
eficiência dos projetos de 
energia solar instalados”.

sisTemA 
fOTOVOLTAicO

solsul energia solar inaugura em maravilha
Empresa tem como objetivo promover maior 
sustentabilidade econômica, social e ambiental

Diminuição da conta de 
energia: Em sistemas 
bem projetados, o cliente 
chega a reduzir 95% do 
seu custo com energia 
elétrica, pagando somente 
o custo de disponibilidade 
(taxa mínima), taxa de 
iluminação pública e 
diferenças tributárias.

Energia limpa e 
inesgotável: O sol é a 
fonte de energia mais 
constante no planeta.
manutenção mínima: 
a manutenção de um 
sistema fotovoltaico é 
a menor entre todos os 
geradores de energia. 
apenas uma lavagem 
periódica nos módulos 

é suficiente para manter 
o bom desempenho do 
sistema.

Instalação simples: uma 
usina fotovoltaica pode 
ser instalada diretamente 
no solo com estrutura 
própria ou aproveitando 
estruturas já existentes, 
como telhados.

Longa vida útil: Os 
módulos fotovoltaicos 
possuem garantia de 
25 anos, relativo à 
produção de energia, 
enquanto a SolSul é a 
única a oferecer garantia 
de instalação pelos 
mesmos 25 anos, por 
contrato.

sisTemA de cOmpensAÇãO de eneRgiA
O sistema de compensação de energia elétrica, regulamentado pela aneel, permite 
que a energia excedente gerada pela unidade consumidora seja injetada na rede da 
distribuidora, a qual funcionará como uma bateria, armazenando esse excedente 
em forma de créditos que poderão ser utilizados em até 60 meses. Existe ainda a 
possibilidade de o consumidor utilizar estes créditos gerados em outras unidades 
consumidoras, desde que cadastradas em nome do mesmo titular e dentro da mesma 
área de concessão (mesma distribuidora).

geRAdOR 
fOTOVOLTAicO
a energia solar 
fotovoltaica é a 
tecnologia que 
permite transformar 
a luz do sol em 
energia elétrica. Para 
gerar energia não 
é necessário calor, 
apenas luminosidade: 
os sistemas 
fotovoltaicos podem 
ser implantados 
em qualquer 
localidade que 
tenha radiação solar 
suficiente. Durante o 
funcionamento não 
produzem ruído e 
não emitem gases 
tóxicos.

benefíciOs

lauro Porcher, Yasmim vacarin Franco Bodanese e Eduardo Enderli Bodanese

Camilla Constantin/O Líder

Supermercado São Francisco, em Palmitinho (rS), com 540 placas

Fotos: Divulgação

infORme pubLiciTÁRiO

Sistema customizado para Fazenda Farmilk em Pontão (rS)
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AmeRiOs Conforme decisão, treinos de esportes coletivos permanecem suspensos 

prefeitos e secretários da região 
participam de reunião virtual 
CaMiLLa CONSTaNTiN

Lideranças da região da As-
sociação dos Municípios do En-
tre Rios (Amerios) participaram 
de reunião virtual na segunda-
feira (29) para debater sobre a 
possibilidade de liberação dos 
treinos de esportes coletivos e o 
retorno das aulas.

Na ocasião, cada gestor 
apresentou a realidade local e 
suas preocupações. Com rela-
ção aos esportes coletivos, ficou 
decidido por unanimidade que 
os municípios vão aderir à por-
taria da Secretaria de Estado da 
Saúde, em que o esporte amador 
continua proibido.

Com relação à Educação, as 
lideranças também decidiram 
que não é o momento de reto-
mada das atividades. O ensino a 
distância terá continuidade e o 
retorno das aulas depende das 
definições do Estado. 

Participantes destacaram a preocupação com o aumento de casos de covid-19

O prefeito de Bom Jesus 
do Oeste, Ronaldo Luiz Senger, 
que participou da reunião, des-
taca que a decisão de não reto-
mar as atividades nas escolas foi 

consciente e unânime. “Sabe-
mos que os municípios vizinhos 
têm vários casos e o pico de con-
tágio tende a crescer. Se retomar-
mos as atividades escolares nes-

te momento, colocaríamos em 
risco a saúde de nossas crianças 
e jovens, com alto risco de con-
taminação em massa dos alunos 
e profissionais da Educação”, diz. 

Divulgação/ Amerios A Secretaria de Saúde 
de Flor do Sertão superou 
a meta estipulada pelo Mi-
nistério da Saúde na Cam-
panha Nacional de Vaci-
nação contra a Influenza. 
Ao todo, 45% da popula-
ção do município foi vaci-
nada, pertencente aos di-
versos grupos de risco.

Segundo a secretária 
de Saúde, Maristela Val-
ler, neste ano a procura foi 
maior, mas ainda há vaci-
nas disponíveis na Unida-

de de Saúde para quem ti-
ver interesse. “Acreditamos 
que o aumento da procu-
ra se deve também à pan-
demia do coronavírus. 
Essa vacina não diminui 
o risco de contágio do co-
vid-19, mas protege a po-
pulação contra a Influen-
za, que pode sobrecarregar 
o sistema respiratório, o 
que tende a provocar com-
plicações caso a pessoa 
seja contagiada pelo novo 
coronavírus”, destaca.

infLuenzA
campanha de Vacinação 
supera meta em 
flor do sertão

bOm jesus dO OesTe 
No município de Bom jesus do Oeste a Campanha 
de vacinação também superou as expectativas. De 
acordo com a responsável pela imunização, a meta de 
cobertura vacinal entre os grupos de risco era de 90% e 
foi atingido percentual de 108%. “Esse resultado se deu 
visto que recebemos um quantitativo maior de vacinas 
e conseguimos atingir uma parcela maior da população, 
que estava fora dos grupos elencados pelo ministério da 
Saúde. Encerramos essa campanha satisfeitos com um 
ótimo resultado”, destaca. 

aplicação atingiu diversos grupos, alcançando 45% da população total do município

Divulgação/Prefeitura de Flor do Sertão

Entrega da ordem de serviço foi nesta semana

infRAesTRuTuRA
Assinada ordem de serviço para obra de reperfilagem asfáltica

Com investimento de apro-
ximadamente R$ 104 mil, a Ave-
nida Alcides Antonio D’Agos-
tini vai receber reperfilagem 
asfáltica. Com recursos pró-
prios do município, a obra será 
no trecho que fica na área in-
dustrial ao lado da BR-282, 
nas proximidades da empre-
sa TOS Ambiental. O trecho 
que vai receber a reperfila-
gem tem área de 2.433,82 m². 

A ordem de serviço foi as-
sinada na segunda-feira (29) 
pela prefeita, Rosimar Mal-
daner, e vice-prefeito, Sandro 
Donati. A obra vai ser executa-

da pela empresa CTT Pavimen-
tações, que venceu a licitação e 
tem 30 dias para fazer o servi-

ço. A reperfilagem é feita sobre 
trechos de calçamento, com co-
locação de uma camada mais 

fina de asfalto. A obra tem cus-
to menor e não tem cobrança 
de valores para os moradores. 

Divulgação
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Conte com a nossa 
parceria no custeio, 
investimento, 
comercialização e 
industrialização da 
sua produção.

sicredi.com.br / SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Os recursos do Plano Safra 
2020/2021 já estão disponíveis. 
Estamos ao seu lado para 
encontrar as soluções financeiras 
mais adequadas para você. Com 
nosso atendimento próximo e 
especializado, você pode fazer 
mais e crescer com a gente.

Fale com o seu gerente e aproveite.produção
Plano Safra. 

Aqui tem apoio
para a sua

com o

O Dia Internacional do Coo-
perativismo é festejado hoje (4), 
uma data importante no calen-
dário de Santa Catarina. Apesar 
da crise causada pela pandemia, 
as cooperativas catarinenses têm 
o que comemorar. Em 2019, a re-
ceita bruta cresceu 14% e atingiu 
R$ 40 bilhões. 

Segundo o presidente da Or-
ganização das Cooperativas de 
Santa Catarina (Ocesc), Luiz Vi-
cente Suzin, o bom resultado 
fez com que as cooperativas dis-
tribuíssem R$ 1 bilhão para 2,7 
milhões de catarinenses. Em 
entrevista, Suzin fala sobre a par-
ticipação feminina no setor, as di-
ficuldades em meio à pandemia 
e o futuro do cooperativismo. 

Rede Catarinense de Notí-
cias - a pandemia deve atrapa-
lhar as comemorações do dia 
C. Como deverá ser a celebra-
ção da data no estado? 

Luiz Vicente Suzin - No Dia 
Internacional do Cooperativismo 

nós temos o dever de não deixar 
passar em branco. É uma pau-
ta muito importante. Ainda es-
tamos comemorando os resulta-
dos excelentes que tivemos em 
2019. Esse ano virtual, porque 
não tem como fazer de outra for-
ma. Então as cooperativas vão se 
organizar e vão fazer em nível de 
Estado. 

RCN - Desse crescimento 
de 2019, quais ramos se desta-
cam? 

Suzin - Nós tivemos no 
ano 2019 um faturamento bem 
superior ao ano 2018. Crescemos 
14%. Estamos na casa dos R$ 40 
bilhões. Os ramos que mais se 
destacaram em Santa Catarina 
foram o setor agropecuário, de 
crédito, de saúde, transporte, 
consumo e infraestrutura. Esses 
são os principais ramos. Todos 
eles foram importantes porque 
todos cresceram. 

RCN - Já existe uma expec-
tativa oficial para o resultado de 

diA c Setor bateu a marca de R$ 40 bilhões em faturamento bruto no ano passado. Hoje (4) é o Dia Internacional do Cooperativismo

cooperativas comemoram crescimento 
de 14% em 2019

Presidente da Organização das Cooperativas de Santa Catarina, luiz vicente Suzin

2020?
Suzin - Sabemos que em 

2020 iniciamos bem, mas com 
a pandemia realmente vão ser 
bem aquém daquilo que todos 
nós tínhamos planejado para o 
ano. 

RCN - O maior impacto da 
pandemia passou? O segundo 
semestre deve ser de recupe-
ração? 

Suzin - Todos nós estamos 
esperando isso, que essa pande-

mia vá se acalmando e que a gen-
te possa dar a retomada. O agro-
negócio não está tão afetado, nós 
continuamos trabalhando e isso 
é muito importante porque pu-
xando o agronegócio puxa tam-
bém os demais ramos. O nosso 
produtor colheu a safra, está se 
preparando para a próxima, de 
inverno. Quem sabe se essa pan-
demia depois do segundo se-
mestre se acalmar a gente pode 
ter ainda algum resultado positi-

vo no ano 2020, mas bem aquém 
daquilo que nós tínhamos pla-
nejado. Todos os investimen-
tos estão sendo feitos com mais 
cautela. Realmente, não está se 
investindo nesse momento. Isso 
para nós acarreta em prejuízo 
também. 

RCN - a Ocesc também 
tem o braço de formação, que 
é o Sescoop/SC. Houve prejuí-
zo na realização de cursos e se-
minários? 

Suzin - Nós tínhamos uma 
programação do Sescoop, que 
cumpre e faz um bom trabalho 
em Santa Catarina. Temos um 
bom trabalho com a mulher coo-
perativista. Hoje 40% dos nossos 
associados são mulheres. A gen-
te atribui a esse trabalho com o 
Sescoop. E também jovens, ca-
pacitação de dirigentes, chegan-
do isso até o nosso associado. A 
programação de 2020 foi prejudi-
cada. Alguma coisa é possível fa-
zer on-line, mas tudo não. Aquilo 

que é possível fazer, vamos fazer 
on-line. Depois, a programação 
segue em 2021.

RCN - Conhecendo Santa 
Catarina, que papel o coopera-
tivismo pode desempenhar na 
recuperação econômica? 

Suzin - Em Santa Catarina 
nós temos um cooperativismo 
forte e bem organizado. O Estado 
é o mais cooperativista do Bra-
sil, onde tem mais população as-
sociada a uma cooperativa. Nós 
não podemos perder esse status 
de Estado mais cooperativista do 
Brasil. Como o cooperativismo 
é muito forte, desde o Extremo
-Oeste ao Sul do Estado, então a 
gente tem uma chance bastan-
te grande de dar andamento a 
todas as atividades que perten-
cem ao crescimento. Onde tem 
uma cooperativa forte, o muni-
cípio também é forte. O suces-
so da economia, do agronegócio, 
se deve muito ao sistema coope-
rativista.

Divulgação
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CLARICE AMARAL
a apresentadora Clarice 
amaral, pioneira dos 

programas femininos na Tv, 
morreu no dia 28 de junho, aos 84 

anos. Clarice iniciou a carreira na década 
de 1950, quando comandou a atração 
Gincana Kibon, da record Tv. Ela também foi 
apresentadora do Clarice amaral em Desfile, 
primeiro programa dedicado ao público 
feminino na Tv Gazeta.

OSÓRIO FURLAN
O empresário Osório henrique 
Furlan, ex-diretor da Sadia e 
pai do presidente do Grupo 

de líderes Empresariais e ex-
ministro, luiz Fernando Furlan, morreu no dia 
28 de junho, aos 97 anos. Ele atuou na Sadia 
em Concórdia por 23 anos e depois se fixou 
em São Paulo, onde trabalhou na expansão 
da empresa no Brasil e exterior.

ROBERTO ANGELONI
O empresário roberto angeloni 
morreu no dia 28 de junho, aos 

51 anos, vítima de acidente de 
trânsito. Ele era filho do fundador da rede 
angeloni, que tem supermercados, farmácias, 
postos de combustíveis e centros de distribuição 
de mercadorias. Nascido em Criciúma, no Sul do 
Estado, o empresário era atualmente gerente de 
operações da companhia.

DANNY HICKS
O ator Danny hicks morreu no 
dia 30 de junho, aos 68 anos, 

vítima de câncer. Cultuado por fãs de filmes 
de terror e lembrado principalmente por 
suas parcerias com o cineasta Sam raimi, 
trabalhou em produções celebradas do 
diretor como Darkman - vingança sem rosto 
e homem-aranha 2.

LOUIS MAHONEY
O ator louis mahoney morreu 
no dia 30 de junho, aos 81 anos. 
Ficou conhecido por atuar na 

versão original e na versão moderna 
da série Doctor Who, além de sua participação 
na série de comédia Fawlty Towers, exibida 
pela BBC. Ele também é lembrado pelos filmes 
Capitão Phillips e incontrolável Paixão, além de 
uma extensa carreira no teatro.

JOSÉ-ITAMAR DE FREITAS
O jornalista josé-itamar de 
Freitas, ex-diretor do programa 
Fantástico, da Globo, morreu no 

dia 1º de julho, aos 85 anos, vítima 
de complicações decorrentes da covid-19. 
ao todo, o jornalista trabalhou na atração 
dominical por 16 anos. ao sair, tornou-se 
diretor de reportagens da Central Globo de 
jornalismo.

TEREZA ALVES DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 27 de junho, no hospital São 
lucas de Guaraciaba, aos 84 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

DALCIR LUIZ ZAMBIAZI
Faleceu no dia 27 de junho, no hospital 

ObITuÁRIO
regional de São miguel do Oeste. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica do Bairro São luiz, em 
anchieta, e sepultado no cemitério municipal de 
São miguel do Oeste.

ROSÁRIA TURANE
Faleceu no dia 28 de junho, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 86 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa mortuária de 
Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal.

ACÁCIO DA SILVA
Faleceu no dia 29 de junho, em sua residência, 
aos 90 anos. Seu corpo foi velado no salão 
comunitário da linha Trindade em Tigrinhos e 
sepultado no cemitério municipal de Tigrinhos.

GUILHERME GRUDSINSKI
Faleceu no dia 29 de junho, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 80 anos. 
Seu corpo foi velado no Clube dos idosos de 

Bom jesus do Oeste e sepultado no cemitério 
municipal.

IDO OSCAR BOTH
Faleceu no dia 30 de junho, no hospital São 
josé de maravilha, aos 76 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela mortuária municipal de 
maravilha e sepultado no cemitério municipal 
de maravilha.

MARIA VANDA MELOS
Faleceu no dia 30 de junho, no hospital São 
josé de maravilha, aos 68 anos. Seu corpo 
foi velado no Clube de idosos de Tigrinhos e 
sepultado no cemitério de Tigrinhos. 

JAQUELINE MENEGUZZI
Faleceu no dia 3 de julho, no hospital São 
miguel de São miguel do Oeste, aos 40 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela mortuária de 
maravilha e sepultado no cemitério de modelo.

espeRAnÇA Parlamentar esclarece que ofertar remédio pelo SUS seria outra etapa, mas no futuro

Reunião com Anvisa debate 
regulamentação de medicação para Ame 
eDeRSON aBi

O medicamento AME é o 
que a pequena Sofia Helena, 
de Saudades, precisa para fa-
zer seu tratamento de saúde. 
Várias campanhas estão sen-
do feitas na região e já arreca-
daram mais de R$ 2 milhões. 
O bebê possui Atrofia Mus-
cular Espinhal (AME) tipo 1 e 
precisa de um tratamento ge-
nético milionário. 

O caso de Sofia Helena re-
percute em todo o Estado e o 
deputado Fabiano Da Luz, de 
Pinhalzinho, cidade que fica 
ao lado de Saudades, esteve 
reunido recentemente com a 
Anvisa, e o deputado Pedro 
Uczai,  para debater o cenário 
da doença. 

Em contato com o Jornal 
O Líder, o deputado esclare-
ceu que o debate foi para tra-
tar da oferta do medicamento 
no Brasil, que hoje é fabrica-
do nos Estados Unidos. A re-
gulamentação da Anvisa se-
ria para o produto entrar no 
Brasil. No entanto, ofertá-lo 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) seria outra etapa, mas 
no futuro. “Existem menos de 
100 crianças no mundo que 
já tomaram esse medicamen-
to. Então, ele é muito difícil de 
regularização, justamente por 
ser raro”, afirma. 

O deputado afirmou que 
os técnicos da Anvisa estão 
desde 2011 monitorando o 
medicamento e há uma pos-
sibilidade de regulamentação 

até agosto. Regulamentado, o 
medicamento poderia ser uti-

lizado no Brasil. “A vantagem 
é que as crianças não preci-

sariam mais ir até os Estados 
Unidos. A medicação poderia 

vir para o Brasil, no hospital 
do Brasil, e a criança utilizar a 
medicação aqui”, explica. As-
sim, Da Luz afirma que o va-
lor para acesso ao remédio 
também seria menor. 

Para o deputado, a regu-
lamentação do medicamen-
to é o primeiro passo. Caso 
aconteça, o Brasil seria o 
quarto país a regularizar o 
uso da medicação. “O SUS 
seria outro passo. A partir 
de estar regulamentado, aí 
sim, o segundo passo seria 
mostrar para o SUS sobre a 
medicação, que é cara. Em 
Santa Catarina, três crianças 
seriam R$ 30 milhões, que 
é o custo de levar a criança 
até os EUA, medicar e voltar”, 
afirma. 

Deputado esteve em contato com técnicos da anvisa para debater regulamentação

Ascom Fabiano da Luz
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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

fAbRicAÇãO ARTesAnAL 
de VeícuLOs

Você sabia que veículos de fabricação artesanal po-

derão ser registrados e licenciados?

Pois é, essa possibilidade encontra-se estampada 

no artigo 106 do CTB, e é corroborada com a Resolução 

699/2017 do Contran.

Considera-se veículo de fabricação artesanal todo e 

qualquer veículo de uso próprio, concebido e fabricado 

unitariamente sob responsabilidade individual de pes-

soa natural ou jurídica, atendendo a todos os preceitos 

de construção veicular. 

Todo veículo artesanal deve ter um projeto técnico 

assinado por engenheiro responsável técnico, com for-

mação ou habilitação na área mecânica, conforme regu-

lamentação do respectivo Conselho Regional de Enge-

nharia e Agronomia (Crea) e nos termos das Resoluções 

do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Con-

fea). Ainda, será exigido certificado de segurança expe-

dido por instituição técnica credenciada por órgão ou 

entidade de metrologia legal. Ou seja, o veículo de fabri-

cação artesanal deverá atender a todos os requisitos de 

segurança estabelecidos pela legislação, salvo exceções 

previstas em regulamentação específica.

Para circular em vias públicas, o veículo de fabrica-

ção artesanal deve estar registrado e licenciado junto ao 

órgão executivo de trânsito dos estados ou do Distrito 

Federal. Cabe ao fabricante providenciar o registro e o 

licenciamento do veículo. 

Contudo, existem veículos artesanais que são proibi-

dos para registro e licenciamento. Nesse sentidos, con-

forme resolução 699/2017 do Contran, ficam proibidos: 

i – a fabricação de veículo artesanal do tipo 
ônibus, micro-ônibus, motor-casa, caminhão, 
caminhão-trator, semirreboque, trator de rodas, 
trator de esteira, trator misto, chassi-plataforma, 
reboque com peso bruto total (PBT) superior a 
750 kg e motocicleta, motoneta, triciclo acima de 
300cc (cilindradas). 

ii – a alteração de características originais de 
veículos fabricados artesanalmente.

Tenham todos uma boa semana!

inVesTigAÇãO Ação foi deflagrada com apoio da Polícia Militar 
em Cunha Porã e Riqueza

polícia civil prende duas pessoas em 
operação contra o tráfico de drogas

A Polícia Civil de Cunha 
Porã deflagrou uma operação 
na manhã de sexta-feira (3), em 
Cunha Porã e Riqueza. Foram 
cumpridos nove mandados de 
busca e apreensão, sendo oito 
em Cunha Porã e um em Rique-

za. A operação foi contra inves-
tigados pela prática do crime de 
tráfico de drogas e associação 
para o tráfico. 

De acordo com o delegado 
João Luiz Miotto, o grupo atua-
va na região. “Os investigados se 

A Polícia Rodoviária Fede-
ral de Guaraciaba flagrou, por 
volta das 16h de quarta-feira 
(1º), um veículo transportan-
do 56 quilos de cocaína e um 
quilo de crack na BR-163. 

De acordo com a polícia, 
a droga estava em um veícu-
lo BMW X6, abordada duran-
te fiscalização de rotina. O en-
torpecente apreendido estava 
escondido em um fundo fal-

comunicavam com os usuários 
e nós identificados diversos sus-
peitos e cumprimos nove man-
dados de busca e apreensão. A 
investigação continua, pois ainda 
estamos em andamento com os 
procedimentos. Foram lavrados 

dois autos de prisão em flagrante 
com três conduzidos”, explicou. 

A ação foi coordenada pela 
Polícia Civil, com apoio da Polí-
cia Militar, e cerca de 50 policiais 
em 17 viaturas, que participam 
da operação. 

so no assoalho do veículo. Se-
gundo a PRF, a droga foi ava-
liada em mais de R$ 1 milhão. 

Após a abordagem, uma 

pessoa foi presa e encami-
nhada para depoimento e in-
vestigação sobre o transporte 
da droga. 

Fotos: Polícia Civil

Fotos: PRF

Operação contou com apoio da Polícia militrar e cão de busca Conduzidos são chefe do tráfico e traficante de outro grupo criminoso

BmW foi flagrada com fundo falso na base da PrF de Guaraciaba

Uma mulher de 35 anos morreu ontem 
(3) após ser atropelada na BR-282, em Pinhal-
zinho. Solange Aparecida Lauermann esta-
va atravessando a rodovia qaundo foi atin-
gida, não resistiu e morreu no local. Ela 
completou 35 anos no dia do acidente. 

A vítima trabalhava em uma empresa nas 
proximidades da rodovia e estava se deslocan-
do para o trabalho quando o acidente aconte-
ceu. Solange é mãe de três filhos e havia retor-
nado recentemente da licença maternidade. 
Ela já residiu no Bairro União, em Maravilha, 
e também na cidade de Flor do sertão, sen-

TRÁficO
carga de cocaína avaliada em R$ 1 milhão 
é apreendia pela pRf

TRÂnsiTO
mulher morre atropelada na bR-282 

do conhecida na comunidade local. O veló-
rio e sepultamento será hoje em Pinhalzinho.

mulher foi atingida quando estava atravessando a Br-282 
para ir trabalhar

Rádio nova FM
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ESPORTE

 ONEIdE BEhLING

fLOR dO seRTãO Equipe foi formada no ano 2005 e desde então 
participou ativamente no município

juventude tem diversas 
conquistas ao longo da história 

A equipe do Juventude 
de Linha Guarani disputou 
vários campeonatos e tor-
neios durante os anos 2005 
a 2018, conquistou o títu-
lo do 3º Campeonato Mu-
nicipal de Futebol em 2018, 
após dois empates sem gols 
contra a equipe do Posto/
Penharol, venceu nos pê-
naltis por 4 x 2. No futsal li-
vre masculino é tricampeão 
municipal categoria livre 
masculino e conquistou o 
título em 2005 vencendo na 
final o Grupo Comercial por 

TíTuLOs 
Municipal de futebol de campo: 1º lugar em 2018.
Futsal livre masculino: 1º lugar em 2005, 2008 e 2011; 
2º lugar em 2007 e 2009; 3º lugar em 2013 e 2018; e 1º 
lugar interfirmas em 2006.
Futsal livre feminino: 3º lugar em 2007 e 2008.
Futebol suíço livre masculino: 1º lugar em 2011 e 
2017; e 2º lugar em 2012.
Jasflor: 1º lugar em 2015; 2º lugar em 2018; e 3º lugar 
em 2013.

4 x 2, em 2008 após empate 
em 3 x 3 no tempo normal, 
venceu a equipe da Associa-
ção Atlética Independente 
por 1 a 0 na prorrogação e em 
2011 venceu a equipe do H2O 
Vilson Cabeleireiro por 3 x 2, 
ainda disputou as finais de 
2007 e 2009 e foi campeão de 
futsal Interfirmas vencendo a 
equipe do Grupo Comercial 
na final por 2 x 0 no ano 2006. 
No futebol suíço foi bicam-
peão municipal categoria li-
vre masculino conquistando 
o título em 2011, vitória por 8 

até o ano 2018 a equipe participou de campeonatos de futsal e futebol

Divulgação

a 0 contra a equipe do Inter-
nacional de Linha Fuzil, e em 
2017 vitória por 3 a 2 contra a 
equipe do H2O Vilson Cabe-

leireiro e ainda disputou a fi-
nal de 2013 e foi campeão do 
3º Jasflor em 2015, com 334 
pontos. 

fuTsAL
Lcf divulga protocolo e audiência com o 
governo do estado

A Liga Catarinense de 
Futsal trabalha intensamen-
te para a volta do futsal no 
Estado. A entidade levará 
ao governo do Estado o pro-
tocolo com todas as medi-
das a serem seguidas pelos 
seus clubes franqueados e 
filiados na volta das compe-
tições na temporada 2020.

A diretoria da LCF 
aguarda apenas a confir-
mação de audiência em 
Florianópolis para se-
guir com as medidas ado-
tadas e preparação para 
a volta de suas competi-

ções já no início de agosto.
O protocolo com to-

das as medidas está dispo-
nível no site oficial da Liga 
Catarinense de Futsal.

A entidade entende 
que em virtude da prepara-
ção dos clubes ainda esta-
rem comprometidas defi-
niu-se em conjunto com as 
próprias equipes que o mês 
de julho será utilizado para 
treinamentos e preparação.

Protocolo com todas as medidas 
está disponível no site oficial da liga 

Catarinense de Futsal

Divulgação

nãO é pRiORidAde 
Quero muito a volta do futebol. Mas é loucura pe-

dir isso pelo menos enquanto os números de infectados 
estiverem subindo. “Só joga bola quem estiver vivo. Só 
verá futebol quem estiver vivo”. Essa frase que vi num 
para-choque de um caminhão é ótima. Nos faz refletir 
que realmente ainda não é hora da retomada do futebol. 
A notícia de que quatro jogadores do Inter testaram po-
sitivo foi um balde de água fria nos otimistas que querem 
apressar o retorno no Rio Grande do Sul.

bOLA VAi ROLAR 
Aqui no Estado estão colocando a carroça na fren-

te dos bois. Quarta-feira (8) recomeçam as emoções do 
“eletrizante” Campeonato Catarinense. Vamos para a fase 
quartas de final. Às 19h, Criciúma X Marcílio Dias. Na Are-
na Condá, às 21h30, Chapecoense X Avaí. Na quinta-feira 
(9), às 18h30, Juventus X Figueirense. E às 21h, Joinville X 
Brusque. Mesmo preservando a fórmula de disputa, pen-
sando em valorizar o campeonato, esse Catarinense nun-
ca me empolgou. Os tempos são difíceis, mas como sem-
pre, vamos assistir. Não podemos parar de soco!

RebAiXAmenTO 
O outro representante do Oeste vai lutar contra o re-

baixamento em Santa Catarina. Galo do Oeste, vice-lan-
terna, enfrentará o Tubarão, lanterna, o primeiro jogo 
está marcado para o dia 12 de julho, no Estádio Domin-
gos Silveira Gonzales. A volta está agendada para o dia 19, 
no Domingos Machado de Lima em Concórdia. Quem so-
mar mais pontos no agregado das “pelejas” permanece na 
primeira divisão, enquanto o derrotado desce para a Sé-
rie B do Estadual.

gRÊmiO em sAnTA cATARinA 
Parabéns ao Grêmio que decidiu vir treinar em Santa 

Catarina. As empresas quando migram para outros esta-
dos também buscam algo que traz vantagem. Simples as-
sim. Tricolor não está nem aí para o Gauchão. Essa pre-
paração coletiva visa o início do Brasileirão, já agendado 
pela CBF para o mês de agosto.

ApROXimAÇãO 
Essa parte do treino coletivo tão pretendida por Grê-

mio e Internacional visa simular situações de jogo. Não 
é a mesma coisa que apenas treinar, treinar a parte físi-
ca. Jogadores precisam ter essa simulação de jogo. E o 
mais importante, com a orientação dos respectivos trei-
nadores. Trabalho tático, aproximação dos atletas é fun-
damental.

pedÁgiO
Essa motivação para ações e o amor ao próximo nos 

levam a acreditar que Maravilha vai abraçar o Pedágio So-
lidário para auxiliar a pequena Sofia Helena. No próxi-
mo sábado, dia 11, a galera do Futsal Maravilha, Associa-
ção dos Gremistas, Fla-Maravilha, Moto Grupo Liberdade 
Sem Limite e Madrinhas Afetivas de Sofia Helena estarão 
em vários pontos da cidade convidando você para con-
tribuir. O tempo está passando e ela precisa fazer o trata-
mento o quanto antes. Colabore!



clube de Lions empossa nova diretoria 
hoje (4) com cerimônia on-line
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TSE suspende 
temporariamente 
cancelamento de títulos

Levantamento aponta 
localização dos casos 
de covid-19 

Medida só vale para eleitores que tiveram o documento 
cancelado por perderem o prazo da revisão obrigatória 
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Em Maravilha, Centro e o Bela Vista concentram o 
maior percentual, num comparativo com os demais 
bairros e interior   
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No terceiro mês de queda, ICMS de 
Maravilha perde 14% em arrecadação
Comércio, 
indústria e 
prestação 
de serviços 
acumulam 
prejuízos com 
a pandemia, 
o que gera 
um resultado 
negativo na 
arrecadação 
de tributos 

Arquivo/O Líder
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