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DeputaDos criticam postura Do 
governaDor e aguarDam “ações práticas”
Para Marcos Vieira e Mauro de Nadal, governador precisa dialogar com deputados e afirmam que a falta de 
ações causa preocupação com o cenário de pandemia PÁGINA  23

Maravilha garante recurso 
para construção da ponte na 
Avenida Sete de Setembro 

r$ 820 miL 
em emenDas
Obra da nova ponte atende 
uma antiga reivindicação da 
comunidade, para melhorias no 
acesso aos bairros Civemera, 
Cohab, Universitário e Novo Bairro. 
Município também garantiu emendas 
para investimento em educação, 
saúde e pavimentação asfáltica 

PÁGINA 22
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QuinQuilHARiAs

Você deve lembrar, assim como eu, das aulas de história 
sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Aprendemos que 
eles levaram nossas riquezas naturais, e deixaram para os ín-
dios “quinquilharias”.

Quinquilharias que, no caso, eram as ferramentas que 
moldaram imediatamente os nativos: garfo, faca, martelo, 
serrote, carrinho de mão.

Eu preciso refletir mais para ter eventuais insights, mas 
já tenho a reflexão:  somos o ingênuo índio moderno, en-
cantado e moldado pelas quinquilharias?

*
Você que tem 25 anos, lembra como você era quando ti-

nha 15? O que houve com toda aquela inconsequência?
“Ah, era a adolescência!” Não era só isso: daqui a 10 anos 

você vai ter mudado muito de novo. E, já me alertaram, da-
qui a 10 anos de novo. Para quem escolheu trilhar um cami-
nho de reflexão e aprendizado, voltar 10 anos no tempo é 
olhar a si mesmo, na melhor das hipóteses, com pena e pie-
dade, achando graça daquele personagem inocente.

Ou seja: deveríamos ter menos certezas e continuar ex-
plorando. Pois vamos continuar ingenuamente errando. 
Esse é o jogo. O que me parece crucial é não cometer ne-
nhum erro extremo que acabe nos tirando do jogo. Ou me-
lhor: um erro tão grave que não permita voltar ao caminho 
de reflexão e aprendizado.

*
Quando eu percebi, eu estava pensando assim: 
“Quando eu for X, daí sim eu vou começar a fazer Y.”
É muito fácil esquecer que, em muitas situações, para 

fazer Y não é necessário ser (ou ter) X. E assim, a ausência de 
X se torna uma boa desculpa para continuar parado.

E o mais grave: em muitas situações acontece o contrá-
rio: é preciso fazer muito Y para poder se tornar X.

*
Ouvi dizer que na Roma (Grécia? Mesopotâmia?) Anti-

ga o arquiteto que projetava uma ponte era o primeiro a pas-
sar por ela – ele e a carga que ele calculou que a ponte su-
portaria. 

Perdemos isso em algum momento da nossa história. 
Hoje, supostos técnicos e especialistas tomam decisões, afe-
tam a vida de muita gente e saem ilesos de resultados de-
sastrosos.

Quem projeta ou propõe precisa encarar as eventuais 
consequências também. E se isso não for acontecer, o proje-
to ou a proposta perdem credibilidade.

VAcinA dA gRipE

sala de Vacinas disponibiliza 
últimas doses para a população 
CARINE ARENHARDT

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gri-
pe já encerrou, mas a Sala de 
Vacinas em Maravilha está 
oferecendo para a popula-
ção em geral as doses que 
sobraram. Conforme a res-
ponsável pela Sala, Solange 
Hofstater, o município dis-
ponibilizava aproximada-
mente 200 doses na sexta-
feira (17). 

A Sala de Vacinas atende 
no posto de saúde do Bair-
ro Floresta. Entre os grupos 

prioritários foram vacina-
das mais de 8,9 mil pessoas. 

O índice de vacinados é de 
81% entre as crianças, 125% 
dos trabalhadores da saúde, 
77% das gestantes, 102% das 
puérperas, 121% dos idosos e 
45% entre os munícipes com 
idade entre 55 e 59 anos. 

Outras 1,4 mil doses fo-
ram aplicadas para pessoas 
que não fazem parte dos gru-
pos prioritários. Quem ain-
da tiver interesse em rece-
ber a vacina, pode procurar 
a equipe no posto do Bairro 
Floresta.  

Doses são oferecidas para a população em geral

Arquivo/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
Não se compare com ninguém...por WOlmir hÜBNer

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

AS ELEIÇÕES DESTE ANO

O Congresso Nacional, sem se ater que o mo-
mento não é recomendado, manteve as eleições 
deste ano ao invés de transferi-las para o próxi-
mo, ou mesmo prorrogar os mandatos dos atu-
ais prefeitos e vereadores. É um contrassenso, pois 
agora o TSE retirou a biometria das eleições justi-
ficando que é para prevenir o contágio. E como fi-
cará a higiene nos teclados das urnas eletrônicas? 
Não oferece perigo de contágio? Resumo: os candi-
datos terão que se desdobrar em programas de rá-
dio nos horários gratuitos, com boa produção para 
ao menos transmitir os seus programas de governo. 
Não tem lógica realizar as eleições municipais nes-
te ano. Sem reuniões, sem aglomerações, sem vi-
sitas e sem contatos pessoais. Uma aberração...

MANIFESTAÇÃO INFELIZ 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), disse no sábado não 

ser aceitável o vazio no coman-
do do Ministério da Saúde em 

meio à pandemia de corona-
vírus e afirmou que “se o ob-
jetivo de manter um militar 

à frente da pasta é tirar o pro-
tagonismo do governo federal 

na crise, o Exército está se asso-
ciando a esse genocídio”. Em 

nota, os militares decla-
ram “repudiar veemen-
temente” a insinuação 

de Gilmar Mendes.

MAIS UMA GRANDE OBRA EM MARAVILHA

Na segunda-feira (20) iniciarão os trabalhos de mais uma 
grande obra em nossa cidade. Trata-se de nova ponte sobre o 
rio iracema, na avenida Sul Brasil, ao lado da unidade Prisional 
avançada. Ela vai passar de 5 para 17 metros, dando maior 
vazão da água e dando mais segurança aos pedestres. O trânsito 
ficará interrompido no local. logo teremos essa nova e esperada 
realidade na cidade.

ESTAMOS NA MELHOR SITUAÇÃO

Além da Foz do Itajaí-Açu, que segue para a quarta se-
mana em nível gravíssimo, e as regiões de Xanxerê e Lagu-
na, que entraram nessa classificação na semana passada, 
desta vez também aparecem em vermelho a Grande Flo-
rianópolis, região Nordeste (Joinville), Médio Vale do Ita-
jaí e região Carbonífera. Em laranja, que indica nível grave, 
estão o Oeste, Alto Uruguai Catarinense, Meio-Oeste, Ser-
ra, Extremo Sul, Alto Vale do Itajaí e Planalto Norte. O Ex-
tremo-Oeste e o Vale do Rio do Peixe aparecem em amare-
lo, cor que indica alto risco. Estamos na melhor situação. 

E COMO ESTÁ A ARGENTINA?

A Argentina tem 44 milhões de 
habitantes. O recorde de mortes no 
país chega no momento em que as 
autoridades analisam a possibilida-
de de flexibilizar o confinamento so-
cial, vigente desde 20 de março em 
todo o país, mas que foi endureci-
do há 10 dias na grande Buenos Aires 
para tentar frear o aumento exponen-
cial de casos. As autoridades deba-
tem qual método adotar após esta 
data, quando vencem as atuais medi-
das. São esperadas aberturas do co-
mércio e permissões para correr em 
parques e ao ar livre, entre outras me-
didas. A tentativa é de aliviar o desâ-
nimo gerado pela grave crise econô-
mica e os 120 dias de uma quarentena 
que o presidente da Argentina, Al-
berto Fernández, defende como a 
forma mais eficiente de salvar vidas 
diante da covid-19. O apoio às medi-
das caiu de 68% para 53% no último 
mês. O apoio à extensão da quaren-
tena caiu de 60% para 52%. A Ar-
gentina tem uma taxa de cerca de 40 
mortes por milhão de habitantes.

OS QUE MAIS 
FATURAM NO BRASIL

Donos de cartórios, membros 
do Ministério Público e do Poder 
Judiciário, diplomatas, advogados 
e médicos são as categorias pro-
fissionais mais bem remunera-
das no Brasil. É o que mostra 
levantamento a partir de dados 
divulgados recentemente pela 
Receita Federal sobre o detalha-
mento das declarações de Impos-
to de Renda. Os que menos fatu-
ram são os trabalhadores braçais...

DEPUTADO CELSO MALDANER 
ZELANDO POR MARAVILHA

Está na conta do Fundo Municipal de Saúde de 
Maravilha o valor de R$ 1 milhão para ser aplicado em 
ações de combate ao coronavírus. Os recursos foram 
indicados pelo deputado federal Celso Mal-
daner. A secretária de Saúde, Miriane Sarto-
ri, confirmou o repasse e destaca que o re-
curso pode ser usado na compra de 
EPIs, remuneração de profissio-
nais da saúde, compra de testes e 
outras ações de combate à pan-
demia no âmbito da atenção bá-
sica. Todas as receitas e despesas 
relacionadas à covid-19 es-
tão disponíveis no site www.
maravilha.sc.gov.br no Por-
tal da Transparência ex-
clusivo para as informa-
ções sobre o coronavírus. 



,  maravilha 18 DE julhO DE 20204

por luiZ ClÁuDiO CarPeS

dIRETO 
AO PONTO

TEmOs RiscO dE mAis RigOREs pOR cOnTA dA cOVid?
A resposta é sim, caro leitor. Eu tomo como exemplo Foz do 

Iguaçu, onde a mais alguns dias de lockdown, em um local onde 
já haviam sido liberadas diversas atividades, inclusive turísticas. 
Onde quero chegar? É que estamos literalmente nos descuidan-
do. Já tivemos episódios envolvendo “junção” de pessoas em 
Maravilha, em Cunha Porã, em Pinhalzinho. Festas, de vários 
gêneros, com mais de cem pessoas reunidas! Total descaso com 
os cuidados necessários desta época de pandemia. Infelizmente 
tem pessoas que acham que a conversa não é séria, que não vai 
ser infectado pela doença, e finalmente, que não precisa nem se 
cuidar, nem cuidar dos demais, o que se dá com o simples uso 
da máscara. Não se surpreendam se houver novas restrições. A 
culpa, como já tenho falado inclusive nos comentários da rádio 
que faço, será de nós mesmos. Depois não adianta reclamar.

pROgnÓsTicO incERTO
Dias atrás entrevistei o médico Maurício Piacentini, responsá-

vel pelo setor que cuida a pandemia em São Miguel do Oeste. Tem 
muitos pensando que só aqueles do grupo de risco têm maiores 
possibilidades de serem infectados, e principalmente, de sofrerem 
com os efeitos do corona. Estão enganados. Redondamente enga-
nados. O prognóstico é completamente incerto. Já vimos pessoas 
do grupo de risco se salvarem e pessoas de baixa idade ser vítimas 
fatais da pandemia. Ou seja, não há lógica definitiva. Apenas uma 
probabilidade de que fumantes, diabéticos, cardiopatas e hiperten-
sos tenham um acometimento maior por parte do vírus. Mas ne-
nhuma certeza de que pessoas jovens e supostamente sem riscos 
não irão sofrer com os efeitos, muitas vezes fatais. Prognóstico to-
talmente incerto. Mesmo assim, há muitos que não levam a sério 
e literalmente arriscam. Infelizmente, muitos só se dão conta de tal 
seriedade ao perderem algum membro da família. Aí é tarde. Pre-
venir, no caso, é a única saída existente hoje em dia. 

E O pREsidEnTE? sÓ umA “gRipEZinHA”...
O senhor presidente da República disse que caso pegasse, 

seria “só uma gripezinha”. Em que pese suas palavras terem sido 
proferidas em outra época, muito diferente da seriedade dos dias 
atuais, realmente as consequências da covid para Bolsonaro não 
têm sido assim tão rigorosas. Isso, sem dúvida, para a tristeza da 
Rede Globo, que explorou ao máximo em seus telejornais o contá-
gio do presidente. Lamentável mesmo foi a postura de um colunis-
ta da Folha de São Paulo. Em artigo de opinião publicado no jornal 
na terça-feira da semana passada (7.jun.2020), o colunista Hélio 
Schwartsman disse torcer para que o presidente, Jair Bolsonaro, 
morra. Uma frase pesada. Mesmo nos mais profundos lamaçais da 
política, uma frase destas é de extremo mau gosto e falta de ética. É 
como já escrevi, em colunas anteriores. Lamentavelmente, a políti-
ca e as paixões ideológicas se sobrepõem ao bom senso, denotan-
do uma pobreza espiritual gravíssima. Deplorável.  

EDERSON ABI

A Câmara de Vereadores 
aprovou três projetos de lei em 
segundo turno, cinco requeri-
mentos e cinco indicações na 
noite de segunda-feira (13), na 
segunda sessão do mês, em Ma-
ravilha. O encontro foi on-line 
e transcorreu por aproximada-
mente uma hora. Agora os vere-
adores estão em recesso e retor-
nam em agosto.

Inicialmente os vereadores 
aprovaram três projetos em segun-
do turno, já aprovados e debatidos 
em primeira sessão, no dia 6 de ju-
lho. Foram aprovados: regulariza-
ção fundiária, através do projeto 
Lar Legal, das ocupações em terras 
do município, utilidade pública da 
Associação de Voluntários Maravi-
lha, e que declara de utilidade pú-
blica a ONG Ame Bicho.

REQuERimEnTOs
Cinco requerimentos foram 

aprovados durante a sessão e 
tratam sobre vários assuntos. O 
requerimento é um instrumen-
to que o vereador usa para con-
seguir informações na prefeitu-
ra. O requerimento possui prazo 
para resposta, diferente da indi-
cação, que é um documento que 
o município pode escolher aten-

der ou nem responder. 
O vereador Ademir Un-

ser apresentou dois requerimen-
tos. O primeiro solicita ao municí-
pio informações sobre o custo da 
obra da Avenida Maravilha, espe-
cificando o pagamento que deve-
rá ser feito pela próxima adminis-
tração. Segundo ele, o objetivo é 
colaborar com a fiscalização do 
dinheiro público. O segundo, soli-
cita o valor total do financiamento, 
com juros e encargos, usados na 
aquisição de área de terra que fu-
turamente será a sede da Auriver-
de em Maravilha. Também, pede 
como será o pagamento na próxi-
ma administração. 

O vereador Natalino Pran-
te apresentou requerimento so-
licitando ao município o valor 
total de recursos despendidos 
pelo município (vindos do go-
verno federal) para atendimen-
to e combate ao coronavírus. 
Além disso, os recursos próprios 
já gastos para combate à doença, 
com discriminação de itens. O 
objetivo é fiscalizar o município. 
O segundo requerimento de Na-
talino Prante pediu quantos tu-
bos de concreto foram utilizados 
neste ano pela administração, 
no perímetro urbano e no inte-
rior. Além disso, quantos metros 
cúbicos de brita foram usados e 

adquiridos em 2020. 

ATRiTO EnTRE Os 
VEREAdOREs

O vereador Luiz Hermes 
Brescovici solicitou ao poder 
Executivo para manter os con-
tratos administrativos de trans-
porte escolar, com prestação de 
serviço, com o objetivo de não ge-
rar desemprego e dificuldade aos 
trabalhadores. O vereador pede 
que o município adote medidas 
urgentes para garantir o trabalho 
e alimentação de prestadores de 
serviços, efetuando o pagamento, 
mesmo que o transporte escolar 
não esteja acontecendo. 

O vereador Eder Moraes, líder 
do governo, solicitou uma con-
sulta jurídica sobre o pedido, mas 
o presidente Natalino Prante afir-
mou que o documento apenas era 
um requerimento, não um proje-
to de lei. Já o autor, Brescovici, dis-
se que o município possui advo-
gados para analisar a ideia. Eder 
Moraes rebateu dizendo que o co-
lega que apresentou a ideia é ad-
vogado e já poderia ter apresenta-
do artigos e embasamento teórico 
no requerimento.

Na palavra livre, Luiz Bres-
covici e Eder Moraes voltaram a 
trocar farpas após uma declara-
ção sobre a licitação para cons-

trução de passeio público nos 
imóveis do município. Brescovici 
pediu transparência e que, de fato, 
seja uma licitação. Então, Mora-
es questionou se o vereador es-
tava afirmando que havia fraude 
nas licitações e afirmou que, se as-
sim entender, investigue e fiscali-
ze, ação que é função do vereador. 

Durante a discussão, Bresco-
vici respondeu dizendo que Mo-
raes já havia tentado orientar de 
como ele deveria redigir seus re-
querimentos e não achava certa 
a postura do colega. Afirmou, ain-
da, que é humilde e não acha in-
teressante que alguém questione 
essa conduta, já que sempre pede 
sugestão de como fazer as coisas. 
“Acho demais a pessoa vim querer 
dizer como é que eu tenho que fa-
zer”, disparou. 

Então, Eder Moraes disse que 
é líder do governo e tem o direito 
de questionar quando se trata de 
projetos sobre o governo muni-
cipal (como no caso da licitação). 
“Vereador, não misture as coisas”, 
rebateu. Com isso, o presidente, 
Natalino Prante, interveio e encer-
rou a discussão. 

Ainda, quatro indicações fo-
ram apresentadas, pelos vereado-
res Itamar Adler, Ademir Unser, 
Jandir Primon e Gilmar Francis-
co Castanha.

lEgislATiVO Luiz Brescovici e Eder Moraes trocaram argumentos 
durante debate sobre requerimento 

com troca de farpas entre vereadores, 
câmara aprova projetos e requerimentos 

Divulgação
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NINGUÉM 
AGUENTA MAIS

a boa notícia desta 
semana sobre os casos 
de coronavírus foi na 
quarta-feira (15), quando 
o município não registrou 
nenhum caso novo 
após várias semanas de 
números altos. ufa! Que 
bom. a apreensão do 
comércio, das pessoas, 
quando os casos ativos 
e totais aumentam é 
sufocante. Parece que 
estamos todos em um 
elevador em movimento, 
mas ali não tem porta e 
não se pode olhar para fora. 
a única coisa é aguardar 
ele parar e sair correndo. 
É assim com a pandemia: 
Ninguém aguenta mais. 
Temos que manter os 
protocolos e torcer para 
tudo terminar logo. 

Ederson Abi, jornalista

sEguRAnÇA nO TRÂnsiTO
Nesta edição do Jornal O Líder você confere uma reportagem sobre as infrações de trânsi-

to cometidas em Maravilha no primeiro semestre do ano. Sobre o assunto, percebo que mui-
tos condutores reclamam e são contra as multas, mas a verdade é que geralmente as 

pessoas só passam a respeitar as normas quando o “aprendizado” pesa no bolso. 
Antes disso, são poucos os que entendem o que determinadas infrações, como 
o uso do celular ou de dirigir sob efeito de álcool, podem causar. O trânsi-
to não é algo individualizado e nossos erros podem trazer graves consequên-

cias, já que a postura de uma pessoa impacta diretamente na segurança das de-
mais. No fim das contas, o que deve ser levado em consideração não é nada 
além do básico: atenção, respeito às normas e – principalmente – bom senso.

camilla constantin, jornalista

Conectado
Uma coisa que a pandemia intensificou nessa quarentena foi a internet. Conversei com algumas pessoas aqui 

de Maravilha, que frequentemente precisavam se deslocar para participar de reuniões, e contaram para mim que 
hoje fazem tudo on-line. Prática que deve continuar após a pandemia. Além disso, a internet aproxima o conheci-
mento, conecta pessoas. Nesta semana, participei do Expert 2020 organizado pela XP Investimentos. Evento total-
mente virtual e gratuito. Diversas palestras sobre economia, política e sociologia. Se fosse presencial, provavelmen-
te não participaria. Aproveitando, para quem gosta do assunto, hoje é o último dia do evento. Quem tiver interesse 
pode conferir no canal do YouTube da XP Investimentos ou no site Expert 2020. Fica a dica e bom fim de semana. 

cleiton ferrasso, jornalista 

DESEMPREGO  
O desemprego está entre os mais duros reflexos da pandemia, mas felizmente já pode-

mos visualizar uma melhora nos números. Em Maravilha, junho não registrou aumento nos 
pedidos de seguro-desemprego, mantendo a mesma média de 2019. Em abril e maio o mu-
nicípio havia somado 70% e 50% de aumento nos pedidos, respectivamente. Ainda na sema-
na passada, o secretário da Fazendo de Santa Catarina, Paulo Eli, disse acreditar que o pico ne-
gativo da economia foi em maio e a expectativa é que aos poucos os números comecem a se 
recuperar, dependendo é claro do avanço da pandemia. A retomada da economia deve ser 
gradual e precisa do esforço de todos, setor público e privado, empresas e colaboradores.  

carine Arenhardt, jornalista 

VOlTA Às AulAs
A volta às aulas em universidades tem sido tema de debate para muitas comis-

sões interssetoriais. Se por um lado é necessária a presença para determinadas ativi-
dades, por outro, muitos estudantes dependem de transporte coletivo para chegar à 
universidade. Outro questionamento de muitos estudantes é o valor da mensalidade. 
Em aulas remotas a estrutura da instituição deixa de ser utilizada, um argumento para 
diminuição de valores. Por enquanto a maioria das academias decidiu não retornar 
presencialmente. Sobre outras questões, o tempo dirá. 

diana Heinz, jornalista 

Autoconhecimento
O quanto você se conhece? 

Conhece seus limites e anseios? 

Sabe o que te faz bem? O que 

te prejudica? O que faz você se-

guir em frente? Não responda su-

perficialmente, mas com conhe-

cimento. É difícil, não é mesmo? 

Nem sempre nos conhecemos 

como deveríamos, e isso é algo 

muito importante, principalmen-

te para a nossa saúde mental. Sa-

ber nossos limites, para poder-

mos parar ou seguir algum sonho/

plano. Saber que precisamos pa-

rar pelo menos meia hora por dia, 

para dar ao nosso corpo o mere-

cido descanso. Esses são apenas 

alguns exemplos, de muitas coi-

sas, que precisamos nos apro-

fundar para termos autoconhe-

cimento. Se ainda não faz, hoje 

é um ótimo dia para começar!
Rosiane poletto, redatora

Alina Souza
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Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 
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Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

QuEm mOsTRA fisiOnOmiA AlEgRE, 
EspAlHA As sEmEnTEs dA fElicidAdE

 Vendedores com fisionomia ale-
gre e agradável atraem muitos clien-
tes. Por isso, para balconistas de lojas 
são escolhidas jovens alegres e gra-
ciosas. Quem não transmite impres-
são agradável não conse-
gue a colaboração dos outros. 
Transmitir impressão agradá-
vel é, por si, prestar bom servi-
ço aos outros e ser útil para o mundo.

Consolidando-se como re-
ferência no setor de construção 
civil e obras de infraestrutura, o 
Grupo Oliveira celebra, neste 
mês de julho, seus 33 anos. As 
atividades iniciaram em 1987, 
com a fundação da Constru-
tora Oliveira, e, atualmente, o 
Grupo agrega também as em-
presas Concreoeste Usina de 
Concretos, Oliveira Imóveis e 
Oliveira Materiais de Constru-
ção, atuando em toda a região 
Sul do Brasil.

O sócio-administrador Le-
noir José de Oliveira enfatiza 
que todas as conquistas ao lon-
go dos anos são fruto de muito 
trabalho, dedicação e uma vi-
são empreendedora. “Muitos 
confundem sorte com compe-
tência e esforço, mas a sorte é 
levantar todo o dia com garra e 
determinação em levar os seus 
sonhos e objetivos adiante. É 

AniVERsÁRiO Atividades iniciaram em 1987, com a fundação 
da Construtora Oliveira

grupo Oliveira comemora 
33 anos neste mês 

importante acreditar que, com 
humildade e coragem, é possí-
vel ir mais longe”, afirma. 

Atualmente o Grupo Oli-

veira conta com cerca de 400 
colaboradores diretos, exercen-
do trabalhos em diversas fren-
tes, como na construção civil, 

na pavimentação asfáltica, cen-
tral de britagem, venda de imó-
veis, fabricação de pré-molda-
dos e usinagem de concreto. As 
empresas investem constante-
mente em novas tecnologias, 
equipamentos, maquinários e 
conhecimento para melhorar 
os processos e oferecer novas 
soluções dentro do ramo.

Para o sócio-administrador 
Alamir Carlos de Oliveira, os in-
vestimentos realizados desde o 
início foram fundamentais para 
o crescimento do Grupo, entre-
tanto, tudo se deve às pessoas 
envolvidas no negócio: “O mais 
importante são as pessoas, as 
lideranças da empresa, os cola-
boradores que trabalham para 
as coisas se realizarem. A ra-
zão de todo o sucesso alcança-
do até o momento é o reflexo da 
seriedade e comprometimento 
de todos os setores”. 

Construção do edifício Gran moralle, em maravilha 

Obra Batalhão do Corpo de Bombeiros de Chapecó, inaugurada em fevereiro de 2020

Fotos: Divulgação

dÁ pARA dEixAR O pAssAdO pARA TRÁs?

O passado é uma realidade imutável (passou) e quando 
se trata dele só existem duas escolhas: fugir negando a sua 
existência ou aprender com ele.

Quantas vezes você já deparou com situações do passa-
do que te assombravam?

Anos já se passaram e mesmo assim você os mantêm em 
sua mente, enquanto se culpa (ou culpa os outros) pelo ocor-
rido.

A questão é: porque manter o passado aí, martelando-
se intimamente, e talvez socialmente, ao invés de seguir em 
frente? Porque esperar que volte para que, talvez, depois, 
seja diferente? 

Fazer isso parece bem mais difícil do que realmente é!
“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa 

e esperar resultados diferentes”, dizia Albert Einstein.
Pense o seguinte: você está em constante fuga desse pas-

sado e não obteve nenhum resultado positivo. Ele sempre 
acaba voltando para te assombrar.

Então que tal mudar a estratégia e encarar o passado, 
buscando aprender com ele e aceitar o que aconteceu?

Aprenda entender, sentir e se livrar dos erros. Uma boa 
terapia ensina e permite bem isto. 

Erros são cometidos diariamente e são necessários para 
o aprendizado e amadurecimento.

Você não pode fazer deles uma cruz que carrega e atra-
sa suas alegrias!

Faça as pazes com você! Os erros ensinam e melhoram, 
desde que se saiba deixá-los para trás e levar apenas as refle-
xões que eles carregam.

Desapegue do que não te leva para frente! É difícil, vis-
to que geralmente as pessoas aqui são muito cruéis consigo, 
porém é um exercício libertador!

Então se errou no passado, perdoe-se e perceba o quan-
to aquele erro te ensinou! 

“Mas e se o problema for com outra pessoa que errou co-
migo?”

Perdoe quem errou com você!
O perdão é um exercício importante para a libertação, 

ele tira de você pesos desnecessários e diz muito mais sobre 
você do que sobre quem errou.

Ao contrário do que muitos dizem por aí, perdoar quem 
já te fez mal não o torna um idiota, muito pelo contrário!

O que aconteceu não define quem você é!
Sua personalidade, forma de ver o mundo e quem você 

é são uma junção de diversos acontecimentos em sua vida, 
que vão desde a família que você nasceu até o que você deci-
de consumir nas mídias sociais.

Então não ache que o que aconteceu no passado é a úni-
ca coisa que te define, isso é só mais um fator!

No início do texto disse que quando se trata do passa-
do só existem duas escolhas: fugir e negar sua existência ou 
aprender com ele.

A primeira te força a manter a fuga por toda a vida, para 
não entrar em contato com o passado com as suas verdades, 
tendo como consequência ficar parado e precisar, também (e 
esse é o aspecto mais violento), que as pessoas ao seu redor 
fiquem paradas e/ou infantilizados (para assim legitimar sua 
necessidade por incapacidade em seguir a vida pra frente). 

A segunda te faz acolher o que aconteceu e seguir em 
frente com mais bagagem de vida, tornando o viver mais leve!

Como escrevi no meu Facebook pessoal (Deny Alfano): A 
única maneira para não sofrer o passado e/ou ficar amarra-
dos ao presente é se dedicar ao futuro. Com atitude. A única. 
O resto é rancor ou desculpa.
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LUIZ CARLOS
PRATES

cOROnAVíRus A taxa de ocupação hospitalar continuou crescendo 
nesta semana na região 

sem precisar avançar com o 
plano de contingência, maravilha 
registra queda nos casos ativos  
CARINE ARENHARDT 

A semana trouxe um alí-
vio nos números de casos ati-
vos de covid-19 em Maravilha. 
Após dias de crescimento ex-
pressivo nos novos diagnósti-
cos, o município reduziu para 
32 os casos ativos da doença 
na sexta-feira (17). Uma sema-
na antes esse número era de 
83 pacientes, cenário que fez o 
município planejar o avanço do 
plano de contingência, com o 
possível fechamento de bares e 
igrejas, o que acabou não sendo 
necessário nesta semana com a 
queda nos casos ativos.

O município soma atual-
mente 227 pacientes diagnos-
ticados com a doença, com 195 
curados. Mais de 270 pessoas 
seguem sendo monitoradas. O 
município tem três pacientes 
internados, com diagnóstico 
confirmado. A primeira mor-
te por complicações da doença 
foi confirmada no sábado (11) 

pelo Hospital São José. O idoso 
de 69 anos era acamado e por-
tador de outras comorbidades. 

O governo municipal re-
força que as ações de combate 
ao avanço do coronavírus pre-

cisam continuar, com a parti-
cipação de toda a população 
para evitar um novo cresci-
mento nos casos ativos da do-
ença. O município também se-
gue com o trabalho de busca 

ativa, fazendo a testagem de 
assintomáticos, para identi-
ficar pacientes com o vírus e 
que embora estejam sem sin-
tomas possam estar infectan-
do novas pessoas. 

a taxa média de ocupação dos leitos 
hospitalares para tratamento de 
pacientes com covid-19 na região 
vem se mantendo abaixo de 50%. 
Em maravilha, o hospital São josé 
segue com um paciente de 77 
anos, com diagnóstico confirmado, 
internado em leito de uTi, e três no 
setor de enfermaria da ala covid. 
Na enfermaria, dois pacientes têm 
o diagnóstico confirmado e um 
aguarda o resultado de exame. a uTi 
segue com 100% de ocupação e a 
enfermaria com 15%. Os números 
foram atualizados na sexta-feira (17).
Em São miguel do Oeste, no hospital 
regional Terezinha Gaio Basso, a 
taxa de ocupação nos leitos de uTi 
estava em 44% na quinta-feira (16). 
Dos nove leitos de terapia intensiva 
para covid-19, quatro estavam 
ocupados, sendo três pacientes 
com diagnóstico confirmado e um 
suspeito. a ala da enfermaria tinha 
quase 15% dos leitos ocupados, com 

OcupAÇãO HOspiTAlAR

maravilha está fazendo a busca ativa, testando assintomáticos 

Fotos: Divulgação Ascom governo de SC

fAlTA EspERAnÇA
Você tem alguma esperança, seja pelo que for? Então, é bom 

lembrar que esperança tem como sinônimo felicidade. As espe-
ranças são sempre positivas, ninguém vai ter esperança de, diga-
mos, um suicídio. Credo, Prates, que jeito de falar! Não, não sou 
eu a dizer isso, é a vida. Tenho, você está cansado de ouvir isso, 
um arquivo temático, vidas, sucessos e desesperos humanos. É 
um arquivo essencialmente humano, aliás, tudo o que não é Na-
tureza pura é humano. Nos meus arquivos, tenho um fichário so-
bre suicídios. Bem interessante. Há razões de todo tipo a levar 
pessoas à própria morte, em algumas situações fica-se tambori-
lando os dedos sobre a mesa, hummm... Já outros casos, são de 
levantar da cadeira e buscar pelo ar fresco, lá fora. Caso dos jo-
vens. Estão se matando cada vez mais, jovens, saudáveis, muitos 
famosos e até ricos. Que estranho! Mas o que quero mesmo di-
zer é que no relato dos amigos e parentes dos suicidas, frequente-
mente alguém diz que a pessoa morta estava desiludida da vida. 
E que fique claro, a pessoa não estava com doença física no cor-
po. Estava inteira. Então, o que vem a ser desilusão? Um dos sinô-
nimos dessa situação é desesperança, os suicidas estavam deses-
perançados na vida.  Sim, muitos até posso entender um pouco, 
mas e os jovens? Muitos, ou todos, saudáveis, ricos, famosos ou 
nem isso, jovens, já basta... Precisamos lembrar, ter sempre na ca-
beça, que “esperança” nunca nos pode vir de fora, esperança tem 
que ser gerada por nós, alicerçada por nós, construída e manti-
da por nós. Ora, se é assim, e é, há muita gente em desespero sem 
se dar conta de que tudo pode ser mudado, tudo, desde que mu-
demos o entendimento do que nos cerca, mudança dos pensa-
mentos, em resumo. Há esperança para tudo, leitora, para tudo, 
desde que estejamos vivos, afinal, você já não ouviu falar que en-
quanto há vida há esperança? Mas muitos dos suicidas ou deses-
perados da vida têm uma razão para isso, pelo menos pelo en-
tendimento subconsciente deles: falta de oportunidades, falta de 
amigos, amigos daqueles que chegam junto, falta de família, 
família que percebe, acolhe, aquece e ama, falta de consciên-
cia de que precisamos de muito pouco para viver bem e sem 
precisar de ruídos ou admirações mentirosas e alheias... A es-
perança nunca pode matar, a desesperança pode, mas a de-
sesperança é “apenas” uma miopia existencial...

bRigA
Essa briga é eterna, nada sutil... Ouça esta, de um médico 

gaúcho: - “Não temos nenhuma das condições epidemiológi-
cas que possibilitem que 2 milhões de estudantes e 100 mil 
professores se reencontrem para retomar as aulas presenciais”. 
E um diretor de escola privada: - “Estamos preparados, com 
todos os protocolos exigidos, para retornar às atividades pre-
senciais”... Como conheço as imundícias das salas de aula, fico 
com o médico.

VERdAdE
Diz a Organização Mundial da Saúde: - “Maior educação 

feminina e controle da natalidade farão população mundial 
encolher”. Verdade, mas isso levará no mínimo 150 anos. Di-
fícil mudar os homens irresponsáveis (maioria) e as mulhe-
res que se querem realizar pelo casamento e prender os ho-
mens pelos filhos. 

fAlTA diZER
Seguido um adolescente mata um amigo/a com tiro aci-

dental... Também seguido um homem mata a mulher com tiro 
acidental. Curioso isso, a arma está sempre apontada para o 
outro/a, nunca para a própria pessoa que puxa o gatilho. As-
sassinos infames e disfarçados. Ademais, quem é o vagabun-
do dono da arma? E é preciso que o povo “pegue” devidamen-
te quem incentiva o armamento da população...

quatro internados, sendo dois com 
exame confirmado e dois suspeitos. 
Em Chapecó, a ala SuS para covid-19 
do hospital regional Oeste e os leitos 
particulares da unimed estavam com 
37% de ocupação na uTi e 30% na 
enfermaria na sexta-feira (17). até esta 
data eram 21 internados na uTi, sendo 
18 confirmados e três suspeitos. Na 
enfermaria eram 21 internados, sendo 
12 confirmados e 9 suspeitos.

Em Santa Catarina, a taxa de 
ocupação dos leitos de uTi do SuS 
chegou a 75% na quinta-feira, o 
pior índice registrado desde o início 
da pandemia. Dos 1.312 leitos 
ativos, 330 eram ocupados para 
tratamento da covid-19 e 659 para 
outras enfermidades, somando 989 
internações. Na quinta-feira havia 
apenas 323 vagas em uTi em todo 
o Estado. 

Ocupação dos leitos de uTi é uma preocupação no Estado 
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sEm pREVisãO Ensino presencial ocorre apenas em situações específicas, 
como estágio e aulas práticas 

maioria das universidades da 
região não deve adotar retorno 
de aulas presenciais
DIANA HEINz

No início deste mês, dia 6, 
o governo de Santa Catarina 
autorizou a retomada de aulas 
presenciais em universidades. 
A decisão leva em conta uma 
série de requisitos estabele-
cidos em portaria pela Secre-
taria do Estado da Saúde de 
Santa Catarina. Mesmo assim 
a maioria das universidades 
da região resolveu dar sequ-
ência a aulas on-line. O en-
sino presencial ocorre ape-
nas em situações específicas, 
como é o caso de formandos, 
por exemplo. 

A Universidade do Oeste 
de Santa Catarina (Unoesc) in-
formou que o segundo semes-
tre letivo está previsto para ini-
ciar no dia 3 de agosto, e até 
esta data, as ações da Unoesc 
serão comunicadas aos estu-
dantes por meio dos canais 

de comunicação institucio-
nais e de comunicação inter-
na. Mas até o momento as ati-
vidades continuam de forma 
remota. A universidade reali-
zou presencialmente apenas 
atividades práticas em labo-
ratórios e estágios. 

Já a Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS) disse 
que o retorno das aulas presen-
ciais é tomado pelo Conselho 
Universitário (Consuni), órgão 
colegiado deliberativo que tem 
a competência de decidir a res-
peito. De acordo com a insti-
tuição, reuniões têm sido fei-
tas com o objetivo de avaliar o 
retorno presencial, mas desde 
abril as disciplinas são oferta-
das no formato não presencial. 

A Unidade Central de Edu-
cação Faem Faculdade (Uceff) 
informou que as aulas práticas 
começaram no dia 15 de junho, 
conforme orientação do gover-

no do Estado de Santa Catari-
na. A Universidade prepara o 
retorno às aulas presenciais a 
partir do dia 3 de agosto.

A Universidade Comu-
nitária da Região de Chape-
có (Unochapecó) afirmou que 
encerrou o semestre com au-
las remotas, com exceção de 
alguns estudantes formandos 
que são chamados para aulas 
práticas na Universidade. Para 
o segundo semestre, inicial-
mente, a Unochapecó prepara-
se para um retorno ainda com 
atividades à distância.

A Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) in-
formou que deve seguir com 
o ensino remoto por meio das 
plataformas digitais, que é a 
prioridade até o momento. A 
administração da Universida-
de informou que “qualquer 
possibilidade de retorno pre-
sencial das atividades na uni-

versidade será feita de forma 
gradativa e também após ava-
liação conjunta com diretores-
gerais e assistentes de cada 
unidade em Santa Catarina, já 
que a instituição está presente 
em várias regiões do Estado”.

A Horus Faculdades de 
Pinhalzinho fez uma aula 
presencial em uma turma de 
pedagogia com 20 alunos em 
junho. Para a atividade eles 
precisaram passar por al-
gumas barreiras protetivas, 
como desinfetar o calçado, 
medir a temperatura, higieni-
zar as mãos e fazer o teste rá-
pido para a covid-19. Para o 
próximo semestre não foram 
tomadas decisões de retoma-
da presencial, mas conforme 
o diretor de ensino da Horus 
Faculdades, César Lunkes, 
a expectativa é grande, mas 
existe a preocupação com a 
doença.

aulas na unoesc devem continuar de forma remota, retorno do semestre ocorre em 3 de agosto 

Divulgação

JulHO
prefeitura repassa recursos 
ao Hospital são José

A prefeitura de Maravilha repassou nesta semana mais 
uma parcela de recursos para o Hospital São José. O valor é 
de aproximadamente R$ 240 mil para o pagamento do plan-
tão hospitalar, chamadas de especialidades, procedimen-
tos e para o pagamento do médico do helicóptero do Saer. 

Os repasse é feito mensalmente, todo dia 15, e com mais 
esta parcela os pagamentos de janeiro a julho de 2020 che-
gam a R$ 1.603.489,14. A média é de R$ 7.6 mil por dia.

A prefeita de Maravilha, Ro-
simar Maldaner, e o vice-prefei-
to, Sandro Donati, assinaram na 
terça-feira (14) convênio com o 
governo do Estado de Santa Ca-
tarina para aplicar os recursos 
na substituição de lâmpadas 
comuns por LED em oito ruas 
da cidade. O valor foi destina-
do pela deputada estadual Ada 
de Luca e corresponde a R$ 112 
mil, sendo que R$ 12 mil é de 
contrapartida do município.

Conforme projeto apre-
sentado para a Secreta-
ria de Estado da Infraes-
trutura, concedente do 
valor, as lâmpadas serão tro-
cadas nos seguintes locais:

1 – Rua Prefeito Albi-
no Cerutti Cella, entre a Ave-
nida Padre Antônio e Ave-
nida Anita Garibaldi

2 – Rua Duque de Caxias, 
no trecho entre a Aveni-
da Padre Antônio e Ave-
nida Anita Garibaldi

3 – Rua General Osório, no 
trecho entre a Avenida Padre An-
tônio e Avenida Anita Garibaldi

4 – Rua José Bonifácio, no 
trecho entre a Avenida Padre An-
tônio e Avenida Anita Garibaldi

5 – Rua Abyr Diehl, no tre-
cho entre a Avenida Padre An-
tônio e Avenida Anita Garibaldi

6 – Rua José Leal Filho, no 
trecho entre a Avenida Padre An-
tônio e Avenida Anita Garibaldi

7 – Rua Princesa Isabel, no 
trecho entre a Avenida Padre An-
tônio e Avenida Anita Garibaldi

8 – Rua Independên-
cia, no trecho entre a Ave-
nida Padre Antônio e Ave-
nida Anita Garibaldi

OiTO RuAs
município firma convênio 
para substituição de 
lâmpadas públicas 

assinatura do convênio com o Estado 

Divulgação
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“O perigo do passado era que os 
homens se tornassem escravos. 
O perigo do futuro é que os 
homens se tornem autômatos” 

ERICH FROMM
por raquel BaSSO hÜBNer

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

VEndA dE VEículOs cAi 25,84% 
Em sAnTA cATARinA

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de Santa Catarina (Fenabrave/SC) divulgou 
que, em relação  ao acumulado dos primeiros 6 meses deste ano com o mesmo período do ano passado, hou-
ve queda de 25,84%. A região Oeste apresentou crescimento de 4,38% nas vendas de junho ao se comparar com 
o mês anterior, sendo 1.741 veículos emplacados em junho e 1.668 em maio deste ano. Houve queda de 23,81% 
se comparadas as vendas acumuladas dos primeiros 6 meses deste ano, com o mesmo período do ano anterior.

Governo publica portaria que permite 
recontratação de funcionário demitido antes 
do prazo de 90 dias

O governo federal publicou, em edição extra do Diário Oficial da 
união, na terça-feira (14), portaria que permite que empresas 
recontratem funcionários, demitidos sem justa causa, antes 
do prazo de 90 dias. a regra vale enquanto durar o estado de 
calamidade decretado devido à pandemia de coronavírus. Segundo 
o texto, assinado pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, 
Bruno leal, a medida se aplica “desde que mantidos os mesmos 
termos do contrato rescindido”. a recontratação “poderá se dar em 
termos diversos do contrato rescindido quando houver previsão 
nesse sentido em instrumento decorrente de negociação coletiva”, 
diz a portaria.

BNDES habilita bancos 
para programa de 
acesso a crédito

Na quinta-feira o IBGE divulgou pesqui-
sa que mostrou que as medidas de quarente-
na tomadas na tentativa de se evitar a disse-
minação do coronavírus no Brasil geraram 
fechamento de 522,7 mil empresas no país, 
cerca de 39% do total de encerramentos re-
gistrados na primeira quinzena de junho. 
Confirme divulgado na Reuters, segundo 
o Sebrae, uma pesquisa em abril que mos-
trou que aproximadamente 3 milhões de 
empreendimentos já tinham demitido cer-
ca de 9 milhões de trabalhadores. O Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) anunciou na quinta-fei-
ra que habilitou 22 instituições financeiras 
para trabalharem com o Programa Emergen-
cial de Acesso a Crédito (PEAC), mecanis-
mo que levou meses para ficar pronto e que 
tem como objetivo fazer com que pequenas 
e médias empresas tenham acesso a finan-
ciamentos durante a pandemia do novo co-
ronavírus. Os empréstimos garantidos no 
âmbito do PEAC vão de R$ 5 mil a R$ 10 mi-
lhões por empresa, em cada agente finan-
ceiro. Segundo o BNDES, a taxa média pra-
ticada por cada agente financeiro em sua 
carteira não poderá exceder 1,2% ao mês, sob 
pena de redução da cobertura do programa.

Guedes: 
“Gastamos 10% 
do PIB para 
preservar vidas 
e empregos”

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, dis-
se na quinta-feira (16), 
durante sua participação 
na Expert XP 2020, que 
o Brasil desembolsou 
10% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) — soma 
de todos os bens e servi-
ços produzidos no país 
— para “preservar vi-
das e empregos”. “Gas-
tamos duas vezes mais 
do que a média dos pa-
íses emergentes”, des-
tacou ele. Guedes rea-
firmou que o Brasil “vai 
surpreender o mundo” 
e diz que o foco atual do 
governo está na criação 
de emprego e renda para 
que a economia retome 
o mais rápido possível.

Netflix lucra uS$ 720 milhões no trimestre, frustra 
previsão e ação cai 9,15%

A Netflix registrou lucro líquido de US$ 720 milhões no segundo trimestre, ou US$ 1,59 por ação, 
superior ao lucro de US$ 271 milhões, ou US$ 0,60 por ação, de igual período de 2019. O resulta-
do ficou abaixo da previsão de US$ 1,82 dos analistas consultados pela FactSet. A receita da com-
panhia, por sua vez, aumentou a US$ 6,148 bilhões, de US$ 4,923 bilhões anteriormente. Após a di-
vulgação do balanço, a ação da empresa recuava 9,15% no after hours em Nova Iorque, às 17h24 
(de Brasília). Em seu balanço, a Netflix disse que, diante dos “tempos incertos” e das restrições so-
ciais, a empresa conseguiu aumentar bastante sua base de assinantes, em 26 milhões no primei-
ro semestre todo, de 12 milhões em igual período de 2019. Com isso, ela espera agora um cres-
cimento menor nesse quesito no segundo semestre, na comparação com o ano anterior.

GAStOS cOM ApLIcAtIVOS DE DELIVERy 
cREScEM 103% DE jANEIRO A jUNHO

Uma pesquisa da Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, cons-
tatou que os gastos com os principais aplicativos de entregas focados no de-
livery de comida (Rappi, Ifood e Uber Eats) cresceram 103% no primeiro se-
mestre de 2020. Em março, início da quarentena no Brasil, os serviços de 
delivery tiveram queda de 16,98% em comparação a fevereiro. Em abril, o 
crescimento representou 60,67% em relação a março, e em maio, 39,58% 
em comparação com abril. Em junho, o avanço foi mais discreto, mas man-
teve a tendência de alta, com crescimento de 4,32% em relação a maio.

Cresce número de 
pedidos de falências 
e recuperações 
judiciais

De acordo com um levan-
tamento da Boa Vista SCPC, os 
decretos de falência aumen-
taram 71% em junho em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado. E os pedidos de recu-
peração judicial subiram qua-
se 45%. Responsável por mais 
de 40% dos pedidos e decre-
tos de falência, o setor de servi-
ços, que já encontrava dificul-
dades desde antes da crise, foi o 
mais afetado. As pequenas em-
presas representam 90% das fa-
lências e recuperações judiciais.

Fotos: Divulgação
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alimentar o corpo significa ativar diversos campos 
sensoriais. O cheiro do alimento, a cor, a textura 
e o sabor. Esse conjunto de sensações, aliado às 
memórias afetivas que uma refeição pode trazer, 
faz com que o prazer à mesa esteja muito mais na 
mente do que na boca. 
a satisfação em pensar que irá comer o que você 
mais gosta gera a sensação de felicidade, mas 
também tem a culpa. Depois de comer às vezes 
bate o arrependimento. Surgem questões como: 
poderia ter comido menos, poderia ter escolhido 
algo mais saudável, poderia nem ter comido. 
a nutricionista Fabiane Costacurta e a psicóloga 
juliana Dal mago participaram do podcast Papo de 
Quinta desta semana sobre alimentação saudável 
e a ligação com a mente. Segundo elas, essa 
relação pode ter muitos efeitos, como a compulsão, 
perda da fome e ataques de gula. a mente está 
diretamente ligada à alimentação. uma depende da 
outra para sobreviver.
Conforme a nutricionista, os desejos alimentares 
ocorrem devido às reações psicológicas. “É 
importante identificar quando se está com fome 

e entender as necessidades do corpo. uma boa 
dica é saber diferenciar o que é fome e o que é 
saciedade”, afirma. 
Fabiane explica que a fome é a necessidade 
fisiológica de comer e não está relacionada a 
alimentos específicos. “Existe a fome emocional 
e fome física. a fome emocional surge para suprir 
algo, às vezes uma sensação ruim. Ela está ligada 
a sinais externos capazes de provocar sentimentos, 
como tristeza, felicidade, preocupação e ansiedade, 
por exemplo”, declara. 
Para a psicóloga, iniciar uma vida saudável exige 
autoconhecimento. “É preciso entender o que 
motiva você a seguir em frente e também saber o 
que lhe faz parar. Quais são seus gatilhos? a ligação 
entre o amor próprio e a alimentação saudável 
desenvolve a qualidade de vida”, argumenta. 
juliana também afirma que é necessário manter 
um equilíbrio. Para ela, erros acontecem e eles não 
significam uma parada nos objetivos. “Deve haver 
um balanceamento do que é bom para você e de 
suas vontades, como as gostosuras, por exemplo. 
a terapia é extremamente importante para a 
resolução de problemas que afetam a alimentação”, 
finaliza.

Psicóloga juliana Dal mago

Nutricionista Fabiane Costacurta

Fotos: Divulgação
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por Dr. GeOvaNi Delevati

MEdICINA E SAÚdE

A hepatite é uma inflama-
ção do fígado que pode ser 
causada por vírus ou pelo uso 
de alguns medicamentos, ál-
cool e outras drogas, assim 
como por doenças autoimu-
nes, metabólicas ou genéticas.

Nem sempre a doen-
ça apresenta sintomas, mas 
quando aparecem, estes se 
manifestam na forma de can-
saço, febre, mal-estar, tontura, 
enjoo, vômitos, dor abdomi-
nal, pele e olhos amarelados, 
urina escura e fezes claras.

No caso específico das he-
patites virais, que são o objeto 
da campanha Julho Amarelo, 
estas são inflamações causa-
das por vírus classificados pe-
las letras do alfabeto em A, B, 
C, D (Delta) e E.

– Hepatite A: tem o maior 
número de casos, está direta-
mente relacionada às condi-
ções de saneamento básico 
e de higiene. É uma infecção 
leve e se cura sozinha. Existe 
vacina.

– Hepatite B: é o segun-
do tipo com maior incidên-
cia; atinge maior proporção 
de transmissão por via sexual 
e contato sanguíneo. A melhor 
forma de prevenção para a he-
patite B é a vacina, associada 
ao uso do preservativo.

– Hepatite C: tem como 
principal forma de transmis-
são o contato com sangue. É 

considerada a maior epide-
mia da humanidade hoje, cin-
co vezes superior à Aids/HIV. 
A hepatite C é a principal cau-
sa de transplantes de fígado. A 
doença pode causar cirrose, 
câncer de fígado e morte. Não 
tem vacina.

– Hepatite D: causada pelo 
vírus da hepatite D (VHD) 
ocorre apenas em pacientes in-
fectados pelo vírus da hepatite 
B. A vacinação contra a hepa-
tite B também protege de uma 
infecção com a hepatite D.

– Hepatite E: causada pelo 
vírus da hepatite E (VHE) e 
transmitida por via digestiva 
(transmissão fecal-oral), pro-
vocando grandes epidemias 
em certas regiões. A hepatite 
E não se torna crônica, porém, 
mulheres grávidas que forem 
infectadas podem apresentar 
formas mais graves da doença.

fORmAs dE cOnTÁgiO:
As hepatites virais podem 

ser transmitidas pelo contá-
gio fecal-oral, especialmente 
em locais com condições pre-
cárias de saneamento básico e 
água, de higiene pessoal e dos 
alimentos; pela relação sexu-
al desprotegida; pelo conta-
to com sangue contaminado, 
através do compartilhamento 
de seringas, agulhas, lâminas 
de barbear, alicates de unha 
e outros objetos perfuro-cor-

tantes; da mãe para o filho du-
rante a gravidez (transmissão 
vertical), e por meio de trans-
fusão de sangue ou hemode-
rivados.

O contágio via transfusão 
de sangue já foi muito comum 
no passado, mas atualmen-
te é considerado raro, tendo 
em vista o maior controle e a 
melhoria das tecnologias de 
triagem de doadores, além da 
utilização de sistemas de con-
trole de qualidade mais efi-
cientes.

No Brasil, as hepatites vi-
rais mais comuns são cau-
sadas pelos vírus A, B e C. 
Existem ainda, com menor 
frequência, o vírus da hepati-
te D (mais comum na região 
Norte do país) e o vírus da he-
patite E, que é menos frequen-
te no Brasil.

O Sistema Único de Saúde 
(SUS) oferece tratamento para 
todos os tipos de hepatite, in-
dependentemente do grau de 
lesão do fígado.

A falta do conhecimen-
to da existência da doença é o 
grande desafio, por isso, a re-
comendação é que todas as 
pessoas com mais de 45 anos 
façam o teste, gratuitamen-
te, em qualquer posto de saú-
de e, em caso de resultado po-
sitivo, façam o tratamento que 
está disponível na rede públi-
ca de saúde.

pREVEnÇãO dA HEpATiTE A:
- a vacina contra a hepa-

tite A é altamente eficaz e se-
gura e é a principal medida de 
prevenção;

- lavar as mãos com fre-
quência, especialmente após 
o uso do sanitário, trocar fral-
das e antes do preparo de ali-
mentos;

- utilizar água tratada, clo-
rada ou fervida, para lavar os 
alimentos que são consumi-
dos crus, deixando-os de mo-
lho por 30 minutos;

- cozinhar bem os ali-
mentos antes de consumi-los, 
principalmente mariscos, fru-
tos do mar e peixes;

- lavar adequadamente 
pratos, copos, talheres e ma-
madeiras;

- usar instalações sanitá-
rias;

- no caso de creches, pré
-escolas, lanchonetes, restau-
rantes e instituições fecha-
das, adotar medidas rigorosas 
de higiene, tais como a desin-
fecção de objetos, bancadas e 
chão, utilizando hipoclorito 
de sódio a 2,5% ou água sani-
tária;

- não tomar banho ou 
brincar perto de valões, ria-
chos, chafarizes, enchentes ou 
próximo de onde haja esgoto;

- evitar a construção de 
fossas próximas a poços e nas-
centes de rios;

A campanha Julho Amarelo foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por 
finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais

JulHO AmARElO:  
mês de luta contra as hepatites virais

- usar preservativos e hi-
gienizar as mãos, genitália, 
períneo e região anal, antes e 
após as relações sexuais.

pREVEnÇãO dA HEpATiTE b:
A vacina é a principal me-

dida de prevenção contra a 
hepatite B, sendo extrema-
mente eficaz e segura; usar 
preservativo em todas as re-
lações sexuais; não compar-
tilhar objetos de uso pessoal, 
tais como lâminas de barbear 
e depilar, escovas de dente, 
material de manicure e pedi-
cure, equipamentos para uso 
de drogas, confecção de tatu-
agem e colocação de piercin-
gs. A testagem das mulheres 
grávidas ou com intenção de 
engravidar também é funda-
mental para prevenir a trans-
missão de mãe para o bebê. A 
profilaxia para a criança após 
o nascimento reduz drastica-
mente o risco de transmissão 
vertical.

pREVEnÇãO dA HEpATiTE c:
Não existe vacina con-

tra a hepatite C. Para evi-
tar a infecção é importante: 
não compartilhar com outras 
pessoas qualquer objeto que 
possa ter entrado em con-
tato com sangue (seringas, 
agulhas, alicates, escova de 
dente, etc.); usar preservati-
vo nas relações sexuais; não 

compartilhar quaisquer ob-
jetos utilizados para o uso de 
drogas; toda mulher grávida 
precisa fazer no pré-natal os 
exames para detectar as he-
patites B e C, HIV e sífilis. Em 
caso de resultado positivo, 
é necessário seguir todas as 
recomendações médicas. O 
tratamento da hepatite C não 
está indicado para gestantes, 
mas após o parto a mulher 
deverá ser tratada.

pREVEnÇãO dA 
HEpATiTE d:

A hepatite D ocorre em 
pacientes infectados com 
o tipo B, portanto, a vacina 
contra a hepatite B também 
protege contra o tipo D.

pREVEnÇãO dA HEpATiTE E:
A melhor forma de evi-

tar a doença é melhorando 
as condições de saneamen-
to básico e de higiene, tais 
como as medidas para pre-
venir a hepatite do tipo A.

Fontes: bvs-
ms.saude.gov.br

Agência de Vigilân-
cia Sanitária da Paraíba

Ministério da Saúde. 
Departamento de Condi-
ções Crônicas e Infecções 

Sexualmente Transmissíveis
Sociedade Portuguesa 

de Beneficência de Santos
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sAnTA cATARinA Crescimento nos casos ativos de covid-19 e aumento 
na taxa de ocupação hospitalar justificam as medidas

para achatar a curva de contágio, 
Estado decreta novas restrições

O governador Carlos 
Moisés decretou na segun-
da-feira (13) novas medidas 
para promover o isolamen-
to social em Santa Catarina. 
A medida tem validade até o 
próximo dia 27. Pelo ato as-
sinado pelo chefe do Execu-
tivo, ficam proibidos neste 
período eventos e competi-
ções esportivas organizados 
pela Fundação Catarinen-
se de Esporte (Fesporte) ou 
pela iniciativa privada. Tam-
bém estão suspensas pelo 
mesmo período as ativida-
des de cinemas, teatros, ca-
sas noturnas, museus, assim 
como a realização de even-
tos, shows e outros espetácu-
los que acarretem reunião de 
público.

Segundo Carlos Moi-
sés, a medida tem por objeti-
vo achatar a curva de contá-
gio nas regiões catarinenses 
para evitar um colapso do 
sistema hospitalar. “Quere-
mos garantir que todos te-
nham atendimento caso seja 
necessário. É nisso que o go-
verno do Estado vem traba-
lhando desde o começo des-
ta pandemia. Infelizmente 

Governador Carlos moisés anunciou novas medidas

Divulgação Ascom

ainda não temos uma vacina 
ou uma receita para comba-
ter a doença. Nós já amplia-
mos a oferta de leitos de UTI 
em quase 70%, porém o siste-
ma está tensionado em algu-
mas regiões. Precisamos am-
pliar o isolamento social para 
passar por esse período”, diz o 
governador.

O secretário de Estado da 
Saúde, André Motta Ribei-
ro, destacou que a medida 
irá ajudar a reduzir a circula-

ção de pessoas e evitar aglo-
merações. Ele salienta que a 
taxa de ocupação dos leitos 
de UTI é preocupante no Es-
tado, o que justifica a deci-
são. Além disso, o secretário 
lembra que os prefeitos con-
tinuam com o poder decisó-
rio de tomar medidas mais 
restritivas caso considerem 
necessário.

“Quatorze dias é o tempo 
de maturação dessas medi-
das. A cada dia avaliaremos 

o impacto disso. Esse decre-
to também faz parte deste 
compartilhamento de deci-
sões com os prefeitos. Algu-
mas regiões estão mais im-
pactadas do que outras, mas, 
de uma forma geral, o Esta-
do precisou fazer essa inter-
venção para trazer um re-
gramento, mas mantemos o 
contato diário com os muni-
cípios para ver o que cada re-
gião pode fazer ainda mais”, 
destaca o secretário.

A autodefensoria é um 
movimento desenvolvido pe-
las apaes, no qual os edu-
candos têm espaço para dar 
sugestões e para expres-
sar ideias, visando seus di-
reitos. O autodefensor tem 
a função de defender os in-
teresses dos demais co-
legas e o trabalho tem 
como objetivo desenvol-
ver maior autonomia e in-
dependência dos usuários.

Na Apae Marisol de Ma-
ravilha os autodefensores 
Carine Aparecida Vendrus-
culo e Cássio Leite Sangalli 
foram empossados neste 
ano e representam os cole-
gas até 2022. Na escola es-
pecial do município, os au-

AuTOdEfEnsORiA 
Apaes comemoram semana Estadual de 
Valorização e promoção dos Autodefensores 

autodefensores Carine aparecida vendrusculo e Cássio leite Sangalli, com a 
professora Cemira e a assistente social Nívea 

todefensores participam das 
reuniões da diretoria, e quan-
do têm sugestões ou ideias 
têm o direito de se manifes-
tar, dando a sua contribuição.

Eles fazem parte da tur-
ma do Programa de Aten-
dimento Laborativo (Proal) 

com a professora Cemi-
ra Dutra, que juntamen-
te com a assistente social 
Nívea Campana e coorde-
nação pedagógica do Ca-
esp, trabalham na coorde-
nação e desenvolvimento 
do projeto. Em sala de aula, 

além das atividades do dia 
a dia realizadas pelos edu-
candos, se trabalha a au-
todefensoria com todos da 
turma, abordando direi-
tos e deveres, autonomia 
e independência, traba-
lho e lazer, entre outros.

Com a pandemia do 
novo coronavírus e o isola-
mento social, os trabalhos 
de autodefensoria estão sus-
pensos, no entanto quando 
for possível a retomada dos 
trabalhos, eles participarão 
de reuniões e atividades em 
outros municípios. Faz parte 
da programação o encontro 
regional dos autodefensores, 
com socialização dos traba-
lhos e troca de experiências.

sEm luZ
falha em equipamento 
na subestação motivou 
queda na energia elétrica 

Uma falha de equipamen-
to foi responsável pela falta de 
luz em vários locais da cidade 
e nos bairros, na tarde de quar-
ta-feira (15), em Maravilha. A 
energia elétrica foi interrom-
pida às 16h56 e deixou diver-
sos consumidores sem luz por 
20 minutos, aproximadamente. 

O jornalismo do Grupo WH 
Comunicações apurou que um 
dos alimentadores da subes-
tação de Maravilha apresen-
tou falha e desligou. A estrutu-
ra possui quatro alimentadores. 

De acordo com o gerente re-
gional da Celesc, José Reinal-

do Volkweis, a falha foi na chave 
do equipamento, mas o proble-
ma foi consertado rapidamen-
te e a energia voltou ao normal. 

A subestação de Maravilha 
foi inaugurada em setembro de 
2018 e representou um aumen-
to de 50% na capacidade de for-
necer energia elétrica para o Ex-
tremo-Oeste. O investimento 
foi superior a R$ 11 milhões. Se-
gundo a Celesc, além de Maravi-
lha, a subestação atende os mu-
nicípios de Iraceminha, Flor do 
Sertão, São Miguel da Boa Vis-
ta, Santa Terezinha do Progres-
so e a área rural de Tigrinhos.

Subestação foi inaugurada em 2018, após grandes investimentos

Arquivo/O Líder

O Núcleo da Mulher Empre-
sária, ligado à Associação Em-
presarial de Maravilha, promo-
veu a campanha “Doe o que 
puder”. A ação social foi reali-
zada em abril e maio nas em-
presas nucleadas. A intenção 
foi arrecadar materiais escola-
res e alimentos não perecíveis 
para serem doados para as fa-
mílias carentes de Maravilha. 

As doações foram entre-
gues na tarde de quinta-feira 

(16) pela coordenadora do Nú-
cleo, Leoni Radaelli, e a nuclea-
da Neusa Taffarel. “As doações 
foram entregues no Centro Edu-
cacional Mundo Infantil (Caic), 
Centro Educacional Montei-
ro Lobato e Escola de Educa-
ção Básica João XXIII. Agrade-
cemos a todos que contribuíram 
com a campanha, em espe-
cial às nossas nucleadas, que 
sempre abraçam as ações e fa-
zem acontecer”, disse Leoni. 

AÇãO sOciAl
núcleo da mulher 
Empresária realiza 
entrega de doações 

Doações foram entregues nesta semana

Divulgação
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O significativo volume de 
chuva no mês de junho resul-
tou na melhora da estiagem 
em Santa Catarina. A dis-
tribuição não foi homogê-
nea em todos os municípios, 
portanto, algumas cida-
des ainda enfrentam algum 
tipo de problema no abas-
tecimento impactado pela 
estiagem.

Conforme dados do séti-
mo Boletim Hidrometeoro-
lógico Integrado do Estado, 
dentre as 279 cidades cata-
rinenses, é possível desta-
car que 212 municípios estão 
em estado de normalidade, 
40 de atenção, 25 em alerta e 
2 em estado crítico, situação 
que reforça o período ainda 
delicado que Santa Catarina 
se encontra, tendo em vista 
a falta de chuva por longos 
períodos, sem precipitação 
desde 2019.

EsTiAgEm Prejuízos com a estiagem chegaram a R$ 4,6 milhões no primeiro semestre do ano no município

com chuvas de junho, maravilha 
normaliza situação da estiagem

Estiagem trouxe prejuízos para o leite, soja e milho do tarde

Arquivo/O Líder

ZOnA RuRAl 
AfETAdA 

Maravilha, que sofreu 
com os efeitos da estiagem, 
agora está com a situação 
normalizada. Conforme o se-
cretário da agricultura, Clau-
dir Sansigolo, a chuva do úl-

timo mês cessou o período de 
falta de água. As perdas em 
virtude da seca foram regis-
tradas até maio. 

O boletim maravilhense 
de perdas em decorrência da 
estiagem feito pela Secretaria 
da Agricultura, em parceria 

com a Epagri e Sindicato dos 
Trabalhadores na Agricultura 
Familiar (Sintraf), apontou per-
das na safra do milho do tarde, 
soja e leite. O prejuízo, divul-
gado em maio, estipulou uma 
perda total de R$ 4.675.458 mi-
lhões em Maravilha.

O QuE diZ 
A pREVisãO 

Conforme o meteorolo-
gista do Grupo WH Comu-
nicações, Piter Scheurer, a 
próxima quinzena será de 
continuidade de poucas chu-
vas. Após o dia 25 de julho ha-
verá a presença de uma fren-
te fria na região que trará frio 

e chuva. O mês de agosto será 
de tempo seco, mas have-
rá chuva dentro da média. As 
pancadas devem ocorrer en-
tre períodos de 10 dias. Para 
os meses de setembro, ou-
tubro e novembro se espe-
ra uma alternância entre pe-
ríodos secos e chuvosos com 
longos espaços de tempo. 

pERdAs cOm A EsTiAgEm Em mARAVilHA
Milho do tarde – 2.586 (toneladas) – r$ 
2.093.448 milhões
Soja - 1.368 (toneladas) – r$ 1.983.600 milhão
Leite – 450.000 (litros) – r$ 598.500 mil
Total de perdas – r$ 4.675.548 milhões

NO ESTADO 
Dos 116 municípios de Santa Catarina que 
decretaram situação de emergência neste 
ano, 96 informaram que tiveram suas áre-
as rurais afetadas. maravilha foi um deles. 

sOlidARiEdAdE

na cidade das crianças, ações arrecadam mais de R$ 26 mil 
para a campanha Ame sofia Helena 
CARINE ARENHARDT 

Entidades e voluntários 
realizaram três ações solidá-
rias em Maravilha no sába-
do (11), em prol da campanha 
Ame Sofia Helena. Juntos eles 
arrecadaram R$ 26.699,05, re-
curso destinado para o trata-
mento de Sofia Helena Helfer, 
criança de Saudades diag-
nosticada com Atrofia Mus-
cular Espinhal (AME) tipo 1.

Organizado pela Associa-

EnTREgA dE piZZAs 
a loja Donna e a Padaria Clarice de maravilha entregam hoje 
(18) as pizzas encomendadas, através da campanha Pizza 
amor por Sofia. Os pedidos encerram até o meio-dia de hoje 
(18) e a entrega ocorre das 14h às 17h, no canteiro em frente 
à Padaria Clarice, no Bairro Floresta. Os sabores disponíveis 
são frango, calabresa, bacon, brócolis, chocolate branco 
e chocolate preto. Todo recurso arrecadado também será 
destinado para a campanha ame Sofia helena. 

ção dos Gremistas, MH Fut-
sal, Moto Grupo Liberdade 
sem Limites, Fla-Maravilha 
e Dindas Sofia Helena, o Pe-
dágio Solidário arrecadou R$ 
22,752,70. Os voluntários fize-
ram o pedágio em pontos es-
tratégicos da cidade, receben-
do as doações da comunidade. 

A liquidação dos produ-
tos do Brechó Ame foi organi-
zada por voluntárias, na Can-
tina Italiana, com venda de 
roupas e calçados novos e usa-

dos. A ação do sábado arreca-
dou R$ 2.623,35. Nas vendas re-
alizadas no mês de junho as 
voluntárias já tinham arrecada-
do R$ 16 mil para a campanha. 

A Lojinha da Sofia Hele-
na, que teve vendas em uma 
tenda instalada na Aveni-

da Araucária, arrecadou R$ 
1.323 mil. Foram vendidas ca-
misetas, máscaras, copos, ca-
necas, enfeites de cuia, vi-
ra-mate, cuias, entre outros 
itens. A ação vai ter continui-
dade em Maravilha, com no-
vas datas a serem divulgadas.

Fotos: Divulgação

Pedágio Solidário foi realizado em quatro pontos da cidade liquidação do Brechó ame foi na Cantina italiana lojinha da Sofia helena terá continuidade 
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Estão abertas até amanhã 
(19) as inscrições para o pro-
grama de bolsas universitá-
rias do Estado de Santa Cata-
rina (Uniedu), no qual estão 
sendo oferecidas bolsas de 
100% da mensalidade do cur-
so de graduação por meio do 
Programa de Educação Supe-
rior para o Desenvolvimen-
to Regional. O cadastramen-
to/recadastramento deve 
ser feito no site do Uniedu.

Para concorrer às bolsas, 
tanto do Proesde Licenciatu-
ra como do Proesde Desen-
volvimento, o candidato deve 
já estar matriculado no se-
gundo semestre, em no mí-
nimo 12 créditos, acessar o 

site do Uniedu e seguir o pas-
so a passo. O critério de se-
leção para as bolsas é o de 
carência socioeconômica, 
porém o candidato deve estar 
ciente que se for seleciona-
do terá que cumprir a carga 
horária do curso de extensão 
ofertado no programa para 
o qual se inscreveu e tam-
bém ter aproveitamento de 
100% no curso de graduação.

pROEsdE 
licEnciATuRA

No Proesde Licenciatu-
ra, além da gratuidade na 
mensalidade, o acadêmico 
participará de curso de ex-
tensão gratuito de 200 ho-

ras com certificação. O cur-
so possibilita a articulação 
entre os cursos de licencia-
tura e atividades desenvolvi-
das nas unidades escolares 
públicas de educação bási-
ca, fundamentada na Pro-
posta Curricular de Santa 
Catarina. Podem se inscre-
ver acadêmicos matricu-
lados em cursos de Licen-
ciatura (1ª Licenciatura).

pROEsdE 
dEsEnVOlVimEnTO

Além de receber a bolsa 
de 100% no curso de gradu-
ação, o estudante participa-
rá gratuitamente de um cur-
so de extensão, cujas aulas 

são realizadas aos sábados 
(presencialmente e de for-
ma remota) e também de vi-
sitas técnicas e seminários.

Especificamente, no caso 
do Proesde Desenvolvimen-
to, as bolsas serão ofereci-
das para candidatos morado-
res ou oriundos dos seguintes 
municípios de Santa Catarina 
com baixo Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH). 
A intenção do Estado de San-
ta Catarina ao disponibilizar 
esses recursos é fazer com o 
que os municípios com bai-
xo IDH possam se desenvol-
ver por meio dos projetos 
que os alunos bolsistas rea-
lizarão ao longo do curso.

cuRsOs dE gRAduAÇãO 

com bolsas de estudo de 100%, inscrições 
do proesde encerram amanhã

EcOnOmiA O sexto mês do ano não teve aumento nas solicitações num comparativo com o mesmo período de 2019

Após dois meses de alta, maravilha não 
registra crescimento nos pedidos de 
seguro-desemprego em junho 
CARINE ARENHARDT

A pandemia do corona-
vírus trouxe duros reflexos 
sobre a economia e afetou 
diretamente o número de 
empregados no país. Des-
de abril, o Brasil vem regis-
trando o crescimento nos 
pedidos de seguro-desem-
prego. No país, o mês de ju-
nho voltou a registrar cres-
cimento nos pedidos, quase 
30%, num comparativo com 
o mesmo período de 2019. 
Em Santa Catarina, os nú-
meros cresceram quase 25% 
no sexto mês do ano. 

Na contramão do país e 
Estado, Maravilha reverteu 
os números. Foram dois me-
ses consecutivos de alta nos 
pedidos, no entanto em ju-
nho o cenário mudou. Em 
abril o crescimento foi de 
70% e em maio de 50%, num 
comparativo ao mesmo pe-
ríodo de 2019. Já em junho 
os números se mantiveram 
na média do ano anterior. 
Foram 96 pedidos de segu-
ro- desemprego em junho 

um balanço divulgado nesta semana pelo 
Sine aponta que maravilha tem 10 vagas 
de emprego disponíveis. Em todo o Estado 
são 2,9 mil vagas de emprego abertas no 

Sine. Para acessar a relação completa 
das vagas abertas, não é necessário se 
deslocar até um posto de atendimento. 
Os trabalhadores devem fazer o download 

do aplicativo para celular Sine Fácil. Para 
se candidatar à vaga, o trabalhador deve 
agendar por telefone o atendimento na 
unidade do Sine.

deste ano e 98 solicitações 
no mesmo período de 2019. 
Em abril deste ano Maravi-
lha tinha somado 157 e em 
maio 165 pedidos de segu-
ro-desemprego. 

VAgAs dE EmpREgO 

Mais um pagamento refe-
rente aos programas de incenti-
vo ao produtor rural de Maravi-
lha foi efetuado na sexta-feira (17). 
A Secretaria Municipal de Agri-
cultura pagou o valor de R$ 216 
mil nesta parcela. Os valores já pa-
gos no ano somam mais de R$ 
1,2 milhão. “Estamos manten-
do uma média de R$ 5,8 mil por 
dia investido nos programas de 
incentivo aos produtores”, desta-
ca o secretário, Claudir Sansigolo.

O programa que mais repas-
ses gerou foi o bônus fiscal. So-
mente no primeiro semestre de 
2020 foram mais de R$ 640 mil em 
recursos diretos para os produto-

res rurais. Em seguida os progra-
mas com maiores investimentos 
foram de Silagem ou Plantio, ge-
rando mais de R$ 200 mil; progra-
ma de terraplanagem, somando 
mais de R$ 199 mil; e também se 
destacando o programa de com-
bate à brucelose e tuberculose, 
que ganhou a parceria do Sebrae 
na execução através de convê-
nio assinado com o município.  

Conforme explica o secre-
tário, o custo total dos dois exa-
mes é de R$ 33. Com o convê-
nio, o Sebrae subsidia o valor 
de R$ 15 e o programa subsi-
dia mais R$ 15, restando R$ 
3 para o produtor pagar.

pROduTOREs RuRAis 
secretaria de Agricultura 
faz pagamento de 
programas de incentivo 
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por SimONe hÜBNer

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

REspEiTE A 
línguA pORTuguEsA

Pode parecer bobagem – por 
isso tanta gente deixa o assunto pra 
lá –, mas dominar o português, tan-
to na oralidade, quanto para es-
crever e-mails, cartas e bilhetes, 
demonstra que você tem um ní-
vel básico de educação e está pre-
parado para transitar e se comu-
nicar em situações diversas. 

No dia a dia todo mundo comete 
deslizes com a língua, porém, quan-
do o assunto é trabalho, vale a pena 
dar uma polida no vocabulário, poli-
ciando-se para não abusar das gírias 
e retomar as lições de ortografia e de 
gramática quando surgirem dúvidas. 
Uma dica é manter em um canto da 
mesa um dicionário e um manu-
al de língua portuguesa – verdadei-
ros guias na hora de redigir textos.

guARdE sEus sEgREdOs
Não tem jeito. Equipe de tra-

balho em pouco tempo acaba vi-
rando uma espécie de família e, de 
repente, a gente está participan-
do da vida pessoal do colega, dan-
do palpite, pedindo opinião. Isso 
faz parte da tentativa de humani-
zar o ambiente de trabalho, está 
certo, porém tudo tem limite.

Alugar o colega para contar 
aquele sonho com o seu ex-namo-
rado, uma fofoca, uma piada ou re-
velar detalhes do seu último en-
contro amoroso é condenável, a 
menos que tenha sido questiona-
da a respeito ou seja o assunto da 
vez. Esse tipo de atitude faz de você 
um tipo de personagem – do mal 
– no escritório. O melhor é deixar 
o papo pra hora do almoço ou do 
café e, claro, captar se a sua compa-
nhia está interessada na conversa.

dE OlHO nO VisuAl
Cada lugar tem seu próprio grau 

de tolerância quanto ao modo como 
as pessoas se vestem, mas é legal 
exercitar o bom senso para não fi-
car mal na fita com os outros. A em-
balagem que mostramos na empre-
sa precisa ser coerente com a função 
que exercemos e nos ajuda a com-
por a imagem que esperamos que 
tenham da gente. As regras cos-
tumam ser mais rígidas em gran-
des companhias e para quem visita 
clientes com frequência, porém al-
gumas são universais, como evitar 
decotes, minissaias e vestidos cur-
tos, transparências, barriga de fora 
e trajes justos. Perfume também é 
questão de etiqueta, não exagere! ExcElEnTE fim dE sEmAnA A TOdOs!

REgRAS DE ETIqUETA NO TRAbALHO
Por mais liberal que seja o seu 
ambiente na empresa, existem 
normas de comportamento que não 
devem ser quebradas para não correr 
o risco de queimar o seu filme diante 
da equipe e, em casos extremos, 
levar à demissão. 
Bater longos papos ao telefone com 
a melhor amiga, usar minissaia 
no calor e beliscar um lanchinho 

no meio da tarde. Esses hábitos 
parecem inofensivos, não? Nem 
sempre, principalmente quando o 
lugar escolhido para colocá-los em 
prática é o ambiente profissional.
Como a maioria de nós passa grande 
parte do dia no trabalho, é natural 
que a informalidade tome conta das 
situações e acabe fazendo a gente 
esquecer que existem algumas 

regrinhas básicas das quais pode 
depender a saúde do nosso emprego. 
a função das normas de etiqueta 
é espelhar nos funcionários a 
qualidade dos serviços ou dos 
produtos que a empresa oferece. 
adequar-se a elas mostra 
comprometimento com a companhia 
em que se trabalha e é determinante 
para decolar na carreira.

lugAR dE cOmidA 
é nO REfEiTÓRiO

Quem é que nunca teve um dia 
daqueles em que é impossível pa-
rar para almoçar de tanta coisa pra fa-
zer? Nessas situações, o jeito é pe-
dir um sanduíche com suco e comer 
ali mesmo, na frente do computador, 
entre a leitura de um e-mail e outro, 
certo? Errado. Afinal, além de pou-
co saudável, o hábito não pega bem.

Imagine se o chefe passa bem na-

quela hora e pega você de boca cheia, 
espanando as migalhas da roupa? Por 
mais corrido que esteja o dia, deixar o 
seu posto por uns minutinhos para ir 
ao refeitório ou até mesmo sair para 
um lanche rápido certamente não vai 
fazer você perder o dia, nem o clien-
te. Isso também serve para aquele 
café com biscoito no meio da tarde.

nãO dEixE O cElulAR 
fAlAndO sOZinHO

Num tempo em que telefone ce-
lular virou praticamente uma ex-
tensão do nosso corpo (e estão cada 
vez menores), não existe descul-
pa para desgrudar dele – pelo me-
nos durante o horário de serviço. 
Assim vai evitar que ele atrapalhe 
os colegas no caso de tocar quan-
do você não estiver por perto.

Se tiverem uma daquelas músicas 
fofas ou toques altos, pior ainda. Uma 
alternativa para não precisar carre-
gar o aparelho para todo lado é mantê
-lo sempre no modo silencioso. E para 
quem acaba tendo que aturar o tele-

fone que toca sem o dono por perto, 
deixe tocar. Celular é artigo pessoal e 
intransferível. Por mais incômodo que 
seja de vez em quando, não convém 
atendê-lo em nome de outra pessoa.

ObEdEÇA AOs HORÁRiOs
Antes de aceitar a oferta do seu 

emprego atual com certeza você foi 
informado do horário que teria que 
cumprir, assim como dos benefícios 
aos quais teria direito e do salário que 
iria receber, não é? Pois então, respei-
tar a hora de entrada e de saída não 
é nada mais do que um dever seu.

Cada organização tem sua dose 
de rigor quanto à pontualidade, o im-
portante mesmo é cumprir a carga 
horária estabelecida. O que não quer 
dizer que não vai sobrar tempo para ir 
ao dentista, à manicure ou àquele cur-
so de especialização. É possível, sim, 
negociar horários alternativos em fun-
ção de eventualidades e, desde que a 
mudança seja comunicada com an-
tecedência e submetida à aprova-
ção de um superior, está liberada.
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por SuSaNe ZaNiN
MOdA & ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 42

JUC
AUMENTATIVO

SALVIALER
TLLFAP

FIDELIZAÇÃO
ÇRADBÃD
AAGARROTE
ETNADIOB

FLUORECLORO
EMPTOM
IACUSARB
TATIBITATE
OCALERI
RECRIMINAR
ASECAOVO

GLORIAPIRES

Grau gra-
matical de
"grandão"

Lesão por
Esforço

Repetitivo
(sigla)

Diadema,
no ABCD
paulista

Tanque
típico de
regiões

vinícolas

A atividade
do parque
industrial

Letra que
identifica 
o helipon-
to privado

Erro de
grafia em 
"preten-

ção"

Peixe
apreciado
em san-
duíches

(?) no pé:
fugir 

(gíria)

(?) Rosso,
escuderia

da F-1

Bezerro
entre dois
e quatro

anos
Zagueiro

da Seleção
no 7x1
(fut.)

Eduardo
Moscovis,

ator
brasileiro

(?) o réu:
função do
promotor
público

A Mãe do
Mato, no
folclore 

amazônico
O falar

como o do
Cebolinha

(HQ)

Condição
do isquei-
ro em uso

Prova fe-
minina da
ginástica
artística

Habitação
da aldeia
indígena
(bras.)
Fazer

críticas
amargas

a (alguém)

(?) do
Cangaço:
Lampião
(Hist.)

Mapa, 
em inglês

"Noruega",
no placar

da TV

Produto
avícola
vendido
em dúzia

Entidade acionada em
casos de incêndios

Conclusão extraída de
certos fatos (Lóg.)

Função social 
do rádio e da TV

Alessandra Ambrósio,
top model gaúcha

(?)-fé: ca-
racteriza o
dolo (jur.)

Instituição cuja maior instância
no Brasil é o TSE

Cássia (?), cantora de
"Por Enquanto"

Erva usada
como con-
dimento
Ato de
tornar

clientes
leais a um

produto

Dois
halógenos
utilizados
por esta-
ções de 

tratamento
de água
(Quím.) 

Exímio
(fig.)

A Dona 
Lola na
novela 

"Éramos 
Seis" (TV)

Othon Bas-
tos, ator

Outra, em
espanhol

(?) Jobim, o maior
aeroporto carioca
Silício

(símbolo)
Prendi
com nó

Seleciona
(o feijão)

Que 
nojo!

3/map — nor. 4/otra — toro. 5/dante. 6/ilação.

EspAÇO gOuRmET

ingREdiEnTEs
Massa:
300 gramas de farinha de tri-
go
120 gramas de manteiga
75 gramas de açúcar de con-
feiteiro
1 colher de chá de aroma de 
baunilha
1 ovo

Creme:
30 gramas de creme de leite
300 gramas de cream cheese 
(ou requeijão cremoso)
75 gramas de açúcar de con-
feiteiro (ou açúcar comum)
2 ovos
20 gramas de farinha de 
trigo
20 gramas de café solúvel

TORTA dE cHOcOlATE cOm 
cAfé E QuEiJO cREmOsO

Ganache:
200 gramas de chocolate 
meio amargo
100 gramas de creme de leite

mOdO dE pREpARO:
Massa: Misture a farinha de 
trigo, o açúcar, a manteiga, o 
ovo e a essência de baunilha 
até a massa ficar bem lisinha. 
Não precisa sovar. Depois, 
cubra o interior da forma. Re-

serve.
Creme: Dissolva o café em um 
pouquinho de água morna. 
Acrescente o cream cheese, o 
creme de leite, os dois ovos e 
o açúcar. Misture. Quando fi-
car homogêneo, inclua a fari-
nha de trigo. Coloque o creme 
na massa que está na forma. 
Asse a 170°C por cerca de 35 
minutos, até dar uma estufa-
dinha e ficar firme.

Ganache: Aqueça o creme 
de leite e derreta junto com o 
chocolate. Depois de deixar a 

torta na geladeira, cubra com 
a ganache e decore com cho-
colate.

Se você viesse me 
pedir indicação de uma 
bota linda, confortá-
vel, estilosa e, ainda por 
cima, atemporal, mi-
nha resposta seria rápi-
da: invista em um cotur-
no. Esse tipo de calçado, 
como sabemos, foi cria-
do para os soldados 
usarem nas guerras. A 
amarração garante se-
gurança, o reforço é em 
camadas generosas, a 
modelagem é confor-
tável e o solado é gros-
so e tratorado, perfei-
to para os ambientes que viviam os exércitos. Mas nos 
anos 1970 a tribo urbana dos punks regatou o coturno 
por ter um aspecto agressivo, perfeito para a composi-
ção do restante de seus looks.

Mas o que um coturno pode fazer por nós hoje em 
dia? Observe a foto que selecionei em que a influen-
ciadora Thassia Naves usa o coturno com um vestido 
floral. Agora imagine se ela estivesse com um scaprin 
ou uma sandália. Você consegue perceber a diferença? 
Ele quebra o romantismo ou a seriedade de um look, 
trazendo atitude e estilo. Adoro usar meu coturno com 
uma camisa clássica de botões, vestidos, meia-calça de 
poá ou uma calça jeans e camiseta básica. 

Desde que os punks o resgataram, os coturnos tor-
naram-se um item quase que atemporal, pois por mais 
que possa ficar meio esquecido de tempos em tempos, 
ele sempre voltará. Quem investe em um bom coturno 
de couro (material de durabilidade maior) o terá para a 
vida inteira e pode só deixá-lo guardado naqueles mo-
mentos que não está em alta, para depois voltar a usá
-lo. Aí só a seu cargo escolher se vai querer um mode-
lo com ou sem salto, com menos ou mais cadarço, com 
pedrarias, preto ou de outra cor, pois o coturno é uma 
das botas mais democráticas que existem.

coturnos, a 
tendência atemporal
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janice Weber, parabéns. 
aproveite muito essa 

nova fase da sua vida 
cheia de sonhos e 

muitas realizações! Feliz 
aniversário! 

Parabéns à 
linda alice 
Ferro dos 
Santos, que 
completou 
seu primeiro 
aninho! 

marclei Grando, 
desejamos muita paz, 
alegria, sorte e sucesso 
para você sempre! 
Feliz aniversário! 
homenagem de sua 
família e amigos. 

vanessa de Costa, 
parabéns! Que 

Deus continue te 
iluminando e te 

protegendo hoje 
e sempre. Feliz 

aniversário!
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Vitrine

por luCiaNe mOZer

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

por WerNeliZe GerlaCh WeSCheNFelDer
ARQUITETANdO

dicas para deixar a casa mais 
aconchegante no inverno

 Com a proximidade do inverno, a busca por ambientes mais 
acolhedores se torna recorrente. Em casa é maior o desejo de 
criar espaços quentinhos e prontos para trazer o aconchego certo, 
principalmente nos dias mais gelados. Para isso, elementos como 
iluminação ou até mesmo a paleta de cores dos ambientes podem 
contribuir para um espaço mais convidativo. abaixo trazemos 
algumas dicas para deixar seu ambiente muito aconchegante.

iluminAÇãO
Elemento de suma importância dentro dos projetos de interiores, a 

iluminação é capaz de mudar completamente a atmosfera dos ambien-
tes. Investir em lâmpadas com temperatura quente – aquelas mais ama-
reladas –, pode ser a escolha certa para aquecer o ambiente, bem como 
o uso das luzes indiretas, que trazem conforto e aconchego.

TExTuRAs
Outro elemento que pode conferir maior aconchego nos ambien-

tes é a textura, seja em móveis com acabamento e outros elementos que 
permitam o toque prazeroso. A madeira é a grande protagonista nesse 
caso, pois o material pode estar presente como vários elementos e nos 
transmite as sensações de aquecer e abraçar.

Na sala de TV, o tom escu-
recido da madeira transmite a 
essência dos tons mais quentes 
que marcam a temporada de in-
verno. Na Imagem acima evi-
dencia-se a versatilidade do ma-
terial e, além da marcenaria do 
rack e o painel da TV, utilizou-se 
a madeira para revestir o entor-
no da janela e o efeito decorativo 
do painel ripado atrás da chaise. 

Na sala de estar acima foi utilizado o piso vinílico, que além de re-
meter ao efeito natural da madeira, transmite o conforto térmico benéfi-
co para pisar com meia ou até mesmo descalço. A poltrona de madeira, 
a manta disposta no pufe e a parede de tijolinhos, que evidencia o toque 
terroso, complementam a esfera agradável para se aquecer em casa. 

Almofadas de tricô de tato macio e delicado e papéis de parede de 
palha natural ou produzido em tecido padrão xadrez entram na lista des-
ses produtos que trazem a sensação de aconchego.

pAlETA dE cOR cERTEiRA
As cores são responsáveis por 

conferir personalidade aos am-
bientes da casa e devem estar ali-
nhadas ao conceito do projeto e o 
estilo de vida de cada um. Um dos 
caminhos indicados para usar as 
cores é trabalhar tons neutros, bá-
sicos e atemporais como base para, 
pontualmente, salientar pontos de 
cores nos ambientes da casa. Ver-
melhos, laranjas e amarelos nor-
malmente são citados como as cores quentes, pois são mais vibrantes e 
alegres, enquanto os tons de roxo, azul e verde são reconhecidos como 
cores frias por acalmar e trazer uma sensação relaxante ao ambiente.

Ainda no tocante ao equilí-
brio da paleta de cores, o contraste 
deve ser proporcional ao ambiente 
onde será aplicado. Na harmonia 
do gráfico das cores, os tons quen-
tes em cômodos menores podem 
ampliar a percepção da área com 
pequenas dimensões e ficar sufo-
cantes. Ao mesmo tempo, cores 
muito frias e neutras em demasia 
acarretam um espaço frio e sem 
vida. A fórmula é usar combina-
ções contrastantes em pequenas 
doses para não ficar cansativo.

Além disso, antes de escolher 
uma cor, o trabalho do arquiteto é 
observar os estímulos que serão 
despertados. O branco é um tom 

neutro que combina com vários 
estilos de ambientes e contribui na 
missão de ampliar. Acompanhe 
mais impressões sobre as cores: 
Laranja: Quente, carrega energia 
e impressão de calor.
Vermelho: Tom mais arrojado 
e intenso.
Amarelo: Remete à figura do 
sol e os sentimentos de alegria, 
prosperidade.
Azul: Tranquilidade, sensação 
de frescor.
Verde: Natureza por perto.
Violeta: Tons claros que 
simbolizam a calma.
Preto: Demonstra sofisticação e 
neutralidade nas composições.

AcEssÓRiOs cERTEiROs
Não faltam itens decorativos que con-

tribuam para o aconchego dos ambientes, 
almofadas, mantas e colchas estão entre 
eles. Para todos os elementos de tecido, a 
escolha deve ser por peças produzidas em 
malha, linho ou lã, que ajudam a aquecer. 
Cortinas com detalhes charmosos como 
uma barra diferenciada ou pequenas pre-
gas, assim como os tapetes de pelo alto 
macio, são elementos que vestem os es-
paços perfeitamente para a época.

lEis dA VidA Ou lEis sisTÊmicAs 

Na semana passada compartilhei com vocês sobre o 
pensamento sistêmico, espero que os tenha deixado curio-
sos, pois é um conhecimento incrível, que muda totalmente 
a nossa forma de viver.

Hoje eu sigo compartilhando este conhecimento e vou 
falar pra vocês sobre as Leis do Amor, ou leis sistêmicas, uma 
contribuição gigantesca trazida por Bert Hellinger. 

As leis sistêmicas, portanto, regem os nossos compor-
tamentos e exercem um papel  fundamental no equilíbrio e 
na manutenção do sistema familiar em que o conflito está 
instalado. Essas leis sistêmicas, é importante destacar, atu-
am para além da vontade das pessoas que pertencem a um 
grupo familiar, ou seja, elas agem para além dos indivíduos.

Na nossa convivência em sociedade, seguimos determi-
nados padrões e normas para que possamos viver pacifica-
mente no contexto em que estamos inseridos. No sistema fa-
miliar e nas relações como um todo, essa busca acontece da 
mesma forma.

Então, essas ordens do amor, que foram subdivididas 
em Lei do Pertencimento, Lei da Hierarquia, Lei do Equilí-
brio entre o Dar e Receber, que veremos com mais proprie-
dade adiante, possuem, cada uma delas, profundo significa-
do para o sistema. Esses princípios regem todas as relações 
e se elas forem desrespeitadas ou não cumpridas, geram os 
conflitos.

Com certeza, como eu falei em conflito, você já está 
curioso, né? Sim, pois existem conflitos em nossa vida que 
simplesmente não têm explicação, mas na verdade têm, eles 
só estão ocultos. 

A Lei do Pertencimento corresponde ao reconhecimen-
to daquele que nasce em um sistema, que pode ser familiar, 
empresarial, grupos sociais. 

Lei da Hierarquia, também conhecida como Lei da Pre-
cedência, diz respeito à posição ou ao lugar em que o indiví-
duo chegou ou mesmo surgiu na família em questão. Refere-
se à prioridade de chegada em relação aos demais membros.

A Lei do Equilíbrio entre Dar e Receber, segundo Hellin-
ger, é de fundamental importância para o funcionamento e 
manutenção dos sistemas, pois ocorre quando os sistemas 
encontram harmonia.

À primeira vista parece algo muito estranho, né? Eu con-
fesso que também achei, mas à medida que fui me aprofun-
dando neste conhecimento, muitas fichas caíram e tanta 
coisa passou a fazer sentido. 

Nas próximas colunas vamos conhecer um pouco mais so-
bre estas leis e como elas podem influenciar em nossas vidas. 
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Secretário de Estado da Educação, Natalino uggioni

EducAÇãO

Taxa de analfabetismo em santa catarina cai para 2,3%, 
a segunda menor do país

A taxa de analfabetismo 
em Santa Catarina caiu para 
2,3% em 2019, ante 2,5% em 
2018, conforme dados do mó-
dulo Educação da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (PNAD Con-
tínua). Os números de 2019 fo-
ram divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística nesta semana. O ín-
dice é o segundo menor do 
país, atrás apenas do Rio de Ja-
neiro (2,1%), e quase três ve-
zes menor que a taxa nacio-
nal (6,6%). O cálculo considera 
as pessoas a partir de 15 anos.

Houve redução da taxa de 
analfabetismo em todos os gru-
pos de idade na comparação 
com a pesquisa de 2018. No ín-
dice das pessoas com mais de 
60 anos, por exemplo, houve 
redução de 8,2% para 7,3% na 
taxa de analfabetismo. Confor-
me o IBGE, 62,5% das pesso-

Divulgação

as analfabetas em Santa Catari-
na (85 mil pessoas das 136 mil) 
estão nesta faixa etária. Ainda 
assim, a taxa de analfabetismo 
dos idosos catarinenses é me-
nos da metade do que os ido-
sos brasileiros no país (18%).

A queda na taxa de anal-

fabetismo é uma consequ-
ência do aumento da escola-
rização, conforme indicado 
pela própria pesquisa. O per-
centual de alunos entre 6 e 
14 anos frequentando a esco-
la é de 99,7%. Para alunos de 
15 a 17 anos, idade correspon-

TAxA dE AnAlfAbETismO pOR gRupOs dE idAdE  
A partir de 15 anos: 2,5 em 2018 e 2,3 em 2019
A partir de 18 anos: 2,6 em 2018 e 2,4 em 2019
A partir de 25 anos: 2,9 em 2018 e 2,7 em 2019
A partir de 40 anos: 4,2 em 2018 e 4,0 em 2019
A partir de 60 anos: 8,2 em 2018 e 7,3 em 2019

dente ao ensino médio, a taxa 
de escolarização é de 93,7%, 
a quarta maior do país. Além 
disso, o IBGE aponta que o ín-
dice cresce a cada ano, tan-
to que era de 86,1% em 2016.

“A pesquisa mostra que 
Santa Catarina vem melhoran-

EducAÇãO bÁsicA
Percentual da população de 25 anos ou mais que 
concluiu a educação básica obrigatória:
2018 - 47,2%
2019 - 48,5%

níVEl dE insTRuÇãO
Sem instrução e fundamental incompleto: 37,8% em 
2018 e 36,2% em 2019
Fundamental completo ou médio incompleto: 15,1% 
em 2018 e 15,3% em 2019 
Médio completo ou superior incompleto: 29,4% em 
2018 e 30,4% em 2019 
Superior completo: 17,8% em 2018 e 18,1% em 2018 

do os índices em todas as faixas 
etárias, resultado do trabalho 
que vem sendo feito no Estado 

no âmbito da Educação”, des-
taca o secretário de Estado da 
Educação, Natalino Uggioni.

Santa Catarina produziu 
7,5 mil toneladas de mel na sa-
fra 2019/2020, volume acima 
da média estadual, que é de 
6,5 mil toneladas. Poucas chu-
vas e o ciclo do mel de melato 
da bracatinga, que é colhido a 
cada dois anos, foram os fato-
res que elevaram a produção, 
explica Rodrigo Durieux da 
Cunha, chefe da Divisão de Es-
tudos Apícolas da Epagri.

O levantamento, feito em 
parceria pela Epagri e Fede-
ração das Associações de Api-
cultores e Meliponicultores de 
Santa Catarina (Faasc), mos-
tra crescimento de cerca de 
duas mil toneladas em rela-
ção aos últimos dois anos. 
Na safra 2017/2018 o Esta-
do produziu 5,5 mil tonela-
das de mel e em 2018/2019 
foram colhidas 5,8 mil tone-
ladas do alimento. Os núme-

ApiculTuRA Em Maravilha a Epagri aponta para produção média 
de 25kg por colmeia, produção avaliada como positiva 

safra catarinense de mel 
chega a 7,5 mil toneladas e 
supera anos anteriores

EM MARAVILHA 
Conforme informações 
repassadas pela Epagri 
local, em maravilha a 
produção de mel deve 
ficar com média de 
25kg de produção por 
colmeia. Conforme o 
extensionista Neimar 
Gutbier, a produção é 
muito boa, embora não 
tenha um crescimento 
expressivo num 
comparativo com anos 
anteriores. O município 
tem cerca de 50 
propriedades rurais com 
produção de mel, sendo 
que aproximadamente 
20 delas vendem o 
produto. 

apicultores catarinenses contabilizam aproximadamente 300 mil colmeias produzindo 

Divulgação/Epagri

ros recentes só não são maio-
res dos que os da supersafra 
2016/2017, quando foram 
produzidas 8,2 mil toneladas 
no território catarinense.

O Censo Agropecuário 
2017 do IBGE aponta cerca de 
17 mil estabelecimentos agro-
pecuários com apicultura no 

Estado e 300 mil colmeias. “A 
apicultura é uma ótima opor-
tunidade de renda para a agri-
cultura familiar devido à pos-
sibilidade de conciliar com 
outras atividades. As condi-
ções de clima e a abundân-
cia e variedade de flora apíco-
la em Santa Catarina também 

favorecem”, descreve Cunha.

O Núcleo de Desenvolvi-
mento Comercial, ligado à As-
sociação Empresarial de Mara-
vilha, promoverá nos próximos 
dias 28 e 30 de julho uma capaci-
tação com o tema Gatilhos Men-
tais. Essa foi uma demanda apre-
sentada pelos nucleados, visto 
que esta é uma grande ferra-
menta de venda e que faz parte 
da nova realidade das empresas. 

A capacitação será no au-
ditório da Associação Empre-
sarial de Maravilha. No dia 28 
o conteúdo terá como foco: 
Neuromarketing; as três áre-
as do cérebro e suas caracterís-
ticas; os 6 estímulos cerebrais; 
e neuromarketing e neuro-
vendas - atalhos do cérebro. 

No dia 30 o conteúdo apre-

senta: gatilhos mentais; apresen-
tação de todos os gatilhos men-
tais conhecidos; explicação com 
exemplos, estudos científicos 
e aplicabilidade dos principais 
gatilhos mentais (escassez, au-
toridade, prova, prova social, 
reciprocidade, razão, especifi-
cidade, novidade, antecipação, 
familiaridade e comunidade). 

As vagas são limitadas e 
o curso será com 30% da ca-
pacidade de público do au-
ditório da CDL e Associação 
Empresarial, mantendo to-
dos os cuidados de distancia-
mento para prevenção da co-
vid-19. O investimento é de R$ 
45 e a facilitadora é Susane Za-
nin. As inscrições são on-line, 
pelo site  https://bit.ly/2ZzPaW9. 

Capacitação será na CDl e associação Empresarial

fERRAmEnTA dE VEndAs
gatilhos mentais é tema de 
capacitação em maravilha 

Arquivo/O Líder
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Amanhã (19) o município 
de Bom Jesus do Oeste come-
mora 25 anos de emancipa-
ção político-administrativa. 
Nos anos anteriores o mês de 
julho contava com festivida-
des, mas este foi um ano atí-
pico devido ao coronavírus. 

Em razão da pandemia, o 
Executivo tomou a decisão de 
não realizar os tradicionais 
eventos. Na data somente 
será promovido o lançamen-
to oficial da campanha “Mo-
vimenta Bom Jesus do Oeste”.

nOTA OficiAl
O governo munici-

pal de Bom Jesus do Oes-
te vem por meio desta nota 
oficial esclarecer a toda co-
munidade bom-jesuen-
se que neste ano 2020, ex-
cepcionalmente, não serão 
realizados os eventos co-
memorativos ao 25º ani-
versário de emancipação 
político-administrativa. 

A decisão parte do atu-
al cenário de pandemia 
mundial pelo novo coro-

navírus que tem ocasiona-
do diversas mudanças, es-
pecialmente com relação ao 
distanciamento social como 
prevenção ao contágio da do-
ença. Por outro lado, a pan-
demia também tem gerado 
mudanças na vida de to-
das as pessoas e provocan-
do crise na economia, atin-
gindo todos os setores.

O nosso reconhecimen-
to aos que contribuíram 
para o progresso e emanci-
pação de Bom Jesus do Oes-

te, assim como prestamos 
homenagens a todos que 
através do seu trabalho ge-
ram emprego, renda e pros-
peridade ao nosso municí-
pio. Entretanto, entendemos 
que neste momento nosso 
maior propósito é zelar pela 
vida e a saúde das pessoas.

Certos da compreen-
são, felicitamos a todos os 
munícipes bom-jesuen-
ses e reiteramos nosso com-
promisso com a saúde e o 
bem-estar da comunidade.

pAndEmiA
bom Jesus do Oeste não irá realizar eventos 
comemorativos aos 25 anos

CAMILLA CONSTANTIN 

O governo de Santa Ca-
tarina apresentou um crono-
grama de pagamentos com 
o valor total de R$ 171,8 mi-
lhões em emendas impo-
sitivas aos municípios ca-
tarinenses. Em julho serão 
quitados os repasses até 
R$ 200 mil, caso de Flor do 
Sertão, que conta com três 
emendas neste limite de va-
lor. Conforme a administra-
ção, os recursos serão volta-
dos para custeio de Saúde e 
pavimentação asfáltica.

No total, a soma do re-
passe para o município é de 
R$ 370 mil. Uma das emen-
das, de Neodi Saretta, é de 
R$ 100 mil e será usada para 
aquisição de medicamentos. 
A outra, de Marlene Flenger, 

REpAssE Recursos serão utilizados para custeio de Saúde e 
pavimentação asfáltica

flor do sertão vai receber R$ 370 
mil em emendas impositivas 

de R$ 120 mil, também será 
usada para a área de Saúde, 
mas no pagamento de exa-
mes. Já a emenda de R$ 150 
mil, de Fabiano da Luz, vai 
ser destinada para pavimen-
tação asfáltica. 

O QuE sãO?
As emendas individuais de 

parlamentares são recursos do 
orçamento público, legalmen-
te indicados por deputados 
ao projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA). Tais emen-

das permitem que os deputa-
dos apontem a destinação de 
recursos sem a intervenção di-
reta do Executivo, garantindo 
que o recurso chegue de forma 
mais rápida aos municípios, 
com menos burocracia. 

Município receberá os recursos no mês de julho 

Divulgação

Foi realizada na tar-
de de quinta-feira (16) mais 
uma live do Movimento Re-
gional do Conhecimen-
to, dessa vez promovida 
pela Associação Empre-
sarial de Maravilha, so-
bre gestão profissionaliza-
da em empresas familiares.  

O empresário convida-
do foi Eduardo Maldaner, 
CEO da FM Pneus, que trou-
xe mais detalhes da gestão 
profissionalizada da empre-
sa, bem como seus maio-
res aprendizados durante 
seus 13 anos frente à ges-

tão. Foram debatidos assun-
tos como sucessão familiar, 
ferramentas para profissio-
nalizar as empresas e de-
talhes da administração.

O Movimento Regio-
nal do Conhecimento é uma 
ação conjunta entre as as-
sociações empresariais 
do Oeste de Santa Catari-
na, com o objetivo dissemi-
nar conhecimento empre-
sarial para o maior número 
de pessoas, priorizando a 
discussão e formação nas 
áreas como inovação, tec-
nologia e oportunidades.

cOnHEcimEnTO

sEm pROgRAmAÇãO

Associação Empresarial 
promove live sobre gestão 
em empresas familiares

cunha porã comemora 62 
anos com feriado municipal

Eduardo maldaner compartilhou seus maiores aprendizados como CEO da Fm Pneus

Divulgação

O município de Cunha 
Porã comemora na segun-
da-feira (20), seus 62 anos 
de emancipação política e 
administrativa. Neste ano, 
em decorrência da pande-
mia por coronavírus e cum-
prindo as legislações es-
tadual e municipal, não 
haverá festividades. Em-
bora não haja programa-
ção festiva, na segunda-fei-

ra é feriado municipal.
O governo munici-

pal emitiu uma nota expli-
cando que a não realiza-
ção das festividades leva 
em conta o atual momen-
to de pandemia. “As ferra-
mentas que a população 
tem para o combate à doen-
ça são o distanciamento so-
cial, aliadas as demais orien-
tações”, destacou a nota. 
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fiscAliZAÇãO 
maravilha registra mais de 390 infrações 
de trânsito no primeiro semestre do ano 

De janeiro até julho, 397 infrações de trân-
sito foram cometidas em Maravilha, se-
gundo dados do Departamento Estadual 

de Trânsito (Detran/SC). O número representa di-
minuição de 23,5% em relação ao primeiro semes-
tre do ano anterior, que contabilizou 519 registros. 
De janeiro a dezembro de 2019, foram 990.

A infração de trânsito mais cometida neste ano 
foi dirigir veículo sem possuir CNH. Além disso, a 
maior parte das irregularidades (195) foram de na-
tureza gravíssima, como por exemplo, dirigir sob a 
influência de álcool. 

Os dados mostram que foram gerados, em mé-
dia, dois autos de infração de trânsito por dia no 
município. De acordo com o comandante da Po-
lícia Militar em Maravilha, capitão Altair Lisot, a 
principal orientação é o respeito. “Se pedestres e 
motoristas tivessem respeito ao próximo e às con-
dutas, muita coisa seria evitada”, afirma. Para man-
ter o trânsito seguro, Lisot também alerta para a 
importância de ter mais atenção e cuidado nas ró-
tulas e cruzamentos.

Na primeira metade do ano, aproximadamente dois autos de infração de trânsito foram gerados por dia

Camilla Constantin/O Líder

Conforme o Detran, a irregularidade mais 
cometida foi dirigir veículo sem possuir CNH

CAMILLA CONSTANTIN
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cOmO mAnTER A sAÚdE mEnTAl 
duRAnTE A pAndEmiA

A chegada do coronavírus (covid-19) mudou a rotina da humani-
dade e trouxe junto de si incertezas, angústias, medos... Em pouco tem-
po vimos nossa rotina, nossos hábitos, mudarem drasticamente. Tive-
mos que nos adaptar a um isolamento social, medida esta drástica, mas 
necessária, que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde.

Frente a isso, compreendemos que tão importante quanto cui-
darmos de nossa saúde física, precisamos olhar cuidadosamente 
para nossa saúde mental, para que consigamos superar essa crise 
mantendo nosso equilíbrio emocional.

Durante momentos de incerteza, é natural nos sentirmos mais 
ansiosos, tristes e angustiados. Assim, para ajudar a manter sua saú-
de mental durante a pandemia do coronavírus, sugerimos algumas 
estratégias para mantermos nossa saúde mental: 

• Mantenha uma rotina: é muito importante estabelecer horá-
rios para o trabalho, estudo, atividades físicas e domésticas. Por meio 
da rotina conseguimos aproveitar melhor nosso tempo. Importante 
incluir no meio dela momentos com coisas que gostamos e que nos 
proporciona tranquilidade.

• Conecte-se com amigos e familiares, utilizando para isso a tecno-
logia a seu favor. Manter-se conectado com pessoas próximas nos tran-
quiliza, nos ajudando em muitos momentos a manter o equilíbrio. 

• Cuidado com o excesso de informações: reduza a leitura ape-
nas ao essencial, pois o excesso pode causar ansiedade e estresse.

• Cuide da qualidade do seu sono.
• Para as crianças, sugerimos focar na disciplina com horários 

pré-estabelecidos. É essencial manter uma rotina com hora para es-
tudar, hora para brincar, hora para assistir televisão, conversar com 
os familiares, interagir com os pais, com os irmãos. A rotina da fa-
mília tem que ser mantida. Entendemos o quanto é difícil para os 
pais que estão sobrecarregados de tarefas, mas que esses pais pos-
sam parar um pouco e compartilhar em família refeição em co-
mum, sentar à noite para ver algum programa, tentar compartilhar 
com as crianças, na medida do nível de compreensão delas, o que 
está acontecendo.

A história vem nos mostrando o quanto o ser humano é resilien-
te, o quanto é forte. Apesar de não estarmos preparados para essa si-
tuação e o quanto ela nos afetou, temos a certeza que sairemos des-
sa ainda mais fortalecidos. 

Patrícia Stürmer
Psicóloga Escolar

CRP 12/08243

ARTIgO

As obras no gavetário do 
Cemitério Municipal Jardim 
da Paz de Maravilha deverão 
ser concluídas em até 40 dais. 
Essa é a projeção do engenhei-
ro da prefeitura, Jorge Dummer, 
em entrevista na quinta-fei-
ra (16). A empresa que ven-
ceu a licitação é a Viga Cons-
truções, no valor de R$ 66,4 mil, 
para mais quatro gavetários. 

A construção está sendo fei-
ta nos fundos do cemitério. Nes-
ta semana a equipe trabalhou 
na conclusão da terceira laje da 
obra. O município já construiu 
cinco gavetários e está cons-
truindo mais quatro, totalizan-
do nove estruturas com mais de 
100 gavetas para sepultamen-
tos. Além disso, há também 
um ossuário com 70 gavetas.

Em cOnsTRuÇãO
gavetário no cemitério deve 
ficar pronto em até 40 dias

Construção de gavetário no cemitério 

Cleiton Ferrasso/O Líder

CARINE ARENHARDT 

O governo de Santa Cata-
rina confirmou o pagamen-
to de R$ 171,5 milhões em 
emendas impositivas de 2020, 
dos deputados estaduais para 
os municípios catarinenses. 
Os pagamentos começam 
neste mês e seguem em agos-

to e dezembro. São 412 emen-
das parlamentares, sendo que 
quatro delas foram destina-
das para Maravilha, somando 
R$ 820 mil. 

Na área da saúde, todas as 
emendas serão pagas até 14 
de agosto, já que depois des-
ta data o pagamento fica sus-
penso devido às vedações do 

período eleitoral. Somente 
para a Saúde o montante to-
tal é de R$ 48,6 milhões. Os re-
cursos podem ser usados pe-
los municípios para auxiliar 
no combate à covid-19, ou em 
outros projetos da área. 

Os recursos também 
contemplam a área da edu-
cação e outros setores, sen-

do que as emendas com va-
lores acima de R$ 250 serão 
pagas em dezembro e as de-
mais até agosto. Segundo 
o chefe da Fazenda, secre-
tário Paulo Eli, os municí-
pios podem iniciar as licita-
ções antes mesmo do envio 
dos recursos, para agilizar os 
projetos. 

R$ 820 mil Valores serão repassados ao município pelo governo 
do Estado, por meio de emendas impositivas dos deputados

maravilha garante recurso para educação, 
saúde, pavimentação e construção da 
ponte na Avenida sete de setembro 

uma das emendas 
liberadas para 
maravilha é do 
deputado valdir 
Cobalchini, com 
pagamento previsto 
para dezembro. O 
montante é de r$ 
400 mil, recurso que 
será usado para a 
construção da ponte 
da avenida Sete de 
Setembro, próximo 
à CDl e associação 
Empresarial. Conforme 
o vice-prefeito, Sandro 
Donati, o projeto prevê 
investimento superior a 
r$ 600 mil na estrutura. 
O município deve entrar 
com a contrapartida 
para execução da obra. 
Donati reforça que 

PONTE NA AVENIDA SETE DE SETEMbRO

o investimento atende 
a uma reivindicação 
antiga da comunidade. a 
ponte vai ser construída 

onde atualmente tem 
apenas uma travessia 
para pedestres, sobre 
o rio iracema. a nova 

estrutura vai trazer 
melhorias no acesso aos 
bairros Civemara, Cohab, 
universitário e Novo Bairro. 

*R$ 100 mil para a 
Saúde: emenda do 
deputado moacir 
Sopelsa, pagamento 
em julho 
*R$ 150 mil para a 
Educação: emenda do 
deputado mauro de 
Nadal, pagamento em 
julho 
*R$ 170 mil para 
pavimentação: emenda 
da deputada ada de 
luca, pagamento em 
julho. asfalto será em 
trecho da rua leomar 
Gustavo Stumpf, no 
Bairro Progresso

OUTRAS EMENDAS PARA MARAVILHA

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

 um dos investimentos será a construção da ponte na avenida Sete de Setembro 

Emenda de r$ 170 mil será usada na pavimentação da rua leomar Gustavo Stumpf
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CLEITON FERRASSO

A partir de segunda-
feira (20) a prefeitura ini-
cia a substituição da pon-
te sobre o Rio Iracema, 
na Avenida Sul Brasil. O 

trânsito ficará interrom-
pido durante o trabalho 
e os motoristas e pedes-
tres devem usar rotas al-
ternativas neste período. 
A nova ponte faz parte de 
melhoramento fluvial do 

rio e já está no projeto. 
Em entrevista à Rá-

dio Líder nesta sema-
na, o vice-prefeito, Sandro 
Donati, disse que o tra-
balho deve durar em tor-
no de 70 dias. “Pedimos a 

compreensão das pesso-
as que moram naquela re-
gião e esperamos entregar 
no menor tempo possí-
vel. Não irá demorar tanto 
como a primeira ponte tro-
cada, na Avenida Orlando 

Zawadski. Para a nova pon-
te temos toda a estrutu-
ra pronta e fabricada pré-
moldada”, destacou Donati. 

A substituição da pon-
te faz parte do melhora-
mento fluvial do Rio Ira-

cema. Devido às obras na 
Avenida Sul Brasil, o trân-
sito ficará interrompido to-
talmente por 70 dias, apro-
ximadamente. A ponte 
atual tem cinco metros e a 
nova ponte terá 17 metros. 

mAis ObRAs
prefeitura inicia na segunda-feira troca da ponte na Avenida sul brasil

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Trânsito ficará interrompido por, aproximadamente, 60 dias Ponte atual possui 5 metros e a nova terá 17 metros

pAndEmiA Para Marcos Vieira e Mauro de Nadal, governador precisa dialogar com deputados e 
afirmam que a falta de ações causa preocupação

deputados criticam postura do 
governador e aguardam “ações práticas”
EDERSON ABI

Os deputados acompa-
nham com atenção as ações 
do governo de Carlos Moi-
sés em momento de pan-
demia de coronavírus. Com 
várias ações para conter a 
expansão do vírus, os parla-
mentares votam projetos e 
tentam contato direto com o 
governador Carlos Moisés. 
No entanto, o governo faz 
o contato com os deputa-
dos por meio da Casa Civil, 
que agora está sem secretá-
rio oficial, dificultando ain-
da mais. 

Em entrevista ao Jor-
nal O Líder nesta semana, 
o deputado Marcos Viei-
ra (PSDB) relatou a queda 
de várias lideranças dentro 
do governo e as polêmicas. 
Ele disse que fica difícil o 
cenário, mas a Assembleia 
Legislativa procura aju-
dar. “Os prefeitos reclamam 
muito que o governo não 

senta, não conversa”, afir-
ma. O parlamentar diz que 
existe um problema de co-
municação e isso reflete até 
entre Moises e a vice-gover-
nadora, Daniela Reinehr. 

Na resposta, Marcos 
Vieira também deixa claro 
que muitos parlamentares 
do PSL estão brigando entre 

si e os deputados do gover-
no são contra o governador. 
“Causando seríssimos pre-
juízos para Santa Catarina. 
Isso é um problemão”, diz. 

Além disso, Vieira diz 
que é uma situação muito 
complicada, pois a vice-go-
vernadora não tem poder de 
decisão e não possui conta-

to com alguns deputados, o 
que torna tudo muito mais 
difícil. 

O Jornal O Líder tam-
bém fez contato com o vi-
ce-presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Mauro de Nadal (MDB). Ele 
teceu críticas ao compor-
tamento prático do gover-

nador Carlos Moisés. Para 
De Nadal, o governo deve-
ria fazer ações práticas e in-
vestimentos. 

Para o parlamentar, 
Santa Catarina deveria se 
espelhar em outros gover-
nos, que equiparam hospi-
tais, prepararam a estrutu-
ra para atender a população. 

No entanto, o governo cata-
rinense estaria se retraindo 
e não combatendo o proble-
ma, jogando a responsabili-
dade para os municípios. 

Ao ser questionado so-
bre a vice-governadora, De 
Nadal não quis comentar e 
afirmou que não tem conta-
to com Daniela Reinehr.

Fotos: Divulgação

Para marcos vieira, falta de diálogo do governo prejudica população catarinense mauro de Nadal aguarda “ações práticas” do governador no combate à pandemia
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A falta de repasse de 
recursos federais pelo 
governo do Estado tem 
gerado conflitos entre o 
Executivo e os hospitais 
filantrópicos e estaduais. 
O impasse tem base na ne-
cessidade de apresentação 
de documentações para o 
recebimento dos recursos, 
e também falta de diálogo 
entre as partes.

Segundo a Associa-
ção de Hospitais de SC 
(Ahesc), são cerca de R$ 
150 milhões entre recursos 
de emendas parlamenta-
res, auxílios emergenciais 
da pandemia, e outros 
procedimentos do SUS 
parados no Executivo. O 
valor é uma projeção, fruto 
de análise de portarias 
federais e levantamento 
entre as próprias unidades. 

A principal reclama-
ção é quanto à demora 

nos repasses. O recurso é 
federal e o Estado só faria 
o meio-campo para as ins-
tituições estaduais, mas o 
tempo de atraso em alguns 
casos passa de 40 dias. A 
portaria federal 1.393, por 
exemplo, foi depositada 
para o Estado em maio 
e ainda não chegou aos 
hospitais. "Eu não sei o que 
esse governo tem contra os 
hospitais comunitários. A 
gente aprova PL, ele veta 
ou então entra na Justiça, 

e quando não consegue na 
Justiça, não cumpre", disse 
um dirigente. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde não confirma o 
valor, mas diz que houve 
demora no envio de docu-
mentações necessárias pe-
los hospitais. Além disso, a 
pasta afirma que cobrou as 
unidades e enviou ofícios 
às entidades pedindo 
celeridade no encaminha-
mento dos documentos.

O empecilho repercutiu 

na Assembleia Legislativa, 
que discute um projeto de 
lei para facilitar as transa-
ções e obrigar o governo 
a pagar em até cinco dias, 
pelo menos os recursos 
ligados à Covid-19.  “Nós 
estamos recebendo recla-
mes direto dos hospitais. 
A Secretaria de Saúde não 
consegue celebrar convê-
nios. É incapaz e insensível 
no repasse dos recursos 
federais onde devem che-
gar”, disse Milton Hobus 
(PSD). 

A proposta é de autoria 
da deputada Paulinha 
(PDT), mas recebeu alte-
rações do relator do texto, 
Luiz Fernando Vampiro 
(MDB). Entre outras coi-
sas, o emedebista incluiu 
na matéria que, caso o 
governo não deposite os 
repasses em até cinco dias, 
o secretário de Estado de 
Saúde incorrerá em crime 
de responsabilidade. O 
projeto ainda está em dis-
cussão nas comissões.

Impasse entre hospitais e 
Estado paralisa R$ 150 mi

RCN - 583 | rcnonline.com.br

SC

Dinheiro federal destinado à saúde está parado em meio à pandemia

Educar, inovar e 
proteger a saúde do 
trabalhador e as 
indústrias catarinenses.

Superação 
FIESC, CIESC, SESI, SENAI e IEL 

FCDL/SC realiza campanha pelo 
dia do comerciante

A Federação das Câma-
ras de Dirigentes Lojistas 
de SC (FCDL/SC)  lançou 
uma campanha para cele-
brar o dia do comerciante, 
comemorado em 16 de 
julho. “O comércio precisa 
de incentivo. Nossos co-
merciantes estão lutando 
para abrir as portas todos 

os dias e merecem o nosso 
reconhecimento”, disse 
o presidente da entidade, 
Ivan Tauffer.
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DIVULGAÇÃO

Atividade econômica cresceu 
1,3% em maio, diz BC

A atividade econômica 
do país cresceu 1,3% em 
maio na comparação com 
abril, segundo dados di-
vulgados pelo Banco Cen-
tral na última terça-feira 
(14). A leve recuperação 
ocorreu pela reabertura 
de atividades econômicas  

e retomada gradual dos 
setores. Apesar disso, o 
acumulado do ano registra 
queda de 6%. Na compa-
ração com maio do ano 
passado, a diferença é de 
-14,2%, um pouco melhor 
do que os -14,6% registra-
dos em abril.  

Sicoob recebeu R$ 500 milhões 
em pedidos do Pronampe

Em menos de 24 horas 
operando via Pronampe, o 
Sicoob recebeu pedidos de 
crédito que somam R$ 500 
milhões. As regiões Sul e 
Sudeste foram destaque, 
representando cerca de 
95% do total da demanda. 
Segundo a cooperativa, 
essa é uma importante 

ação de suporte para mi-
cro e pequenos empresas, 
que deve gerar fluxo de 
caixa e manter empregos. 

BRUNO CECIM/AGÊNCIA PARÁ
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cemitério municipal de anchieta.

AMAURI RAPACHI
Faleceu no dia 14 de julho, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 76 anos.
Seu corpo foi velado no Casa mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal de Guaraciaba.

MANOEL VIEIRA LOPES
Faleceu no dia 14 de julho, no hospital São 
josé de maravilha, aos 73 anos. Seu corpo 
foi velado no salão do Bairro Progresso 
e sepultado no cemitério municipal de 
maravilha.

ELIO JACOB SCHONS
Faleceu no dia 15 de julho, em sua residência, 
aos 83 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica da linha Campo Sales, em São 
miguel do Oeste, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

NOELI KRAKEKER WEHRLI
Faleceu no dia 15 de julho, no hospital São 
josé de maravilha, aos 70 anos. Seu corpo foi 
sepultado no cemitério municipal de maravilha.

MARIA CECILIA CAMATTI TRINTI NAGLIA
Faleceu no dia 16 de julho, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 
85 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica de romelândia e sepultado no 
cemitério municipal de romelândia.

EDMUNDO LAMB
Faleceu no dia 16 de julho, no hospital de 
Cunha Porã, aos 85 anos. Seu corpo foi 
velado no salão da comunidade evangélica 
de Cunha Porã e sepultado no cemitério da 
comunidade.

JOSÉ PAULO DE ANDRADE
O radialista josé Paulo de 
andrade morreu no dia 17 de 
julho, aos 78 anos, vítima de 

covid-19. Com 21 anos começou 
a trabalhar na rádio Bandeirantes, onde 
atuou como repórter, apresentador 
e locutor esportivo. Desde 1973 ele 
apresentava o jornal O Pulo do Gato. Essa 
trajetória à frente do noticiário foi retratada 
no livro Ninguém Segura Esse Gato, 
lançado em 2018 pelo jornalista Claudio 
junqueira.

ALFREDO SIRKIS
O jornalista, político, escritor 
e ambientalista alfredo Sirkis 

morreu no dia 10 de julho, aos 69 
anos, vítima de acidente de trânsito. 

autor de nove livros, atuou em veículos 
de comunicação como as revistas isto É 
e veja. Foi um dos pioneiros na luta pela 
preservação do meio ambiente no Brasil. 

ARAKEN SALDANHA
O ator e dublador brasileiro 
araken Saldanha morreu no 

dia 11 de julho, aos 92 anos. Ele 
estava aposentado há algum tempo 

devido a um enfisema pulmonar, fazendo 
somente trabalhos pontuais na dublagem. 
Dentre os trabalhos mais conhecidos de 
Saldanha estão o mestre ancião, da saga 
Cavaleiros do Zodíaco, Dr. Zoidberg de Futurama 
e Shendu de as aventuras de jackie Chan.

KELLY PRESTON
a atriz Kelly Preston morreu 
no dia 12 de julho, aos 57 anos, 
vítima de câncer. mulher de 

john Travolta, Kelly era conhecida 
por seus papéis em filmes como irmãos 
Gêmeos e jerry maguire: a Grande virada. 

BENJAMIN KEOUGH
O neto do cantor Elvis Presley, 
Benjamin Keough, morreu no 
dia 12 de julho, aos 27 anos. 

assim como o avô, ele também 
era músico. O rapaz foi encontrado morto 
com um ferimento de bala no peito e a polícia 
investiga o caso como possível suicídio. 

ZINDZI MANDELA
a filha de Nelson mandela, 
Zindzi mandela, morreu no dia 
12 de julho, aos 59 anos. Ela era 

embaixadora da África do Sul na Dinamarca 
e ganhou notoriedade internacional quando 
leu a rejeição de Nelson mandela à oferta de 
liberdade do então presidente sul-africano, P.W. 
Botha, em 1985.

NAYA RIVERA
a atriz Naya rivera foi 
encontrada morta em um lago 
no dia 13 de julho, aos 33 anos. 

Ela estava desaparecida desde o 
último dia 8, após passeio de barco com o 
filho de quatro anos. Naya participou de seis 
temporadas da série Glee. Ela também fez 
participações especiais em vários programas, 
incluindo um maluco no Pedaço e CSi: miami.

GRANT IMAHARA
O ator, apresentador e engenheiro 
Grant imahara morreu no dia 13 
de julho, aos 49 anos, vítima de 

aneurisma. Ele ganhou destaque 
por apresentar o programa Os Caçadores de 
mitos, do Discovery Channel, de 2003 a 2014. 
Outro destaque no currículo dele foi como 
profissional de efeitos especiais, com trabalhos 
em franquias como Star Wars e jurassic Park.

GALYN GORG
a dançarina e atriz americana 
Galyn Gorg morreu no dia 14 
de julho, aos 55 anos, vítima de 

câncer. Entre suas participações 
na Tv e no cinema, ela interpretou uma 
personagem chamada helena em um 
episódio de um maluco no Pedaço, e uma 
personagem chamada angie no filme 
roboCop 2, de 1990.

DINARTE MICHEL
Faleceu no dia 10 de julho, em sua residência, 
aos 66 anos. Seu corpo foi velado no salão 
da linha Salete, em anchieta, e sepultado no 

ObITUÁRIO

Depois de mais de 120 dias 
desde o início da pandemia de 
covid-19 em Santa Catarina, o 
mercado catarinense dá sinais 
de recuperação. A SCGÁS fe-
chou o mês de junho com in-
cremento de 22,19% no volu-
me de vendas de gás natural 
em comparação com o mês an-
terior. Em maio também havia 
sido registrado crescimento 
de 21,13% em relação a abril, 
mês que sofreu o maior im-
pacto, com queda de quase 
metade no volume de vendas 
da Companhia.

Em um cenário tão dinâ-

Na primeira quinzena deste mês houve crescimento de mais de 30%

cOnsumO A queda média de 13,5% nas tarifas de gás natural em Santa Catarina tem fortalecido a reação do mercado catarinense

com população em casa, consumo de 
gás aumenta em mais de 20%

mico, um dos fatores que ga-
rantem segurança aos consu-
midores de gás natural são as 

ações promovidas pela SCGÁS 
logo após os decretos que de-
ram início às medidas restriti-

vas em Santa Catarina.
Outros dois fatores também 

contribuem para o bom desem-
penho do mercado catarinense. 
Entre todas as distribuidoras do 
país, a SCGÁS tem o menor cus-
to de implantação de rede, as-
sim seus investimentos impac-
tam de forma mais suave nas 
tarifas. Além disso, o sucesso 
da chamada pública realizada 
pela Companhia estabeleceu 
um novo contrato de suprimen-
to com uma rampa de transi-
ção das condições comerciais, 
mantendo Santa Catarina com 
o melhor contrato do país no 

quesito preço.

gÁs nATuRAl mAis 
bARATO dO bRAsil

Desde 1º de julho a que-
da média de 13,5% nas tarifas 
de gás natural em Santa Catari-
na tem fortalecido a reação do 
mercado catarinense. A SCGÁS 
tem atualmente a menor tarifa 
do país, o que garante compe-
titividade necessária para que 
a economia do Estado continue 
crescendo.

O volume de vendas da 
Companhia deve ultrapassar 
em julho, novamente, o limite 

contratado pela distribuidora 
junto ao supridor. Na primeira 
quinzena deste mês houve cres-
cimento de mais de 30% em re-
lação ao mesmo período de ju-
nho, com vendas diárias acima 
de dois milhões de metros cúbi-
cos (considerando os dias úteis 
de segunda a sexta-feira). 

Uma nova chamada públi-
ca para contratação adicional 
de suprimento será estruturada 
e buscará alternativas para au-
mentar a capacidade de forne-
cimento ao mercado catarinen-
se, considerando a necessidade 
de maior oferta.

Cleiton Ferrasso/O Líder
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COTIDIANO

por alySON heNrique BeCker
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado Pm lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia militar rodoviária

pROTETOR lATERAl

No ano 2009 o Contran emitiu a Resolução 323, estabele-
cendo os requisitos técnicos de fabricação e instalação de pro-
tetor lateral para veículos de carga.

Os caminhões, reboques e semirreboques com peso bru-
to total PBT superior a 3.500kg (três mil e quinhentos quilogra-
mas) novos, nacionais e importados, fabricados a partir de 1º de 
janeiro de 2011, somente poderão ser registrados e licenciados 
se estiverem dotados do protetor lateral que atenda às especifi-
cações constantes no Anexo da Resolução. Os caminhões, rebo-
ques e semirreboques com peso bruto total superior a 3.500 kg 
(três mil e quinhentos quilogramas) cujas características origi-
nais da carroçaria forem alteradas, ou quando neles for instala-
do algum tipo de implemento, a partir de 1º de janeiro de 2011, 
também deverão atender às especificações constantes do Ane-
xo da referida Resolução.

Podem estar incorporados no protetor lateral, desde que 
sejam atendidas as dimensões prescritas nos anexos da reso-
lução, os componentes fixados permanentemente ao veículo, 
como caixas de ferramentas, suporte para rodas sobressalen-
tes, reservatórios de água, equipamentos específicos para fins 
diversos ou outros, os quais devem atender os requisitos espe-
cíficos da resolução.

No local do pneu sobressalente, quando for necessária a colocação 
do protetor lateral e não for possível o modelo fixo, deve ser aceito o pro-
tetor lateral basculante. Os demais requisitos devem ser atendidos.

Aproveite a nossa dica e respeite a legislação de trânsito.

Tenham todos uma boa semana.

Após sofrer ameaças, uma 
mulher pulou pela janela do 
apartamento, de uma altura de 
aproximadamente quatro me-
tros, em Modelo. A ocorrên-
cia foi registrada pela Polícia 
Militar na noite de quarta-fei-
ra (15), por volta das 23h.

A vítima estava sen-
do ameaçada pelo mari-
do no apartamento do ca-

sal, com uma faca encostada 
no pescoço. Ela sofreu feri-
mentos e foi atendida no lo-
cal pelo Corpo de Bombeiros. 

O homem investiu con-
tra os policiais e foi preso com 
o apoio de guarnições de mu-
nicípios vizinhos. Ele foi enca-
minhado à Delegacia de Polí-
cia Civil de Pinhalzinho para 
os procedimentos cabíveis.

AgREssãO
mulher pula de janela 
após ser ameaçada 
com faca pelo marido

Um homem morreu em 
um acidente de trânsito por 
volta das 15h de quarta-feira 
(15), na Linha 8 de Março, in-
terior do município de São Mi-
guel do Oeste. Cezar de Qua-
dros, de 39 anos, natural de 
Descanso, começou a traba-

lhar no mesmo dia na empresa. 
O caminhão, carregado 

com uma máquina pesada, 
descia um morro em direção à 
comunidade, quando em uma 
curva o condutor perdeu o con-
trole da direção. O caminhão 
tombou e ficou sobre a pista. Já 

a máquina que era transporta-
da caiu em um barranco. 

O Corpo de Bombeiros 
foi acionado para socorrer a ví-
tima, que ficou presa às ferra-
gens, já que o caminhão fi-
cou virado com as rodas para 
cima. Ele foi desencarcerado e 

encaminhado ao Hospital Re-
gional para atendimento mé-
dico. A Polícia Militar também 
foi acionada.

O homem morreu uma 
hora depois, em razão dos gra-
ves ferimentos. A vítima apre-
sentava politraumatismo. 

TRÂnsiTO Homem começou a trabalhar na empresa no mesmo 
dia que sofreu o acidente 

motorista de caminhão morre após 
acidente em estrada do interior

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam homem rapidamente Caminhão virou em uma curva e esmagou motorista, que foi desencarcerado

Um funcionário da prefeitura de Saltinho mor-
reu, por volta de 10h de quarta feira (15), na BR-
282, na região de Alfredo Vagner. Ele seguia para 
a capital catarinense em um Clio quando hou-
ve uma colisão contra um Chevrolet Spin de Curi-
tiba. O carro do servidor pegou fogo e ele mor-
reu carbonizado, preso nas ferragens. O condutor 
do outro veículo foi levado para o hospital.

Cleder Johann era fiscal de Vigilância Sanitá-
ria e Ambiental de Saltinho. Ele estava a serviço do 
município na viagem, levando amostras de água 
para análise de possível contaminação de agrotó-

As forças de seguran-
ça deflagraram a Opera-
ção Integração nesta sema-
na em São Miguel do Oeste. 
A ação foi desenvolvida pela 
Polícia Civil e Polícia Mili-
tar, após investigação sobre 
a prática dos crimes de trá-
fico de drogas, porte e posse 
de arma e disparos de arma 
de fogo, na comunidade co-
nhecida como Pedreira Pe-
dro Paz. A polícia fechou a 
comunidade para vistoria e 
cumpriu mandados de bus-
ca, com apoio do helicópte-

OpERAÇãO
polícia fecha comunidade e cumpre 
mandados contra o tráfico de drogas

Policiais vasculharam residências em busca de drogas e armas

Polícia Civil

ro do Saer da Polícia Civil.
Além disso, a ação teve 

objetivo de executar traba-
lho preventivo em razão de 

informações repassadas pela 
Polícia Militar, a qual iden-
tificou a existência de con-
flitos entre moradores, en-
volvendo porte de armas, 
disparos de arma de fogo e 
possível disputa por pon-
tos de venda de drogas. 

Ao total, foram emprega-
dos 67 policiais civis e 32 po-
liciais militares, que executa-
ram as diligências de busca 
e apreensão em 21 residên-
cias localizadas na comuni-
dade da Pedreira Pedro Paz e 
também no Bairro Vila Nova.

TRAgédiA
funcionário da prefeitura de saltinho 
morre em acidente na bR-282

após acidente, motorista ficou preso nas ferragens e carro pegou fogo

xicos e outros metais ao Lacen de Florianópolis.
O prefeito de Saltinho decretou luto ofi-

cial de três dias no município em virtu-
de do falecimento do servidor público.

Divulgação
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ESPORTE

 ONEIdE BEhLING

mARAVilHA Diretor de Esporte destaca que o objetivo é atender as 
demandas do setor e pedidos da comunidade

governo municipal licita 
construção de quadra poliesportiva

Uma reunião entre Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) 
e a Federação Catarinense de 
Futebol, na segunda-feira (13), 
definiu a suspensão do Cam-
peonato Catarinense por 14 
dias. Foi criada uma comissão 
de médicos dos clubes para 
avaliar a adoção de protoco-
lo mais rígido, com o objetivo 
de garantir a segurança a fun-
cionários e atletas dos clubes.

O secretário-adjun-
to da Saúde, Aldo Baptista 
Neto, participou da webcon-
ferência e ouviu as deman-
das dos clubes e explicou de-
talhes sobre as medidas da 
portaria 466, que determi-
naram a suspensão das par-
tidas por duas semanas.

A comissão, que conta 
com a participação de infec-
tologistas da SES, começou a 

Secretário-adjunto da Saúde, aldo Baptista Neto, participou da webconferência

Fabrício Escandiuzzi/SES

atividade na terça-feira (14). 
“É uma doença nova, com 
suas nuances e riscos dian-
te de contato. Por isso, estare-

mos avaliando com esse gru-
po as medidas adotadas daqui 
para a frente para atender aos 
clubes, garantido toda a segu-

rança aos funcionários e fa-
miliares”, disse Raquel Bit-
tencourt, superintendente de 
Vigilância em Saúde da SES.

CARINE ARENHARDT

A obra deve ter investi-
mento médio de R$ 89,5 mil, 
recursos próprios do municí-
pio. O processo licitatório deve 
definir a empresa vencedora 
na segunda-feira (20), quan-
do a comissão de licitação vai 
se reunir para fazer a abertu-
ra das propostas apresentadas 
pelas empresas interessadas. O 
prazo para conclusão da obra, 
a partir da assinatura da ordem 
de serviço, será de 30 dias.

A quadra poliesportiva vai 
ser construída ao lado do Gi-
násio Municipal Gelson Tadeu 
Melo Lara, na área atualmente 

fuTEbOl
campeonato catarinense segue suspenso 
por mais uma semana

usada como estacionamento. O 
diretor da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer, Edinar 
Zardo, destaca que o objetivo é 
atender as demandas do setor e 
pedidos da comunidade. 

“O objetivo é que seja po-
liesportiva para a prática de 
futsal, basquete, vôlei, hande-
bol e tênis de campo. Estamos 
fazendo esse investimento por-
que principalmente o basquete 

tem bastantes pessoas adeptas 
à modalidade, e como temos 
só aquela quadra onde é joga-
do o sistema 21, na Praça Cida-
de das Crianças, não permi-
te que se faça o jogo normal 
de basquete. Então também 
é uma solicitação da comu-
nidade e a ideia é aproveitar 
esse espaço do estacionamen-
to para essa nova quadra”, afir-
ma Zardo. 

imagem do projeto da quadra poliesportiva

Estrutura vai ser construída ao lado do Ginásio municipal

Cleiton Ferrasso/O Líder

Divulgação

ROTinA 
Flamengo campeão! Que chato isso, tá virando ro-

tina. Campeão sem sustos, no máximo dois contra-ata-

ques do Fluminense. Para a alegria da Fla-Maravilha o 

time foi dono do jogo. Aos 49 minutos do segundo tem-

po, Vitinho fez a jogada para o gol do triunfo. Para que 

não haja dúvidas, estamos, sim, com ciúmes (saudável) 

dessa fase incrível do Flamengo. Parabéns para a Nação 

Rubro-Negra!

TécnicO 
Esse Odair Hellmann vai acabar treinando times do 

tamanho dele. O cara não muda. Perdeu como sem-

pre, desde a época do Inter. Uma vergonha a postura 

do Fluminense, que precisava vencer. Era hora do tudo 

ou nada. E o time dele deu dois chutes a gol em toda a 

partida.

cAnsOu
Concórdia tentou incansavelmente informações e 

respostas durante os últimos dias e não recebeu o devi-

do respeito da Federação Catarinense de Futebol. A di-

reção chegou a anunciar o fechamento das atividades da 

equipe profissional até que a entidade que rege o espor-

te no Estado tenha um posicionamento sobre a dispu-

ta das partidas pelo descenso da Série A do Campeona-

to Catarinense.

REspOsTA 
A Federação Catarinense de Futebol acelerou as coi-

sas e divulgou as datas e horários dos jogos válidos pelo 

confronto do rebaixamento. No dia 27/07, Tubarão e 

Concórdia fazem a ida no estádio Domingos Gonzales. 

A partida começa às 15h. No mesmo horário, em 31/07, 

o Galo do Oeste recebe o Tubarão no estádio Domingos 

Machado de Lima. Quem fizer mais pontos na soma dos 

dois jogos permanece na primeira divisão, enquanto o 

derrotado cai para a segunda.

cHApEcOEnsE 
A partida de volta entre Chapecoense e Avaí será no 

dia 29/07, na Ressacada. Será que teremos jogo? Essa 

pandemia está deixando todos atordoados e ninguém 

pode ser definitivo. O que hoje é verdade, amanhã já é 

mentira. Eu daria por encerrado esse campeonato devi-

do ao alto risco de contágio. Para piorar, no dia 7 de agos-

to vai começar o Brasileiro da Série B, e a Chape vai para 

São Paulo enfrentar o Oeste.

dEfiniÇÕEs 
Na próxima quarta-feira (22), às 21h30, tem clássico 

Gre-Nal no recomeço do Gauchão. Dias 8, 9 e 10 de agos-

to vai começar o Brasileirão. Grêmio x Fluminense, Cori-

tiba x Internacional. É hora de trocar o sofá, pois teremos 

futebol praticamente  todos os dias. Sem falar na Liber-

tadores, Sul-Americana... Então tá, tchê!



prejuízos com a estiagem chegaram a R$ 4,6 milhões 
no primeiro semestre do ano em maravilha

> Zona ruraL 

> trÂnsito 

PÁGINA 13
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> ESPORTE

> RIO IRACEMA 

Município licita 
construção de quadra 
poliesportiva 

Obra na ponte da 
Avenida Sul brasil 
começa segunda-feira 

Estrutura será construída ao lado do Ginásio Municipal, 
com investimento de aproximadamente R$ 89,5 mil  

Expectativa é que o trânsito fique interrompido por 70 
dias para a execução dos trabalhos     

PÁGINA 23

Com destaque para motoristas sem 
CNh, município soma mais de 390 
infrações no primeiro semestre
Embora 
números sejam 
inferiores a 
2019, dados 
apontam para 
uma média de 
duas multas 
aplicadas 
por dia no 
município

Camilla Constantin/O Líder
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