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CDL e Associação Empresarial 
preparam campanha de prêmios 

COMÉRCIO CONTORNO VIÁRIO 

Maravilha! Sua Compra Vale Prêmios é a nova campanha lançada 
pelo comércio local 

Vice-prefeito destaca importância da estrutura para desviar 
o trânsito pesado da cidadePÁGINA 7 PÁGINA 4

Após garantia de R$ 1 milhão, obra 
pode começar nos próximos dias

Carine Arenhardt/O Líder

NOVO 
TREVO
Ministério da Infraestrutura 
empenhou nesta semana 

novos recursos para 
continuidade das obras 

nas duas rodovias 
federais e um novo 

trevo no entroncamento 
em Maravilha

PÁGINA 19

Governo federal confirma 
construção de elevado no 
entroncamento das BRs 282 e 158
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os bons inimigos

Ou o bom é inimigo do ótimo? Ou o ótimo que é inimi-
go do bom?

Jim Collins, um dos mais respeitados autores de ne-
gócios, notabilizou a ideia de que o bom é inimigo do óti-
mo. Na perspectiva que ele adota, o que está bom nos deixa 
numa zona de conforto. Nos conformamos, segundo o au-
tor, com uma escola boa, uma vida boa, uma empresa boa. 
E como nos acomodamos com o que está bom, não busca-
mos o ótimo. Faz todo sentido, certo? Difícil discordar dele. 
Mas vamos tentar.

Será que não seria o ótimo inimigo do bom? Essa refle-
xão é do filósofo Voltaire – parece que ele aconselhava a não 
deixar o ótimo ser inimigo do bom. Ou seja: queremos algo 
perfeito, maravilhoso, e acabamos não fazendo nada. Ana-
lisando esse raciocínio, identificamos as raízes do perfec-
cionismo.

O perfeccionista, em geral, não faz muita coisa. Ele está 
muito ocupado tentando deixar seu projeto melhor. Lem-
bro de uma situação ocorrida em sala de aula: uma aluna, 
que acompanhei durante dois ou três semestres, era sem-
pre a última a entregar qualquer trabalho ou prova. Ela di-
zia que era perfeccionista, mas o trabalho que ela entrega-
va nunca era o melhor da sala. Talvez estivesse na média, 
semelhante aos primeiros a serem concluídos. E eu tive 
que falar isso para ela: não de uma forma depreciativa, mas 
questionando se valia a pena dedicar tanto tempo e esforço 
quando o resultado não mudava muito.

A ideia de que o ótimo é inimigo do bom se tornou fa-
mosa nesta frase: o feito é melhor do que o perfeito. Às ve-
zes, quando buscamos o ótimo (e só o ótimo, mais nada) 
podemos cair na inércia. Não vou divulgar meu trabalho 
(ou minha arte) porque ainda não está como eu gostaria. 
Não vou mudar de vida porque ainda não estou preparado. 
E enquanto isso, o tempo vai passando.

O desafio é definir quando é suficiente ser bom e quan-
do é necessário ser ótimo. Isso pode ser estabelecido an-
tes de começar, mas também durante o andamento de um 
projeto. Dependendo das perspectivas futuras e de retorno, 
você pode definir se vai fazer e entregar ou se vai dedicar 
muito esforço até atingir o melhor.

Mas insisto: o perfeccionista acaba se escondendo, por-
que ele teme ser mal avaliado. O perfeccionista tem medo. 
Medo de o que os outros vão dizer quando ele mostrar e 
aparecer. Ser perfeccionista é uma desculpa, não uma ca-
racterística. E isso é bom: basta parar de usá-la.

campanHa Valor adquirido com a campanha foi R$ 1.460, depositado 
na conta da família

leo clube maravilha repassa recurso à 
campanha ame sofia Helena 
Diana Heinz 

Durante o mês de junho 
o LEO Clube Maravilha rea-
lizou a venda de máscaras. A 
campanha intitulada “másca-
ra do bem” teve como objeti-
vo auxiliar Sofia Helena Hel-
fer, uma criança de Saudades 
que possui Atrofia Muscular 
Espinhal (AME) tipo 1. O va-
lor adquirido com a campa-
nha foi repassado à família 
de Sofia. Foram R$ 1.460 de-
positados na conta da famí-
lia pelo LEO Clube Maravilha.

Conforme a organização 

Foram r$ 1.460 depositados na conta da família pelo lEo Clube maravilha

da ação, o Clube recebeu a do-
ação de 108 máscaras que fo-

ram comercializadas. “Nós 
vendemos as unidades que re-

cebemos e também consegui-
mos doações espontâneas. Fo-
ram R$ 1.008 com a venda e o 
restante em doações”, explica. 

doaÇão de sangue 
Na segunda-feira (27) cin-

co integrantes do LEO Clu-
be Maravilha visitaram o 
centro de doação de san-
gue (Hemosc) em Chape-
có. A doação de sangue ocor-
re com frequência entre os 
companheiros da entidade. 
A atividade faz parte da tra-
dicional campanha de in-
centivo à doação de sangue. 

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
Evite aborrecimentos. É mais barato 
e mais fácil do que encontrar uma 
maneira de se livrar deles depois.

por WOLmIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

até a pRóxima ediÇão!

PRESIDENTE ACLAMADO EM TODO O BRASIL

O presidente, Jair Bolsonaro, foi recebido por dezenas de pessoas ao desembarcar no 
aeroporto de São Raimundo Nonato, no Piauí (redutos da esquerda), na manhã de quin-
ta-feira (30), na primeira viagem após ser diagnosticado com coronavírus, no início do 
mês. No sábado (25) Bolsonaro anunciou pelas redes sociais que um novo teste deu ne-
gativo para a doença. Com chapéu branco de couro, o chefe do Executivo nacional mon-
tou em um cavalo e acenou para as pessoas que o chamavam de “mito”. Pelo que se nota, 
o presidente está aclamado em todo o Brasil... Bom para o reerguimento de nosso país.

Presidente montou em cavalo e acenou para pessoas que o chamavam de “mito”

alan santos/Presidência da república/Divulgação

BOAS NOTÍCIAS

O governo federal pu-
blicou, na quarta-feira 
(29), uma nova portaria 
atualizando as restrições 
à entrada de estrangeiros 
no Brasil. Desta vez foram 
liberados os voos interna-
cionais, com exceção de 
cinco estados: Rio Gran-
de do Sul, Rondônia, Pa-
raíba, Mato Grosso do Sul 
e Tocantins. Essa restri-
ção, de acordo com a por-
taria, poderá ser revis-
ta a qualquer momento, 
em função de avaliação da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). 
Pela nova regra, para in-
gressar no Brasil por até 
90 dias, estrangeiros pre-
cisarão apresentar seguro 
de saúde. Além disso, eles 
terão de comprovar que 
não estão contaminados 
por coronavírus. Logo de-
verão reabrir as fronteiras 
terrestres. Aos poucos va-
mos voltar à normalidade, 
pois a própria OMS suge-
riu a volta à normalidade 
na liberação de divisas...

DUAS EXCELENTES ENTREVISTAS

Em um debate com políticos conservadores na segunda-feira (27), o tenor An-
drea Bocelli criticou a forma como o governo italiano lidou com a crise do corona-
vírus. Ele disse que se sente humilhado por conta da quarentena recente no país 
e pediu que as pessoas desobedeçam as regras em vigência. “Aceitei esse convite, 
mas sou distante da política”. Segundo o tenor, ele se sentiu “humilhado e ofendido” 
pela proibição de sair de casa. Durante a quarentena italiana, que vigorou em âm-
bito nacional de 10 de março até o início de maio, as pessoas só podiam sair na rua 
por motivos essenciais. Na quinta-feira (30) Bocelli se retratou nas redes sociais...

andRea bocelli e sua ReVolta

A fabricante de bebidas Ambev viu seu lu-
cro líquido desabar 51,4% no segundo trimes-
tre quando comparado com um ano antes, para 
R$ 1,27 bilhão. Mas o que realmente surpreen-
deu no balanço foi o volume de cerveja no Bra-
sil. Neste segmento, a empresa registrou que-
da de apenas 1,6% nas vendas, sendo que o 
mercado projetava recuo entre 15% e 25%, in-
dicando que a companhia tem conseguido se 
ajustar ao novo cenário da pandemia ao fo-
car sua estratégia de vendas para supermerca-
dos e para o consumidor final diretamente.

O Auxílio Emergencial, que foi pago a pessoas carentes e para alguns ilegalmen-
te, teve em Maravilha apenas duas devoluções, ambas feitas no mês de abril, após o pa-
gamento da primeira parcela. Os dois beneficiários haviam recebido uma parcela de R$ 
600, somando R$ 1,2 mil em recursos devolvidos em Maravilha. Os dados estão no Por-
tal da Transparência do Auxílio Emergencial, detalhado por município, na aba Obser-
vação – Valor Devolvido à União. O valor pago em abril aos beneficiários de Maravilha 
foi de R$ 1.779.600 milhão, sendo que as devoluções da primeira parcela correspon-
dem a menos de 0,1% do total. Em maio, o Portal da Transparência aponta R$ 349.800 
mil em benefícios pagos para Maravilha, não constando devoluções neste período. Na re-
gião da Amerios, entre os 17 municípios, houve apenas três devoluções, sendo as duas 
de Maravilha e uma parcela de R$ 600 de um beneficiário de Saltinho. Conforme infor-
mações repassadas pela Caixa, o governo federal ainda não disponibilizou todos os da-
dos referentes às devoluções no portal, portanto os números ainda podem mudar. Ven-
do a relação de beneficiados, observamos gente de alto poder econômico incluídas como 
carentes, dando o golpe, privando aos que realmente necessitam. Uma vergonha...

Parque Nacional Iguaçu reabre 
para visitação na terça-feira

O Parque Nacional do Iguaçu será reaber-
to para visitação pública na terça-feira, dia 4 de 
agosto, de forma gradual, seguindo todos os pro-
tocolos da Organização Mundial da Saúde, do 
Ministério da Saúde, e, em especial, do Decre-
to Municipal 28.337, de 22/7/2020, que estabe-
lece todos os procedimentos de controle sani-
tário. A reabertura atende a um pedido formal 
dos trabalhadores do turismo e empresas do se-
tor em Foz do Iguaçu, oficializado pelo Conselho 
Municipal de Turismo (Comtur). O atendimen-
to será de terça-feira a domingo, das 9h às 16h.

O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, anunciou na quarta-feira (29) no-
vas medidas para enfrentamento da covid-19. As novas ações estão previstas em 
decreto e começaram a valer desde ontem, dia 31. Entre as novas alterações está 
a multa para quem descumprir medidas restritivas e de proteção que foram au-
mentadas. Os bares, restaurantes e similares terão de fechar às 18h até 15 de 
agosto. Após esse horário, apenas o sistema de entrega será permitido ou a reti-
rada em balcão. Está decretado feriado em dois domingos, nos dias 2 e 9 de agos-
to, com estabelecimentos fechados. Nestes dois, os bares, restaurantes e simila-
res poderão funcionar até às 15h. Além das novas medidas apresentadas, estão 
valendo restrições que anteriormente já haviam sido divulgadas, entre elas: 

- O transporte coletivo em Chapecó foi suspenso na segunda-fei-
ra, dia 27, e deve permanecer sem funcionamento pelos próximos 14 dias

- Parques, praças e áreas de lazer estão fechados desde o início da pandemia
- As aulas estão suspensas em Chapecó, sem previsão de retorno

CHAPECÓ ENDURECE AS MEDIDAS

MB Comunicação/Divulgação

A necessidade de adaptação 
emergencial de muitas universi-
dades para oferecer ensino de for-
ma remota durante a pandemia le-
vou a maioria dos alunos de cursos 
presenciais de graduação a perce-
berem queda de qualidade nas au-
las. Para 52% dos estudantes do en-
sino superior presencial na rede 
particular, houve significativa piora 
na transmissão de conteúdo nes-
te período. Os dados fazem par-
te da pesquisa “O comportamen-
to do aluno de ensino superior 
presencial durante a pandemia”. 
Uma realidade pela desqualifica-
ção dos seus professores que não 
conseguem transmitir o conteúdo 
das matérias e o descaso dos alu-
nos nas aulas on-line. Custos al-
tos e pouco aproveitamento...

A QUEDA DO ENSINO SUPERIOR

A Rádio Líder entrevistou os mandatários do Poder Executivo de Ma-
ravilha. A prefeita, Rosimar Maldaner, na segunda-feira (27), aniversário 
do município, e o vice-prefeito, Sandro Donati, na quarta-feira (29). Duas 
excelentes entrevistas que acompanhamos e ficamos inteirados de tudo o 
que ambos fizeram e construíram em nosso município nas suas gestões. 
A comunidade acompanhou e ficou por dentro das obras executadas e o 
bom direcionamento dos recursos do município, quer no atendimento 
social, saúde, educação e bem-estar da coletividade. Parabéns a ambos. 
Prestar contas é fundamental para um gestor público com a sua gente...

ABSURDO

NA PANDEMIA, O CONSUMO DE 
CERVEJA CONTINUOU FIRME

Divulgação



,  maravilha 1º DE agosto DE 20204

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

enQuanto alguns espeRam 600,
 tem Quem leVa 50 mil

Enquanto 9,3 milhões de trabalhadores tiveram salários 
suspensos ou reduzidos em até 75%, deputados e senadores 
recebem R$ 50 mil bruto. A quantia é a soma do salário, mais 
a antecipação da gratificação natalina, prática exercida pelo 
Congresso todos os anos. Durante a pandemia, nenhum be-
nefício dos parlamentares sofreu alteração. Entre as mor-
domias mantidas estão a verba mensal de gabinete, de R$ 
111 mil, e o “cotão”, que vai de R$ 30,7 mil a R$ 45,6 mil, 
para gastos com alimentação, transporte, entre outros. Há 
algum tempo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), chegou a se dizer aberto a um diálogo sobre redução 
de salários e verbas que atingisse os três Poderes, mas aca-
bou recuando após Paulo Guedes se manifestar contrário 
ao corte nos vencimentos dos servidores públicos. A ma-
téria, que repercute nos grandes sites informativos do país, 
torna-se uma imensa afronta ao pobre trabalhador que en-
frenta fila, que luta, e que se submete ao caos das filas para 
receber seus minguados seiscentos reais. Para completar, 
no mês passado o Supremo Tribunal Federal decidiu que o 
Executivo não pode reduzir o repasse de verbas aos pode-
res Legislativo e Judiciário em tempos de crise financeira. 
Infelizmente, vivemos imoralidades flagrantes, e que colo-
cam a classe política sempre em xeque com o certo, o que 
é ético e o que é legal. Aliás, neste caso, o legal certamente 
não é moral. 

aneel define Que não pode coRtaR a luZ
A definição da Aneel diz respeito às contas dos peque-

nos consumidores, pessoas de baixa renda, que não têm 
condições de pagar a conta de energia. Portanto, as compa-
nhias que exploram o serviço nos estados não podem “cor-
tar” a luz dos inadimplentes até dezembro deste ano. Bela 
medida. Mas calma lá: E em janeiro de 2021, como irão ficar 
as coisas? As pessoas que estão hoje em dificuldades terão 
contas desde abril até dezembro, muitos deles, com todos os 
valores acumulados. E como irá ficar o pagamento? Eu es-
pero, sinceramente, que haja uma complementação desta 
lei, concedendo generosos prazos para que os consumido-
res possam ter os valores em atraso diluídos, em pequenas 
porções, para que consigam “dar a volta” e quitar os débi-
tos. Senão, de nada adianta. Analise comigo, caro leitor. Não 
se paga nada nestes meses, mas em janeiro vem o acúmu-
lo com todos os valores. Ora, NINGUEM conseguirá pagar 
os atrasados, principalmente a população menos favoreci-
da. Já disse e repito a escrita. Não basta escrever belos textos 
legais. É preciso certificar-se de que eles serão aplicáveis, efi-
cazes, e atenderão a função (social) a que se destinam. 

teRceiRa idade
sem atividades presenciais, uniti realiza 
lives semanais com os alunos 
CaRine aRenHaRDT 

O período de pandemia 
mudou a rotina de estudan-
tes em todo país e para os alu-
nos da Universidade da Ter-
ceira Idade (Uniti), da Unoesc, 
a rotina também é diferen-
te. Desde março os encon-
tros presenciais nas tardes das 
quartas-feiras estão suspen-
sos, no entanto atividades on
-line vêm sendo oferecidas.

Conforme a coordena-
dora da Uniti, Izoldi Klein Pi-
nheiro, as lives com palestra 
ocorrem todas as quartas-fei-
ras, no mesmo horário em 
que os alunos se reuniam an-
tes da pandemia. Neste perí-
odo, também segue suspensa 
a cobrança das mensalida-
des. Izoldi destaca que as li-

ves têm uma boa participação 
e são oferecidas para os alunos 
dos campi de Maravilha, São 
Miguel do Oeste, Pinhalzinho 
e São José do Cedro, através 
do YouTube e Facebook. Alu-
nos já formados também são 
convidados para participar. 

O objetivo é manter o 
contato com alunos da ter-
ceira idade, abordando as-
suntos diversos, até que seja 
possível a retomada das ati-
vidades presenciais. A Uno-
esc está organizando o retor-
no às atividades acadêmicas 
presenciais de forma grada-
tiva, mas para os alunos da 
Uniti ainda não há uma pre-
visão de retomada. Esse retor-
no está condicionado a fatores 
externos de riscos, confor-
me a situação de cada região. live com régis Carlos Benvenutti, que abordou mitos e verdades do tratamento da covid-19

Divulgação

contoRno ViÁRio Vice-prefeito destaca importância da estrutura 
para desviar o trânsito pesado

após garantia de R$ 1 milhão, 
obra pode começar nos 
próximos dias 
eDeRson abi

O município de Maravi-
lha aguarda o início da obra do 
contorno viário, que vai ligar 
a BR-158 ao Pinheiro Grosso, 
com destino ao Paraná. Nesta 
semana a Rádio Líder recebeu 
o vice-prefeito, Sandro Donati, 
que detalhou a expectativa para 
o início das obras nos próximos 
dias. Os recursos são do Fundo 
de Desenvolvimento Social. No 
total, são R$ 15 milhões.

De acordo com ele, já está 
garantido R$ 1 milhão para ini-
ciar as obras. Com o valor, a 
obra começa a partir da licita-
ção e depois as máquinas serão 
colocadas no local. 

O vice-prefeito lembrou 
que o governo se comprome-
teu em repassar R$ 15 milhões 
para a abertura do traçado, que 
vai mudar o panorama na re-
gião de Maravilha. Donati lem-
brou que a inclusão de um ele-
vado no entroncamento vai 

melhorar a segurança, já que a 
estrutura vai facilitar quem tra-
fega pela BR-158, que “passará 
por cima” da BR-282. 

o Que muda
De acordo com o muni-

cípio, o trânsito pesado é um 
problema estrutural para Ma-
ravilha. Donati lembra que é 

impressionante o trânsito de 
caminhões no trajeto de Mara-
vilha a Bom Jesus do Oeste, de 
caminhões que passam pela 
cidade. “A gente não é contra, 
queremos que cada vez tenha 
mais, mas o contorno viário 
vai melhorar isso”, afirma, lem-
brando a logística regional. 

Além do asfalto na região 

do entroncamento, uma área 
industrial deve ser construída 
no local para ajudar as empre-
sas de Maravilha. O valor libe-
rado agora (R$ 1 milhão) será 
para abrir um trecho de 1,8 
quilômetro, que também vai 
abrigar a área onde será cons-
truída a nova sede da Coope-
rativa Auriverde. 

vice-prefeito afirma que município fará licitação e obra deve começar em breve

O Líder



,  maravilha 1º DE agosto DE 2020 5

“FAZER FESTAS É dEBOCHE”
ao cobrar comprometimento da população na 
prevenção ao coronavírus, o prefeito de Chapecó, 
luciano Buligon, mostrou indignação diante de 
determinados comportamentos. “Fazer festas e 
aglomerações é deboche, um tapa na cara daqueles 
que estão fazendo o certo”, disse. Ele também 
afirmou que é preciso bom senso de cada um, já que 
não é possível colocar um policial ao lado de cada 
munícipe. isso faz lembrar o que aconteceu na última 
semana em tigrinhos, quando pessoas que testaram 
positivo para a doença não respeitaram o isolamento 
– um homem inclusive estava jogando futebol com 
os amigos. Em maravilha não é diferente. Em muitos 
casos, falta educação, empatia e respeito!

camilla constantin, jornalista

Som alto
Foi divulgado, nesta semana, o balanço das atividades da Polícia Militar duran-

te o primeiro semestre de 2020. Um período marcado pela pandemia do novo coro-
navírus. Destaque para as ocorrências de perturbação do trabalho e sossego alheio. 
Pois é! Aquele crime que envolve barulho e som excessivo. Estranho, não? Algo que 
vai na contramão do que prevê as medidas restritivas de enfrentamento da covid-19, 
que é evitar aglomeração de pessoas... e pelo jeito as festinhas escondidas vêm se des-
tacando nas ocorrências policiais. Um desrespeito com quem trabalha para dimi-
nuir os casos e falta de noção da doença que pode acometer um familiar com ida-
de mais avançada. Acompanhe os números na matéria desta edição. Boa leitura!

cleiton ferrasso, jornalista

Atendimento 
ao público
Certo dia entrei em uma loja e o atendente me 
recepcionou com tanto entusiasmo que eu cheguei 
a disfarçar para ver se havia alguém atrás de mim 
e seria para outra pessoa tudo aquilo [risos]. outra 
feita, entro em uma loja e os atendentes começam 
a pedir entre si de quem era a vez de atender, e 
eu esperando até o dito cujo que estava “na vez” 
aparecer... ou quando ficaram de me avisar quando 
um trabalho que encomendei estivesse pronto, e 
duas semanas depois eu entrei em contato e ouvi 
um “ah, sim, ficou pronto há 5 dias”. Percebem 
a diferença? E isso [é bem comum] no comércio 
local! É lógico que não precisa ir atender o cliente 
com confetes e tudo o mais, mas um sorriso 
sincero já ajuda bastante! ah, e não se esquecer 
do que foi combinado. se ficou de ligar, ligue. se 
ficou de mandar mensagem, assim o faça. Quer 
fidelizar um cliente ou ter boas referências? Cuide 
primariamente do atendimento!

Rosiane poletto, redatora

SOBRECARGA DA ROtINA 

O podcast Papo de Quinta desta semana des-
tacou a importância organização da rotina. Com 
isso surge uma reflexão: quais são suas priorida-
des? A vida que você leva faz parte delas? A frase 
de Sócrates: “tome cuidado com o vazio de uma 
vida ocupada demais” pode responder a muitas 
perguntas. Por vezes nos ocupamos com o medo 
do silêncio. Muitos dos questionamentos po-
dem ser resolvidos com o que há dentro de nós. 

diana Heinz, jornalista

CONSTRUÇÃO DO ELEVADO 
EM MARAVILHA

Uma boa notícia para quem trafega pe-
las BRs 282 e 158. Finalmente o cenário pre-
cário do entroncamento das rodovias fede-
rais em Maravilha vai ganhar uma estrutura 
adequada. O governo federal, através do de-
putado Celso Maldaner, confirmou nesta se-
mana a construção de um elevado no entron-
camento das duas BRs. São duas rodovias com 
intenso fluxo de veículos e a falta de um tre-
vo adequado compromete a segurança para 
quem trafega no local. A construção do eleva-
do deve ser parte do pacote de obras de revita-
lização e readequação de capacidade das BRs 
282 e 158. Outra boa notícia é o empenho de 
novos recursos para continuidade da obra. 

carine arenhardt, jornalista 

mais leitos

Nesta semana, entrevistei no estúdio da Rádio Líder a secretá-
ria de Saúde, Miriane Sartori. Falamos sobre o trabalho da Saúde no 
combate ao coronavírus e como o município ainda está se preparan-
do, mesmo com uma estabilização nos números de casos ativos. A se-
cretária informou que Maravilha já fez contato com outras duas cida-
des, como Iporã do Oeste, para ter mais leitos de enfermaria. São 10 em 
cada município. Ou seja, se precisar, temos retaguarda. É uma boa ideia. 

ederson  abi, jornalista
O Líder

Carine Arenhardt/O Líder
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 
PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CaRine aRenHaRDT
siLVana RUsCHeL 

O trabalho para retoma-
da da fiscalização de velocida-
de com radares fixos nas rodo-
vias federais de Santa Catarina 
avançou para uma nova etapa 
neste mês. A empresa responsá-
vel está fazendo a instalação dos 
equipamentos no trecho da BR-
282 entre Chapecó e São Miguel 
do Oeste. Quem trafega pela re-
gião de Nova Erechim e Pinhalzi-
nho já começa a visualizar os no-
vos radares. 

Conforme o supervisor re-
gional do Dnit, Diego Fernan-
do da Silva, a instalação dos no-
vos equipamentos começou em 
junho, em trechos da BR-282, na 
região de Xaxim e Xanxerê, e nes-
te mês segue no trecho que dá 
acesso ao Extremo-Oeste. Ele ex-

plica que outras rodovias federais 
de Santa Catarina também terão 
a fiscalização de velocidade reto-
mada com radares fixos. 

Entre a região de Chapecó e 
Dionísio Cerqueira está prevista a 
instalação de radares em 22 pon-
tos das rodovias BR-282, BR-163 e 
BR-158. O supervisor regional do 
Dnit explica que o foco das fisca-
lizações com estes equipamen-
tos será principalmente em áreas 
urbanas e os pontos específicos 
foram definidos através de acor-
do judicial, levando em conside-
ração dados técnicos sobre a tra-
fegabilidade de veículos e índices 
de acidentes. 

Esses primeiros radares ins-
talados ainda estão em caráter 
educativo. A aplicação de mul-
tas começa após aferição dos 
equipamentos realizada pelo In-
metro. A previsão é que até o fim 

contRole de Velocidade Equipamentos devem entrar em operação 
até o fim deste ano, com 22 pontos de fiscalização na região

empresa faz instalação de 
radares na bR-282 entre 
chapecó e são miguel do oeste

deste ano os controladores de ve-
locidade estejam efetivamente 
em funcionamento. A fiscaliza-
ção de velocidade com radares 
fixos em Santa Catarina está sus-
pensa desde janeiro de 2019, 

devido ao fim do contrato com 
empresas responsáveis pela ma-
nutenção dos equipamentos. 
Uma nova licitação foi realiza-
da pelo Dnit para firmar novos 
contratos. 

radar instalado na região de Nova Erechim

Nova FM

paRa os Que Riem alegRemente, abRe-se a 
poRta da saÚde e da felicidade
O sorriso alegre e o sentimento de gratidão produzem sangue puro e sa-
dio. Por mais remédios que alguém tome para estimular a produção 
de sangue, isso de nada lhe adiantará se ele estiver turvando o sangue 
com a mente sombria. Muitos doentes não conseguem a 
cura por essa razão. Deteriorando-se a men-
te, deteriora-se o corpo; deteriorando-se 
a mente, deterioram-se os negócios. Di-
z-se que “a felicidade entra no lar onde 
soam risos de alegria”. Nenhum méto-
do de promover a saúde e a felicida-

de é melhor do que o sorriso alegre.

opoRtunidade
sine divulga vagas de emprego em maravilha

O Sine de Maravilha está 
com vagas de trabalho dispo-
níveis para auxiliar de padaria, 
vendedor interno, setor de pro-
dução, auxiliar de serviços ge-
rais para homem, auxiliar de 
torno com noções básicas em 
torno-mecânica e vigilante. In-
teressados podem levar currícu-
lo com foto e carteira de traba-
lho para cadastro no Sine, que 
fica na Casa da Cidadania, Ave-
nida Araucária, ao lado do Cen-
tro Especializado em Saúde.

O Sine/SC divulgou na quar-
ta-feira (29) a lista atualizada das 
vagas de emprego disponíveis no 
Estado. São 2.549 oportunidades 
em aberto. As ofertas estão distri-
buídas em mais de 50 cidades e 
são para diferentes graus de ins-
trução e funções. O Oeste do Es-
tado é a região com mais oportu-
nidades, tendo como referência 
a cidade de São Miguel do Oes-
te com 562 vagas, Chapecó (223), 
seguidas por Concórdia com 
160 e Campos Novos com 101. interessados devem levar currículos e carteira de trabalho  

Mauricio Vieira/Ascom governo de SC

psicoteRapia da alma. existencialismo 
e Responsabilidade

Sempre gostei do existencialismo e da psicoterapia existen-
cial. Ontem, com minha grande surpresa e alegria, um senhor to-
talmente alheio dessa área de psicologia e filosofia me perguntou 
a respeito. Fiquei feliz por essa atitude de curiosidade e movimen-
to. Portanto pego o gancho e respondo. 

O existencialismo é o conceito que sustenta a psicoterapia 
existencial.

A psicoterapia existencial é uma forma de psicoterapia base-
ada no modelo da natureza humana e na experiência desenvolvi-
da pela tradição existencial da filosofia europeia.

O existencialismo se concentra em conceitos universalmente 
aplicáveis à existência humana, incluindo morte, liberdade, res-
ponsabilidade e significado da vida.

O diferencial é que ao invés de considerar as experiências 
humanas como ansiedade e depressão como presença de uma 
doença mental, a psicoterapia existencial vê essas experiências 
como estágios naturais em um processo normal de desenvolvi-
mento e amadurecimento do ser humano.

A psicoterapia baseada no existencialismo tem como pres-
suposto que o ser humano é livre para fazer escolhas. Logo, elas 
determinam quem ele se torna perante o mundo e perante a si 
mesmo. 

Para o existencialismo, o ser humano é primeiro “existência”, 
para depois ser “essência”. Significa que não existe uma natureza 
que determine o que o indivíduo será. Ou seja, sua essência só é 
formada após existir. Ela é formada através de suas vivências e ex-
periências, da sua liberdade e responsabilidade de fazer escolhas. 

A psicologia existencial combina grandes questões da filoso-
fia com os princípios da psicologia. Nessa abordagem são estuda-
das como questões filosóficas que afetam a psique e o comporta-
mento dos indivíduos. 

Pessoalmente nos meus atendimentos, quando precisa, apli-
co a psicoterapia existencial para estimular a liberdade do indi-
víduo de fazer escolhas, buscando dar sentido a sua existência. 

Isso porque para o existencialismo, a angústia é relacionada 
às escolhas que o indivíduo faz não somente para si, mas também 
para a humanidade. Trata-se da responsabilidade que envolve o 
ato de fazer escolhas. Ou seja, o ser humano vive em uma angús-
tia existencial. 

O abandono (ou desamparo), no existencialismo, refere-se 
à afirmação de que não temos Deus ou uma natureza universal 
que determine o nosso ser e nossas escolhas. Sendo assim, não há 
nada dentro ou fora de si para se apegar, não há um ponto de se-
gurança para se apoiar ou algo para culpar pelas nossas escolhas.

O desespero é a ação sem esperança, pois o ser humano vê que 
pode escolher algo, mas não tem a esperança ou ilusão de contar 
com os outros, pois cada um é livre para fazer suas próprias esco-
lhas. É o desespero de perder o que nos fez tornar o que somos, ou 
seja, quando nossas escolhas dependem da escolha de outros.  

Essas definições reforçam que o existencialismo é o conjunto 
de ideias que responsabiliza o ser humano pelas suas escolhas e 
seus atos. É também colocada a ideia de que não há justificativas 
ou desculpas para as nossas ações. O que somos e o que fazemos 
não está condicionado a fatores externos. Não são produtos de in-
venções, destino ou criação divina. O ser humano existe para se 
inventar, pois não há nada antes de sua existência. 

Claro, tem pessoas que fogem dessa visão que implica neces-
sariamente responsabilidade e esforços nos processos de ama-
durecimento. Geralmente quem foge disso prefere acreditar que 
tudo depende de Deus, que numa perspectiva, existência nada 
mais é além do que uma desculpa para continuar ficar infantes. 
Essas pessoas, de um lado, podem se sentir protegidas e confor-
tadas delegando a responsabilidade da existência individual e co-
letiva para um pai no céu, e de outra, com certeza, buscar no Ri-
votril um pai na terra.
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LUIZ CARLOS
PRATES

saÚde
casos ativos de covid-19 continuam em 
queda em maravilha
CaRine aRenHaRDT 

A secretaria de Saúde de 
Maravilha contabilizava até a 
sexta-feira (31) 15 casos ativos 
de covid-19. Na semana ante-
rior o número era de 17. O to-
tal de casos confirmados é de 
286, sendo que 268 estão recu-
perados. Um paciente está in-
ternado e 200 pessoas estão 
sendo monitoradas. Um novo 
óbito foi incluído na lista do 
município, totalizando três. O 
idoso de 85 anos estava inter-
nado em Chapecó e morreu 
na quarta-feira (29). A famí-
lia é de Pinhalzinho, mas o ido-
so morava em um lar de lon-
ga permanência em Maravilha.

A secretária de Saúde, Mi-
riane Sartori, destaca que mes-
mo com a queda nos casos 
ativos não é possível minimi-

zar os cuidados para evitar o 
avanço do vírus. Todas as me-
didas já adotadas em Mara-
vilha seguem mantidas, mes-
mo com a queda nos casos 
ativos. Entre as medidas está 

o uso obrigatório de másca-
ras, fechamento de bares, res-
taurantes e similares até às 
22h30 e medição de tempera-
tura nos serviços essenciais. 

Miriane destaca que não é 

possível levar em consideração 
apenas os números de Mara-
vilha, mas sim de toda região e 
também do Estado. De acordo 
com a secretária, Santa Cata-
rina segue com um cenário de 
alerta com o avanço do coro-
navírus e a principal preocupa-
ção é com a ocupação dos lei-
tos hospitalares, o que interfere 
diretamente na capacidade 
de tratamento dos pacientes.  

Sobre a estrutura hospita-
lar na região, a secretária des-
taca que estão sendo habilita-
dos novos leitos de enfermaria 
para tratamento de pacientes 
com covid em hospitais meno-
res, para atender um possível 
aumento na demanda. Tam-
bém está sendo analisada, com 
o governo do Estado, a amplia-
ção do número de leitos de UTI 
para tratamento da doença. 

miriane sartori esteve na rádio líder nesta semana para entrevista sobre os números

O Líder

noVidade Com a ação “Maravilha! Sua compra vale prêmios”, 
entidades esperam impulsionar as vendas no comércio local

associação empresarial começa 
comercialização de nova campanha

A CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha, por 
meio de sua comissão orga-
nizadora, lançaram a campa-
nha de prêmios “Maravilha! 
Sua compra vale prêmio!”. Se-
gundo as entidades, a campa-
nha é uma nova percepção, 
um novo contexto e novos 
cenários neste momento de 
pandemia do coronavírus.

Para falar do assunto, a 
Rádio Líder recebeu ontem 
(31) Eliana Estefano, presi-
dente da CDL e Associação 
Empresarial. Ela destacou 
que a oportunidade vai aju-
dar as empresas e fará a dife-
rença para a movimentação 
das vendas, já que beneficia 
o cliente com sorteios. Serão 
40 ganhadores, com cinco 
sorteios, iniciando no mês de 
outubro. Os demais sorteios 
serão em dezembro. 

De acordo com a Asso-
ciação Empresarial, a campa-
nha terá como principais pi-
lares, movimentar as vendas 
e valorização das empresas 
locais, atrair novos clientes, 

Presidente explicou as vantagens da campanha e os prêmios sorteados

destacando as empresas as-
sociadas participantes, além 
de um custo acessível para 
adesão.

Neste ano a comissão op-
tou pela premiação em va-
les-compras que deverão ser 
trocados apenas nas empre-
sas participantes, enaltecen-
do quem investe e acredita na 

campanha no potencial desta 
ação, fazendo a circulação do 
dinheiro no município.

A programação da cam-
panha contará com atra-
ções que contribuirão para 
o crescimento das empresas. 
“Quantidade de premiações 
e pessoas beneficiadas, va-
lor acessível para adesão, va-

lorização das empresas asso-
ciadas, visibilidade, mídias 
sociais, atividades extras nas 
datas”, lembra a organização. 

O prazo para aderir é até o 
dia 7 de agosto e as empresas 
associadas podem entrar em 
contato com a equipe da CDL 
e Associação Empresarial de 
Maravilha.

Fernando Zimmermann/O Líder

peRdeRam a VeRgonHa
Acho que a leitora vai concordar comigo, acho, não tenho 

certeza. Já os que costumeiramente andam na contramão 
dos bons costumes podem virar a página. Vou falar de incô-
modos meus. São muitas as histórias, vou pegar algumas.

Dia destes, uma atriz mandou um puxão de orelhas a 
uma professora da filha dela. A tal professora postou nas 
redes sociais um recado às mães no sentido do que fazer 
para conviver melhor com os filhos durante a “estiagem” 
das aulas, todos em casa. A atriz, pelas mesmas redes so-
ciais, disse que a professora pisara na bola, que o recado ti-
nha que ser para as mães e para os pais. Por que os pais fi-
caram fora da advertência? – Ah, pra quê! A professora fez 
beiço com a advertência que lhe fora dada. E a atriz retru-
cou: Por que só as mães têm que fazer esse trabalho? E por 
que não os pais, os homens, ficam de fora? Que machis-
mo é esse? Ela tem toda a razão. Só que nesta sociedade 
estulta em que vivemos as lidas da casa, lavar, passar, co-
zinhar, cuidar do marido, florzinha da mamãe, e dos filhos 
são de responsabilidade das mulheres... É o que pensa a 
maioria dos mandriões por aí. Meus aplausos para a atriz, 
cujo nome não importa...

Uma outra, jovem ainda, que um dia se alçou à con-
dição de cantora, mas bastou achar um “cueca-úmida” 
para encerrar a carreira, veio às redes sociais para falar 
das aventuras do sexo anal, detalhes e tudo o mais. Pode 
isso? Perderam a vergonha, se um dia a tiveram. Essa mes-
ma mulher postou imagens dela pelada tomando banho 
com o filho, um guri de quatro anos. Uma criança, dizem 
os abobados da enchente. Negativo, o guri já está saindo 
do período de molde, que são os cinco primeiros anos de 
vida, que promiscuidade é essa, “mamãe”? – Ah, e qua-
se esqueço, uma “cantora” famosíssima no país (famo-
sa para os tipos iguais a ela...) postou imagens do trasei-
ro dela, completamente nu, arqueado. Isso quando ela não 
dança por vários minutos só com o traseiro, a voz (que ela 
não tem) fica lá atrás. E ninguém bate na mesa e proíbe es-
ses descaros. Ai de quem o faça, será crucificado como um 
déspota, censor e preconceituoso. Agora é assim, um viva 
da pátria! Lixos.

não
Você pode ter certeza de que se encontra diante de uma 

pessoa fraca quando uma proposta lhe é feita e ela diz que 
vai pensar. O vai pensar é “não”, mas a pessoa é fraca para di-
zer não. Os bons vendedores sabem disso, e nesse momento 
fazem uma curva no argumento de vendas, e o frágil acaba 
dizendo sim. É saber da psicologia da persuasão e dos tipos 
psicológicos que andam por aí. E o resto é sim...

poVo
Em Florianópolis, num muro pintado, um idiota escre-

veu: - “Com o povo no comando o mundo será novo”. Bai-
ta estupidez. Primeiro por riscar o muro e depois por não 
entender que se os governos não prestam é por culpa do 
povo. Com esse povinho que anda por aí, nem a pau, Juve-
nal. Vamos continuar Pátria Amada Brasil... 

falta diZeR
Diz Salomão nos Provérbios que no muito saber está a 

angústia. Incontestável. Que acompanha atentamente às 
notícias do dia vai chegar à noite mentalmente combalido. 
Mas não há como escapar, ignorar, dar de ombros aos fa-
tos leva à estupidez e ao modo como votam os brasileiros. 
É preciso achar um alívio, nunca, todavia, dar de ombros. 
À luta pelo melhor! 
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agRicultuRa Produção de frangos, leite, soja e milho ficaram com os maiores valores no último ano

produção agropecuária 2019 movimentou 
R$ 145,3 milhões na economia maravilhense
CaRine aRenHaRDT

O movimento econômi-
co agropecuário cresceu em 
2019, num comparativo com 
o ano anterior, e chegou a R$ 
145,3 milhões, representan-
do 12% da economia geral de 
Maravilha. O secretário, Clau-
dir Sansigolo, avaliou como 
positivos os números e des-
taca que o setor aguarda mais 
crescimento para 2020. 

A produção de frangos fi-
cou com o maior valor do mo-
vimento agropecuário, com 
R$ 42,7 milhões, seguido pe-
los produtores de leite que 
movimentaram mais de R$ 
22 milhões. O cultivo de soja 
ficou com a terceira coloca-
ção, movimentando mais de 

R$ 15,8 milhões e o milho em 
quarto lugar no ranking, com 
movimento superior a R$ 
13,5 milhões. Entre as prin-
cipais atividades agropecuá-
rias também consta o cultivo 
de feijão e do trigo.

Os produtores de suínos 
também acumularam núme-
ros importantes em 2019. A 
atividade movimentou mais 
de R$ 10,3 milhões no último 
ano. Conforme Sansigolo, os 
dados correspondem à soma 
das notas entregues pelos 
produtores rurais na secreta-
ria, mas os números reais po-
dem ser ainda mais elevados. 

Confira a produção e va-
lores movimentados pelas 
principais atividades agrope-
cuárias em 2019:

empReendedoRismo 
maravilha oferece 
novas consultorias 
empresariais gratuitas

A prefeitura de Mara-
vilha, através da Sala do 
Empreendedor e em par-
ceria com o Sebrae, está 
com novas consultorias 
gratuitas, presenciais de 
forma individual e tam-
bém on-line para empre-
endedores. Os interessa-
dos em participar podem 
fazer a inscrição e o agen-
damento pelo telefone e 
WhatsApp (49) 3664 3577. 

Conforme relatou o se-
cretário de Indústria e Co-
mércio, Gelson Rossetto, 
nos dias 4 e 11 de agosto 

será realizada a consulto-
ria em Planejamento Es-
tratégico com o palestran-
te Gelson Tavares Pinto. 
Já no dia 6 de agosto está 
disponível para empreen-
dedores do segmento de 
alimentação uma consul-
toria presencial individu-
al e gratuita que vai abor-
dar temas como processo 
produtivo, boas práticas 
de produção, adequação 
de estabelecimentos, ela-
boração de cardápio, pla-
nejamento e ações vol-
tadas para a inovação. 

secretário de indústria e Comércio, gelson rossetto, fala sobre programação

Arquivo/O Líder

iniciatiVa
Rede feminina de combate ao câncer recebe 
almofadas terapêuticas
CaMiLLa ConsTanTin

Na última semana a Rede Fe-
minina de Combate ao Câncer de 
Maravilha recebeu a doação de 25 
almofadas terapêuticas produzi-
das pelo grupo de Proteção e Aten-
dimento Integral à Família (Paif) 
de São Miguel da Boa Vista. 

O produto é direcionado para as 
pacientes com pós-cirúrgico de câncer 
de mama e conta com finalidade tera-
pêutica. Feitas de tecido de algodão e 
fibra siliconada, as almofadas propor-
cionam diversos benefícios, como re-
dução do inchaço, alívio da dor e di-
minuição da tensão nos ombros. Produtos foram entregues pela equipe técnica do Cras de são miguel da Boa vista

Divulgação
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“Eu acho que a inovação está ao seu redor. você vê o 
que alguém já está fazendo, adapta isso ao seu local 
e eleva a novos níveis. Este processo nunca para” 

Jack Welch
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

governo abre mercado nacional para 
produtos artesanais catarinenses

O governo do Estado passará a conceder o Selo Arte, que permite a comerciali-
zação de produtos como queijos, embutidos, pescados e mel em todo o território na-
cional. O governador, Carlos Moisés, assinou na terça-feira (28) uma portaria regu-
lamentando a legislação federal sobre o assunto para o caso de Santa Catarina. Os 
produtos artesanais poderão ser comercializados em todo o país, desde que subme-
tidos ao serviço de inspeção oficial (municipal, estadual ou federal) e identificados 
por um selo único com a indicação do selo. Para ser considerado artesanal, o pro-
duto deve ser individualizado, genuíno e manter as características tradicionais, cul-
turais ou regionais. A Cidasc, por meio do Departamento Estadual de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (Deinp), será responsável por conceder o Selo Arte aos 
produtos que atenderem aos requisitos previstos nas normativas estaduais e federais.

Divulgação

JBS investe R$ 100 mi em 
medidas contra a covid-19

A JBS afirmou na quarta-feira (29) que investiu mais de 
R$ 100 milhões (19,3 milhões de dólares) em medidas, siste-
mas e processos de contingência em saúde e segurança para to-
das as suas fábricas no Brasil. A companhia, maior processado-
ra de carne do mundo, afirmou que os recursos foram investidos 
em dezenas de ações nos últimos três meses, incluindo contra-
tação de profissionais de saúde, aumento de frota de ônibus de 
transporte de funcionários e compra de 180 mil proteções fa-
ciais para os trabalhadores. As medidas envolveram as 135 uni-
dades da empresa, incluindo centros de distribuição, escritó-
rios e outras instalações no país, onde emprega 130 mil pessoas, 
afirmou a companhia. A JBS registrou uma série de surtos de co-
vid-19 em fábricas em estados que incluem Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

Banco Central lança 
cédula de R$ 200 e 
terá como personagem 
o lobo-guará

O Banco Central vai lançar a 
cédula de R$ 200 e terá como per-
sonagem o lobo-guará. A nova 
nota será produzida a partir de 
agosto. Ao longo do ano, deve-
rão entrar em circulação 450 mi-
lhões de unidades da nova cédu-
la. A decisão foi aprovada pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) e tem por objetivo aten-
der ao aumento da demanda 
por dinheiro em espécie duran-
te a pandemia do coronavírus.

Governo vai reabrir parcialmente 
fronteiras aéreas do país

O governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu reabrir parcialmente as 
fronteiras aéreas para estrangeiros. O novo decreto foi publicado em edição 
extra do Diário Oficial da União. No início do mês o governo havia prorro-
gado até o fim de julho restrição para a entrada de estrangeiros, de qualquer 
nacionalidade. A medida atendia recomendação da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) e inclui as fronteiras terrestres e aquaviárias, que 
devem permanecer fechadas. O impedimento não se aplica a brasileiros que 
estejam em país estrangeiro, ou imigrante com residência definitiva no Brasil.

Uma em cada cinco empresas 
de SC planeja investir já 
durante a pandemia

Uma das conclusões da quarta edição da 
pesquisa impacto do coronavírus nos negócios 
de santa Catarina, promovida pelas federações 
empresariais da indústria, do Comércio, serviços 
e turismo, com apoio do sebrae/sC, foi que uma 
em cada cinco empresas do Estado pretende 
realizar investimentos ainda durante a pandemia. 
Foram ouvidas 1,6 mil empresas de 6 a 12 de 
julho e a margem de erro da pesquisa geral é 
de 2,9%. Das empresas entrevistadas, 18,9% 
informaram estar em busca de crédito para 
novos investimentos e projetos. É um percentual 
significativo, pois contrasta com a estimativa de 
perda de faturamento que totaliza r$ 36,7 bilhões 
nos setores pesquisados, o que representa 8,4% 
do PiB estadual. Essa redução é de r$ 15,3 
bilhões no comércio, r$ 12,8 bilhões nos serviços 
e r$ 8,6 bilhões na indústria. o levantamento 
também mostra que 25% das empresas estão 
com o funcionamento normalizado, 40,5% se 
readaptaram e 21,8% estão com produção 
reduzida. No outro lado, 11% estão fechadas 
temporariamente e 1,5%, definitivamente.

FMI precisa fazer 
“ajuste fino” de seus 
instrumentos de 
empréstimo a países 
mais pobres

O Fundo Monetário Internacional (FMI) 
deve aperfeiçoar os instrumentos de emprés-
timo para países de baixa renda, 72 dos quais 
receberam financiamentos de emergência 
oferecidos pelo FMI durante a pandemia de 
coronavírus, disse na última quarta-feira a di-
retora-gerente Kristalina Georgieva. Ela disse 
que o FMI está trabalhando com países mem-
bros de economias avançadas para transfe-
rir alguns de seus Direitos Especiais de Sa-
que (SDRs, na sigla em inglês) — a moeda 
especial do FMI — para países de baixa ren-
da que foram afetados pela pandemia e por 
suas consequências econômicas. Mas os Es-
tados Unidos, um dos principais acionistas, 
e alguns outros países instaram o FMI a con-
centrar-se em desembolsar seu trilhão de dó-
lares em empréstimos antes de dar esse passo.
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CaRine aRenHaRDT

A campanha Pizza Solidá-
ria Apae é desenvolvida numa 
parceria entre diretoria da es-
cola especial e a Padaria e 
Confeitaria Clarice de Mara-
vilha. As fichas já estão sen-
do comercializadas e as enco-
mendas podem ser feitas até o 
dia 19 de agosto. Quem adqui-

rir uma pizza pode optar entre 
os sabores de calabresa, bacon 
e quatro queijos ou doce mista, 
com chocolate branco e preto.

Cada pizza é vendida pelo 
valor de R$ 15. Os recursos ar-
recadados serão utilizados 
para a manutenção da esco-
la especial. Conforme a pre-
sidente da Apae Marisol, Re-
nata Donhauser, a entrega das 

pizzas será no dia 22 de agos-
to, data programada para a re-
alização do tradicional al-
moço da escola, que acabou 
sendo cancelado devido à 
pandemia. A entrega das pi-
zzas será no estacionamen-
to do Sicoob Bairro, na Aveni-
da Maravilha, das 9h às 12h. 

As pizzas têm tamanho 
médio e não haverá vendas no 

dia da entrega. As fichas es-
tão disponíveis com mem-
bros da diretoria e colaborado-
res da Apae Marisol, ou podem 
ser retiradas direto na esco-
la especial, no período da tar-
de. Quem comprar uma fi-
cha vai concorrer a uma cesta 
de produtos da Padaria e Con-
feitaria Clarice, sorteada tam-
bém no dia 22 de agosto. 

aÇão beneficente

apae marisol vende pizzas para arrecadar recursos 

Divulgação

do Jeito ceRto Enfermeira da prefeitura de Maravilha orienta sobre o descarte correto das máscaras

saiba como descartar corretamente 
as máscaras
CLeiTon FeRRasso

Todos sabem que o uso 
de máscara é importan-
te para prevenir o novo co-
ronavírus, além de ser um 
item obrigatório em mui-
tos municípios. Agora, mui-
ta gente usa o equipamen-
to de proteção, mas fica em 
dúvida de como deve ser 
feito o seu descarte. Inclu-
sive o assunto foi pautado 
por um seguidor da página 
do Jornal O Líder no Face-
book. 

Nesse sentido, a enfer-
meira da prefeitura de Ma-
ravilha Richelly Soares 
conversou com a reporta-
gem do Grupo WH Comu-
nicações e explicou o tema. 
Em resumo, ela orienta que 
a máscara deve ser descar-
tada junto ao lixo do ba-

nheiro. 
“Máscara descartável, 

que não seja de tecido, o 
ideal é que seja depositada 

dentro de um saco plástico, 
amarre-o e descarte-o no 
lixo do banheiro. Esse ma-
terial não é reciclado. Já as 

máscaras de tecido podem 
ser reutilizadas. Entretanto, 
o equipamento deve ser la-
vado. O ideal é que a más-

cara fique de molho por 30 
minutos numa solução de 
água com sabão e água sa-
nitária”, orienta. 

Além disso, quem preci-
sa repor o estoque de más-
caras, a prefeitura tem dois 

pontos de distribuição em 
Maravilha. Um em frente à 
prefeitura e outro próximo 
da Escola de Educação Bá-
sica João XXIII. Cada pes-
soa pode retirar duas más-
caras por CPF. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

máscaras devem ser descartadas no lixo do banheiro

Enfermeira richelly soares orientou como deve ser feito o descarte do material

Brechó fica na rua Duque de Caxias, próximo da Praça Padre José Bunse

O Brechó da Rede Femi-
nina de Combate ao Cân-
cer de Maravilha retomou 
o atendimento ao público 
na terça-feira (28). O aten-
dimento será nas segundas, 
terças, quintas e sextas-fei-
ras, das 13h às 17h. O horá-
rio reduzido foi adotado de-
vido à disponibilidade das 
voluntárias, já que algumas 
fazem parte do grupo de ris-
co para covid-19 e não pode-
rão auxiliar no atendimento.   

As voluntárias lembram 

que é obrigatório o uso de 
máscara e álcool em gel, além 
de manter o distanciamento 
entre pessoas. Haverá contro-
le de acesso para evitar aglo-
merações. A sede do brechó 
fica na Rua Duque de Caxias, 
próximo da Praça Padre José 
Bunse, no centro da cidade. O 
local oferece peças de roupas 
e calçados com preços acessí-
veis para a população. Todo 
o recurso arrecadado é usa-
do para a manutenção dos 
serviços da Rede Feminina. 

maRaVilHa
brechó da Rede feminina 
retoma atendimento

Divulgação
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Sabia que muitos homens 
não vão ao médico nem mes-
mo uma vez por ano? E que só 
marcam uma consulta quan-
do se sentem mal? Pois é: 
esse comportamento precisa 
mudar. É nesse cenário que a 
campanha Trato Feito com a 
Saúde foi criada. Vamos di-
vulgar a importância de ho-
mens com mais de 50 anos 
procurarem um médico regu-
larmente, mesmo sem sentir 
nada, para avaliar as doenças 
relacionadas ao trato urinário 
inferior. Afinal, a prevenção e 
o diagnóstico precoce são as 
principais atitudes contra o 
câncer de próstata e os sin-
tomas do trato urinário infe-
rior. Porque quando o assun-
to é prevenção, todos saem 
ganhando.

O câncer de próstata 
acontece quando ocorre uma 
multiplicação desordenada 
de células, que pode provo-
car o aparecimento de nódu-
los endurecidos na glândula, 
detectados pelo exame de to-
que retal feito por um urolo-
gista. Pelo fato de, na maio-
ria das vezes, não apresentar 
sintomas na fase inicial, o 
câncer de próstata é silen-
cioso. Além disso, é o tipo de 
câncer mais comum entre os 
homens no Brasil sem con-
siderar os tumores de pele 
não-melanoma, segundo es-
timativas do INCA.

Estimativas de casos no 
Brasil são de 65.840 repre-
sentando 29,2% dos casos de 
câncer em homens.

fatoRes de Risco
- Hereditariedade

Entre os fatores que po-
dem ser responsáveis pela 
doença, a hereditariedade 
merece muita atenção, es-
pecialmente caso houver um 
parente de primeiro grau 
(pai ou irmão) com a doen-
ça, fator que mais do que 
dobra as chances de desen-
volver a doença.

- Idade
Assim como em mui-

tas outras doenças, a ida-
de também é um fator de 
risco no câncer de prósta-
ta. Homens com mais de 50 
anos possuem mais chances 
de desenvolver a doença - e 
de virem a óbito por causa 
dela. Por isso, a recomenda-
ção é que homens com ida-
des acima dos 50 anos (ou 
dos 45 anos se fizerem par-
te do grupo de risco da do-
ença) devem ir ao urologista 
anualmente.

- Hábitos de vida e ou-
tros fatores

Além dos itens acima, al-
guns estudos recentes indi-
cam que a obesidade, além 
de hábitos de vida, como o 
tabagismo e uma dieta rica 
em gorduras, podem in-
fluenciar no desenvolvi-
mento ou na agressividade 
do câncer de próstata. Po-
rém, vale lembrar que esses 
fatores não possuem tan-
ta influência quanto a ida-
de e a hereditariedade, por 
exemplo, além de ainda es-
tarem sendo alvos de estu-
dos e pesquisas em relação 
ao assunto.

pReVenÇão
As chances de cura do 

Trato feito com a Saúde - Câncer de Próstata

câncer de próstata são al-
tíssimas se o diagnóstico da 
doença ocorrer nos estágios 
iniciais. Por isso, a melhor 
forma de cuidar da saúde é 
realizar exames preventi-
vos de forma regular. Caso 
o homem tiver 50 anos ou 
mais, a recomendação é fa-
zer os exames preventivos 
uma vez por ano, procuran-
do a orientação do seu uro-
logista.

Além disso, outros hábi-
tos ajudam na prevenção do 
câncer. São eles:

- Manter uma dieta rica 

em frutas, verduras, legumes, 
grãos e cereais integrais

- Evitar o consumo exces-
sivo de gordura

- Praticar atividades físi-
cas diárias

- Parar de fumar e redu-
zir o consumo de álcool

diagnósticos 
e exames

Para detectar o câncer de 
próstata precocemente, pro-
curar um urologista é o passo 
inicial. É ele quem irá indicar 
os exames capazes de diag-
nosticar a presença da doença.

Os exames iniciais capa-
zes de investigar os sinais 
do câncer de próstata são o 
toque retal e a dosagem de 
PSA (antígeno prostático es-
pecífico), através dos quais o 
médico pode verificar even-
tuais alterações na próstata.

Porém, para obter a con-
firmação do câncer de prós-
tata, o único procedimento 
capaz disso é a biópsia, onde 
pequenos pedaços da prósta-
ta são retirados para análise. 
A doença só é solicitada caso 
haja alteração nos exames de 
toque retal ou na dosagem de 

PSA citados acima.
Além desses, outros exa-

mes podem ser solicitados, 
como a tomografia computa-
dorizada, ressonância mag-
nética e cintilografia óssea.

Caso não for tratado, o 
câncer de próstata pode en-
trar em metástase, se espa-
lhando para outros órgãos 
do corpo. Por isso, vale lem-
brar: quanto mais precoce for 
o diagnóstico, maiores são as 
chances de cura.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia
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Associados e colaborado-
res do Sicredi representaram a 
instituição financeira coope-
rativa no World Council Young 
Credit Union People (Wycup), 
programa mundial que esti-
mula a formação de jovens li-
deranças e premia participan-
tes que desenvolveram projetos 
com potencial de causar influ-
ência global no segmento de 
Cooperativismo de Crédito. 

A programação foi reali-
zada de forma virtual, entre os 
dias 22 e 24 de julho. O Sicredi 
Alto Uruguai RS/SC/MG tam-
bém esteve representado pela 
assessora de Comunicação e 
Marketing, Micheli Thiesen, fa-
lando da sua vivência e do an-
damento do programa Líder Jo-
vem, apresentado e premiado 
na sua participação em 2019. 

O programa é uma iniciati-
va que busca estimular o espíri-
to de liderança nos jovens, por 
meio de vivências que propor-
cionem o desenvolvimento de 
aptidões, habilidades e compe-
tências para sua melhor atua-
ção na sociedade. “Tive a opor-
tunidade no ano passado, nas 
Bahamas, de representar a coo-
perativa. A conferência teve re-
sultados significativos, pois tive-
mos a oportunidade de trocar 

experiências com pessoas e prá-
ticas de todo o mundo, eviden-
ciando o quão o cooperativis-
mo tem feito a diferença onde 
está presente, mas também o 
quão ainda temos oportuni-
dades de fortalecer mais esta 
atuação. Por isso a importân-
cia destes movimentos, enga-
jando mais pessoas e inspiran-
do novos projetos. Com certeza, 
estes momentos nos propor-
cionaram uma bagagem de co-
nhecimentos e crescimen-
to pessoal e profissional, e uma 
motivação ainda maior para 
continuar contribuindo e disse-
minando esta causa tão nobre, 
que é o cooperativismo”, frisa.

Neste ano outros quatro jo-
vens associados da cooperativa 
também participaram da pro-
gramação como ouvintes: Julia-
no Binotto, de Frederico Wes-
tphalen/RS, que participou da 
primeira turma do Programa 
Líder Jovem, e outros três jo-
vens do Maratona de Carrei-
ra – projeto que integra o Líder 
Jovem e está sendo desenvol-
vido de forma virtual em fun-
ção da pandemia – Amanda 
Luiza Neis, de Caiçara/RS, Ias-
mim Gabriela Wagner, de Er-
val Seco/RS, e Mariana Apareci-
da dos Santos, de Saudades/SC. 

micheli thiesen falou sobre o andamento do programa líder Jovem

coopeRatiVismo
sicredi alto uruguai Rs/
sc/mg representada 
em programa mundial
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Diana Heinz  

Com o objetivo de auxiliar 
no desenvolvimento educacio-
nal, alimentação e saúde mental 
de seus alunos, a Headway Lan-
guage Course lançou neste mês 
o projeto Passaporte Headway. 
O programa ocorre em parce-
ria com a Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), atra-
vés do Nutri Jr, e com a Univer-
sidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), por meio da Ethos Con-
sultoria. A ideia inovadora fará 
orientação a pais e alunos da es-
cola de línguas de Maravilha re-
ferente a diversos temas. 

As jornadas casam com pa-
íses do mundo todo. A primei-
ra “parada” foi a Índia, onde os 

passapoRte HeadWaY Encontros virtuais funcionam como uma espécie 
de mentoria que abordam o desenvolvimento educacional, saúde e bem-estar

escola de maravilha cria projeto 
em parceria com universidades

Proprietária da headway, Kellin von Borstel

Divulgação

participantes receberam mento-
rias sobre autoconhecimento. A 
segunda aula é o Canadá e abor-
dará o tema ambiente e rotina. O 

roteiro virtual ainda inclui a Itá-
lia, que falará sobre alimentação 
saudável, e Inglaterra, com ges-
tão de tempo e ferramentas. “Es-

ses temas vão além do concei-
to. Por exemplo, na Itália iremos 
muito além da alimentação sau-
dável. Vamos falar sobre ansie-
dade, como interpretar rótulos, 
como fazer escolhas mais sau-
dáveis, colocar a mão na massa 
para testar suas habilidades culi-
nárias e muito mais”, explica a 
proprietária da Headway, Kellin 
Von Borstel. 

Os encontros virtuais fun-
cionam como uma espécie de 
mentoria e abordam através do 
acompanhamento de profissio-
nais o desenvolvimento educa-
cional em combinação com boa 
alimentação e saúde mental. A 
finalidade é gerar melhores re-
sultados em tempos remotos. O 
projeto segue até o fim de agosto.

Diana Heinz

Contendo escova, creme 
dental e fio dental, o kit de higie-
ne bucal foi distribuído aos alu-
nos da pré-escola até o 6º ano. 
A entrega foi feita junto com os 
kits de alimentação escolar. Con-
forme a secretária de saúde, Mi-
riane Sartori, a ação é organiza-
da pelo setor odontológico do 
município que realizava antes 
da pandemia, o trabalho edu-
cativo e preventivo de higiene 
bucal nas escolas. “Encontra-
mos na distribuição dos alimen-
tos uma maneira de fazer che-
gar até as crianças os produtos 

saÚde bucal
alunos da rede municipal de ensino 
recebem kits de higiene bucal

No total, foram feitos 3.600 kits contendo escova, creme dental, fio dental e cartilha 
de informações 

que normalmente eram en-
tregues nas escolas”, destaca. 

As famílias que optaram por 
não receber os alimentos e preci-
sam do kit de higiene bucal, po-
dem retirá-lo no Centro de Es-

pecialidades Odontológicas. 
Eles estão disponíveis para alu-
nos da rede municipal, estadu-
al e privada de ensino. No to-
tal foram feitos 3.600 kits. Junto 
ao pacote foi entregue uma car-

tilha com informações a respei-
to da saúde bucal. O destaque 
do conteúdo é a escovação in-
fantil. Atividades didáticas in-
fantis envolvendo a odontolo-
gia também foram entregues. 

atendimento 
No momento os atendi-

mentos odontológicos são ape-
nas de urgência e emergência nas 
Unidades de Saúde ou no CEO. A 
secretária parabenizou a iniciativa 
da equipe que irá retomar os tra-
balhos curativos, bem como o tra-
balho de prevenção nas escolas 
assim que a situação devido ao co-
ronavírus estiver normalizada. 

Divulgação
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Diana Heinz

“Tome cuidado com o vazio 
de uma vida ocupada demais”. 
A frase do filósofo grego Só-
crates foi citada há pelo menos 
dois mil e quatrocentos anos. 
Em 2020 ela ainda fala muito 
sobre como a sociedade vive. 
Trabalho, estudos, família, ami-

gos e saúde. A preocupação com 
a produção de tarefas está pre-
sente o tempo todo. Ser produti-
vo virou um ideal de vida. 

Procrastinar, ou seja, dei-
xar de fazer algo para mais tar-
de, parece muito errado. Quan-
to mais se deixa uma tarefa para 
depois, mais presente a culpa 
está. A corrida contra o tempo 

às vezes nem tem significado. 
Isso pode acontecer pela falta 
de autoconhecimento. No pod-
cast Papo de Quinta desta sema-
na a coach Renata Mattia falou 
sobre a construção da rotina, 
sem excessos nem procrastina-
ção. É possível ouvir o episódio 
pelo Spotify, Soundcloud ou no 
wh3.com.br. 

oRganiZaÇão Na maioria das vezes as tarefas deixadas para depois são aquelas que menos se gosta de fazer

construção da rotina, sem 
excessos nem procrastinação

DEIXAR PARA 
DEPOIS 
Na maioria das vezes as tarefas deixadas para depois 
são aquelas que menos se gosta de fazer. mesmo assim 
é necessário realizá-las, caso contrário aquilo pode virar 
um grande transtorno. Como deixar de lavar a louça, 
por exemplo. renata indica a série do streaming Netflix 
“ordem na Casa com marie Kondo”. o conteúdo, também 
disponível em livro, fala sobre como a organização externa 
está relacionada com o interno. segundo ela, parar de 
procrastinar depende da consciência. saber que o deixar 
para depois pode trazer malefícios é fundamental. 

Coach renata mattia fala sobre organização de tarefas

Conforme Renata, pes-
soas sobrecarregadas nor-
malmente sentem-se can-
sadas. A sensação é de 
constante tensão, irritabi-
lidade. Outro ponto é a fal-

ta de tempo para realização 
de atividades que realmen-
te importam para aquele 
indivíduo. “A sobrecarga é 
um sinal de alerta. É aquela 
sensação de que possuímos 

o mundo nas costas. O que 
também pode acontecer é a 
procrastinação. A exaustão 
é tanta que você não con-
segue fazer aquelas ativida-
des planejadas”, explica. 

oRganiZaÇão

sobRecaRga de 

taRefas

flexibilidade 
Renata afirma que a 

agenda não pode escravizar 
quem a usa, ou seja, caso 
um compromisso mude de 
horário ou outro tipo de im-
previsto aconteça, é preciso 
ser flexível. Segundo ela, é 
preciso se permitir viven-
ciar novas experiências. Os 
escapes da rotina fazem 
bem à saúde mental. 

Produtividade 
não significa a 
quantidade de 
coisas que você 
realiza, mas a 
qualidade delas” 

Divulgação

Escrever o que se pre-
tende realizar durante o 
dia é uma dica para orga-
nização de tarefas. Em tó-
picos ou de forma descri-
tiva, as anotações levam 
minutos e podem ser fei-
tas durante a manhã ou 
na noite anterior ao dia. 
Um importante ponto na 
organização da rotina são 
as prioridades. “É preci-
so elencar as prioridades 
para facilitar o processo 
de realização de ativida-
des para o dia, semana, 
mês e até ano. Ao fazer 
isso é importante deixar 
a culpa de lado por coi-
sas que talvez não este-
jam sendo feitas”, afirma. 

Renata explica que 
é importante promover 
um planejamento de cur-
to, médio e longo prazo. 
Agendas físicas e virtuais 
podem ser utilizadas nes-
te quesito. As anotações, 
que devem ser visitadas 
com frequência, auxiliam 
na execução das tarefas e 
permitem que estas não 

sejam esquecidas. O tem-
po para descanso tam-
bém deve ser incluso no 
planejamento, afinal ele 
faz parte da rotina. 

Para auxiliar no foco 
da execução das tarefas é 
possível estimar um ho-
rário de término a elas. 
Por exemplo, se um re-
latório precisa ser feito, 
coloque na agenda até 
que horas ele deverá es-
tar pronto, por mais que 
o prazo de entrega seja 
maior. 

Outro ponto impor-
tante é evitar exageros na 
listagem de tarefas. “Nós 
temos a sensação de que 
só somos pessoas boas 
se estamos produzindo 
o tempo inteiro. Isso faz 
com que fiquemos mui-
to apegados nas ativida-
des. Se não nos concen-
trarmos principalmente 
nas prioridades, é possí-
vel que a gente coloque 
coisas demais, o que não 
é benéfico para a saúde”, 
destaca. 
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mais asfalto Segundo o vice-prefeito, Sandro Donati, o município está aguardando a autorização da 
Caixa para entregar a ordem de serviço para a empresa iniciar as obras

maravilha trabalha para iniciar 
asfaltamento em ruas da cidade
CLeiTon FeRRasso

Mais oito trecho de ruas 
serão asfaltados em breve 
em Maravilha. Recentemen-
te o município concluiu o 
processo licitatório para as-
faltar mais 30,9 mil metros 
quadrados na cidade. A em-
presa vencedora da licitação 
foi a Gaia Rodovias, com va-
lor de R$ 3.887.363,09, sendo 
que R$ 3 milhões são oriun-
dos de emenda parlamen-
tar do deputado federal Cel-
so Maldaner e o restante é 
contrapartida do município 
e contribuição dos morado-
res beneficiados com as ruas 
asfaltadas. 

Segundo o vice-prefeito, 
Sandro Donati, o município 
está aguardando a autoriza-
ção da Caixa para entregar a 
ordem de serviço para a em-
presa iniciar as obras. “En-

confiRa as Ruas contempladas
1 - rua santa Catarina – Da rua Prefeito Baldissera até 
a rua irmã maria Borja
2 - rua Nidolfo Carlos matje – Da rua santa 
Catarina até a rua Palmitos
3 - rua monteiro lobato – Da rua abyr Diehl até a 
rua vitorino sales Fagundes
4 - rua Carlos thomas marcolin – Da avenida 
maravilha até a rua ipenor madalozzo
5 - rua Carlos Cembranel – Da rua avelino giehl até 
a rua atílio João Zanotto
6 - rua atílio João Zanotto – Da rua Carlos 
Cembranel até a rua Carlos thomas marcolin

No lote 02, que será executado com recursos do 
orçamento do município, estão contemplados os 
trechos:
7 - rua João regner – Da avenida maravilha até o final
8 - rua independência – Entre a avenida anita garibaldi e 
avenida 27 de Julho

rua Nidolfo Carlos matje é um dos trechos que receberá melhorias

caminhamos a documenta-
ção para a Caixa e estamos na 
expectativa que ela autorize 

a entrega da ordem de servi-
ço para começar os trabalhos. 
Assim que recebermos a au-

torização, a empresa vence-
dora da licitação já pode co-
meçar os trabalhos”, enfatiza. 

Arquivo/O Líder

O Rotary Club de Ma-
ravilha vai realizar no dia 
7 de setembro o 4° Entre-
vero de Pinhão. Neste ano, 
em virtude da pandemia 
da covid-19, o entrevero 
será oferecido em marmi-
tas, atendendo as medi-
das de segurança dos ór-
gãos governamentais e 
autoridades do sistema de 
saúde, buscando não pro-

vocar aglomerações de 
pessoas, mas mantendo 
as ações sociais do clube.

O valor da marmita é 
de R$ 35, cada uma pesan-
do 500 gramas. A entre-
ga será no Lar de Idosos, 
das 11h às 13h. O lucro 
do evento será destina-
do na idealização e ma-
nutenção dos projetos e 
ações sociais do clube.

maRmitas

Rotary club 
programa 4º 
entrevero de pinhão 

Diana Heinz

A ONG Ame Bicho comer-
cializou nesta semana a ven-
da de 20 kits de chá para chi-
marrão. Os produtos foram 
fornecidos por duas apoiado-
ras da entidade. Conforme a 
integrante Renata Silva Sou-
sa, os kits foram comerciali-
zados por R$ 15. Em breve as 
vendas serão retomadas. “Foi 
uma ótima ação. Agora vamos 
investir em mais kits e ven-
der, pois precisamos de ra-

Vendas

bom Jesus do oeste

ong ame bicho encerra venda de kits de chás para chimarrão

serviços poderão ser agendados por Whatsapp

 Em breve as vendas serão retomadas

ção e lucro para pagarmos as 
contas no veterinário”, disse. 

A entidade também está 

doando casinhas para cães a 
pessoas de baixa renda. O obje-
tivo é incentivar e apoiar a ado-

ção de animais. Atualmente a 
instituição possui 30 cães em 
lares temporários que aguar-
dam a adoção. Com a gran-
de quantidade de trabalho sur-
gem as necessidades: são mais 
de R$ 15 mil em dívidas com 
clínicas veterinárias. A ven-
da dos kits auxilia nestas des-
pesas. Outra forma de ajudar 
a ONG é doando ração ou di-
nheiro. Qualquer valor pode 
ser depositado na conta ban-
cária do Sicoob Credial, Agên-
cia 3032, conta 130.084-9. 

Divulgação

A administração de Bom 
Jesus do Oeste adquiriu dois 
novos aparelhos telefôni-
cos com aplicativo WhatsA-
pp, destinados para a Secre-
taria de Agricultura e DMER e 
para a Secretaria de Saúde. 

A orientação é para que os 
munícipes façam agendamen-

tos através do aplicativo para evi-
tar aglomerações. “O principal 
objetivo é evitar que a popula-
ção se desloque até as secreta-
rias para realizar o agendamento 
de serviços, consultas e pen-
dências financeiras”, destacam.

Para a Saúde, o conta-
to via WhatsApp será somen-

te utilizado para o monitora-
mento dos casos de covid-19, 
os demais agendamentos con-
tinuam sendo feitos via telefo-
ne fixo da Unidade de Saúde. “O 
aplicativo será especificamen-
te para agendamento e marca-
ções de serviços de forma obje-
tiva de cada secretaria, portanto 

pedimos a compreensão e co-
laboração de todos para evitar 
conversas paralelas”, afirmam.

contatos
Secretaria de Agricultu-
ra e DMER: (49) 3363 0200
Secretaria de Saú-
de: (49) 3363 0121
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por SImONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

1. agRadeÇa poR suas Qualidades
Se você já possui o hábito de agradecer pe-

las coisas que tem e por tudo de bom que acon-
tece na sua vida, inclua na prática da gratidão 
o agradecimento pelas coisas boas que você é. 
Pense em suas qualidades e seja grato por elas. 
Agradeça por ser essa pessoa forte, dedicada e 
capaz. Agradeça por ser bom, honesto e educa-
do. Agradeça por ser responsável pela própria 
vida e buscar o melhor para si. Agradeça por ser 
determinado e corajoso. Pense em todas as coi-
sas boas que você é e seja grato por ter se torna-
do alguém com tantas características positivas.

2. pRoduZa algo Que faÇa Você peRcebeR 
Que estÁ cRescendo e apRendendo

Perceber-se em evolução é algo que faz bem 
a qualquer pessoa. Olhar para trás e ver o quan-
to você cresceu é muito bom – tão bom quan-
to olhar para a frente e perceber que ainda tem 
muito a aprender. Faça mais coisas que te fa-
çam sentir bem e, ao mesmo tempo, te acres-
centem conhecimento, sabedoria, habilidades 
e felicidade. 

3. Ria de si mesmo
Ser capaz de rir de si mesmo – ao invés de 

envergonhar-se – é uma prova de amor que você 
se dá. Todo mundo passa por situações emba-
raçosas, diz bobagens, comete gafes e “paga 

mico”. O que faz a diferença é como cada um re-
age quando passa por alguma dessas situações. 
Você pode morrer de vergonha e se sentir mal 
ou simplesmente rir de si mesmo e levar a situ-
ação de forma mais leve. Da próxima vez que 
acontecer, ao invés de odiar a si mesmo pelo 
que fez e querer se esconder, junte-se a quem 
estiver à sua volta e ria de si mesmo. Divirta-se.

4. descubRa o Que faZ Você se 
sentiR bem e abuse disso

O que faz você se sentir bem com você 
mesmo? Estar na moda? Cuidar da aparência? 
Descobrir coisas novas? Produzir algo? Aju-
dar pessoas? Fazer os outros rirem? Comece 
a perceber que coisas você faz que te fazem 
gostar de ser quem você é, gostar de suas ha-
bilidades e gostar de olhar para si, e faça mui-
to mais disso. 

5. tRate a si mesmo com caRinHo
Seja gentil com você mesmo, cuide-se in-

terna e externamente com todo o carinho que 
puder, buscando sempre o melhor para si. Cui-
de de seus pensamentos quando pensa sobre 
você, e cuidado quando a raiva, decepções ou 
falhas fizerem você querer se agredir com pala-
vras, ações e pensamentos. Quando isso acon-
tecer, lembre-se de que você é um ser humano 
que erra como todos os outros.

Atitudes qUE VãO COLOCAR a sua 
AUtOEStIMA Lá NO ALtO

amar a si mesmo é um romance que vai 
durar a vida inteira” – Oscar Wilde

Como anda a sua relação com 
você mesmo? Você vê qualidades em 
si ou só pensa em seus defeitos? Você 
tem orgulho de quem é ou vive fa-
zendo comparações com a vida dos 
outros e se sentindo inferior? Como 
você se sente quando olha para o 
espelho?

A construção da autoestima é um 
trabalho totalmente interior e exclusiva-
mente seu. É você quem tem que deci-
dir que vai mudar sua relação com você 
mesmo e precisa encontrar seu próprio 
caminho e suas próprias respostas. Mas 
algumas atitudes podem te ajudar bas-
tante nesse processo:

6. acRedite Que Você meRece 
tudo de mais incRíVel

Quem assistiu ao filme ou leu o livro “As van-
tagens de ser invisível” conhece a frase: “a gen-
te aceita o amor que acha que merece”. Pense 
sobre isso: o que você acredita que merece? Coi-
sas boas? Coisas mais ou menos? Ou coisas in-
crivelmente extraordinárias? Sua resposta vai di-
zer exatamente o que você irá receber da vida. E 
isso vale para tudo: para o amor, para as amiza-
des, para o trabalho, para os seus sonhos… O que 
te impede de acreditar que você merece o me-
lhor? Na verdade, provavelmente a única coisa 
que está te impedindo de receber coisas incríveis 
é você mesmo, por não acreditar que as merece.

7. use o Que te faZ feliZ
Batom vermelho, sombra colorida, saia lon-

ga, saia curta, listras verticais, listras horizontais, 
cabelo longo, cabelo curto, roupa da moda, rou-
pa fora de moda… Esqueça as regras (quem as in-
ventou?) e use o que você tem vontade!

8. dê atenÇão às suas necessidades
Escute-se. Preste atenção aos sinais que seu 

corpo e sua mente te dão, eles estão sempre nos 
apontando quais as nossas necessidades, mas 
nós teimamos em ignorá-los. Quando sentir que 
precisa de descanso, descanse. Quando perceber 
que sente falta de cuidar de si, arrume um tem-
po para fazer isso. Se sua saúde der sinais negati-
vos, pare tudo e priorize cuidar dela, que é o seu 
bem mais valioso. Quando sentir que sua vida 
está uma confusão, não deixe as coisas continua-
rem como estão, comece imediatamente a colo-
car as coisas no lugar.

9. peRdoe seus eRRos
Sabe aquele erro que você cometeu ano pas-

sado e de vez em quando relembra e se sente mal 
por isso? E aquela sua falha de ontem que está fa-
zendo você se sentir péssimo hoje? Sabe quan-
do você se lembra de algum erro que cometeu e 
isso te faz acreditar que você é uma pessoa hor-
rível? Você tem o direito de se perdoar. Somos 
todos passíveis de tropeços e erros. Estamos 
aprendendo a viver, estamos mudando, esta-
mos crescendo. Perdoe-se e deixe os erros fi-
carem no lugar deles, que é o passado. Se você 
errou, mas conseguiu tirar uma lição disso, 
aprendeu com o erro e não quer repeti-lo, não 
há por que se maltratar por algo que aconteceu 
no passado. O que importa é quem você é e o 
que faz hoje.

10. esQueÇa seus “defeitos” 
e VÁ cuRtiR a Vida!

Se você tem vontade de melhorar algo em 
si mesmo, seja ganhar ou perder peso, fazer 
uma cirurgia plástica, uma mudança no cabelo 
ou seja lá o que for, tudo bem! Mas não espere 
para viver apenas quando conseguir fazer essa 
mudança. Cada dia da nossa vida é muito va-
lioso para desperdiçarmos esperando pelo dia 
em que poderemos aproveitá-los sendo “per-
feitos”. Não deixe de curtir por vergonha de um 
ou outro defeitinho que você acredita que tem. 
Quando der para consertar você conserta, mas 
por enquanto vá curtir a vida! Não transforme 
isso em um pesadelo, não faça de um defeito 
algo tão significante a ponto de atrapalhar a 
sua felicidade. A vida, infelizmente, é muito cur-
ta. Mas, felizmente, ela nos dá oportunidades de 
viver coisas maravilhosas, se nos permitirmos. 
Não deixe que coisas tão pequenas sejam mais 
importantes do que a sua felicidade.

Por Stephanie Gomes
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine
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BEP
LATICINIO

REITERADOS
LIXAETNS

DOETEREO
MOCHILAMAIS

PUMACARD
ASSRAOO

UNTATELAQ
CONGAPAU
ADUCASA
DRENOSTD

MÃOSPTER
OSMEDICI

EVENTUAL

Ilíaco,
púbis e
ísquio
(Anat.)

"Agora é
que são
(?)", dito
popular

Em (?):
em estado

natural

Instru-
mento da
manicure

Indígena
que 

habitava o
México

Kate
Winslet,
em "Tita-
nic" (Cin.)

Monique
Evans, 

apresenta-
dora de TV

Verbo
favorito

do mate-
rialista

"(?) ao
alto!",

ordem do
assaltante

Presidente
que, durante
a Ditadura, 
criou o PIS

Rio do MS

Tipo de
lagarto

Fenda da
camisa
Aberto,

em inglês

Proteção
de janelas
Arma, em

inglês

Los (?),
cidade
chilena

"Arsenal",
no placar

(fut.)

Pedido do
guloso

Base da 
argamassa

Impalpável
(fig.)

A ele, em
inglês

Portugal, em relação
à expansão marítima

Embarcação do
milionário

Repetidos

Queijo,
manteiga
ou iogurte

Cartão,
em inglês
Rua sem
curvas

(?) James, cantora
norte-americana 

de jazz Mais
populosa ilha grega

Bolsa do
estudante
Felino sel-
vagem da
América,
não tem
manchas
ou pintas

Vantagem de alber-
gues, em comparação

a hotéisCoíbe o
som alto em veículos

Que ocorre de 
vez em quando

"(?) Simpsons",
desenho animado

(?)-brasil,
árvore
Césio

(símbolo)

Tubos que
conduzem

líquido
para fora
do corpo
(Med.)

Prepara 
a forma
do bolo
Dança
popular
cubana

3/apa — gun — him — tiú. 4/card — open — rama. 5/andes.

espaÇo gouRmet

ingReDienTes 
2 colheres (sopa) de manteiga
3/4 de xícara (chá) de açúcar
1 ovo
2/3 de xícara (chá) de leite
1 colher (chá) de noz-moscada em 
pó
1 colher (chá) de sal
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Óleo para fritar
Açúcar e canela em pó para polvilhar

MoDo De pRepaRo
Em uma tigela, bata a manteiga com 
uma colher até que ela perca a con-
sistência. Feito isso, junte essa mis-
tura com o açúcar e o ovo, sempre 
alternando com o leite e com os in-
gredientes que faltam. Se a massa 

não ficar dura é importante que você 
adicione mais farinha. Faça rolinhos 
com a massa e corte em pedaços, 
unindo as pontas e formando as ros-
quinhas. Em seguida, frite as gulosei-
mas em óleo quente, deixando dou-
rar por igual. Retire as rosquinhas do 
fogo e deixe-as escorrer em papel-
toalha. Polvilhe com açúcar e cane-
la em pó.

RosQuinHa fRita

Mucle Tee
Posso garantir para você, criar algo totalmente novo 

na moda em 2020 não é tarefa fácil! E os estilistas vêm fa-
zendo repaginações com camisetas de tempos em tem-
pos, por ser uma peça democrática, barata e estilosa. A 
grande novidade de 2019 que está fazendo o maior suces-
so com as fashionistas em 2020 é a mucle tee (pronuncia-se 
“mãssol ti”) que, em inglês, significa “camiseta músculo”.

O modelo foi batizado com esse nome por trazer um 
aspecto de músculos nos ombros, culpa de uma ombreira 
que é colocada na parte interna e escondida com uma do-
bra da manga para dentro. Já falei aqui em outros momen-
tos que este é um ano que estamos colocando muito em 
evidência os ombros com babados, volumes e ombreiras, 
e a muscle tee faz parte dessa família da tendência.

Quem investir em uma regata dessas ou em um ves-
tido que tenha o mesmo aspecto garante looks descola-
dos, mas que também trazem uma postura diferenciada e 
elegante. O maior sucesso está sendo a combinação com 
saias ou calças de cintura bem alta e cintos, pois a cintu-
ra marcada quebra o volume da parte dos ombros. E nem 
precisa esperar pelo calor para garantir a sua, pois você 
pode usar algum casaco sem obreiras por cima ou apostar 
em camisetas de manga comprida em baixo da muscle tee. 
É tendência para o inverno que continua no verão e espe-
ro que por muito tempo ainda, pois estou apaixonada por 
essa inovação! E você?
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Vitrine

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

os parabéns vão para o colaborador do 
grupo Wh Comunicações Cleiton Ferrasso, 
que está completando mais um ano de vida 
hoje (1º). votos de felicidades e realizações. 

ana, casado contigo aprendi muitas 
coisas, mas a principal é o significado de 
amar, pois tu me completas em tudo, está 
sempre ao meu lado, é minha parceira, é 
minha alma gêmea, é a mulher da vida. 
Estar contigo é dormir encantado, é 
sonhar acordado, é estar o tempo todo 
apaixonado. 
sara, todas as palavras de amor que eu 
colocar aqui serão poucas por tudo o que 
sinto por ti, é um sentimento único de 
pai para filha, fico um palhaço brincando 
contigo, mas me torno um guerreiro para te 
defender. Feliz aniversário, minha linda filha. 
agradeço a Deus todos os dias por ter 
vocês em minha vida.
Edson Fernandes

Karine, que nesta nova fase 
todas as alegrias do mundo 
sejam suas. Parabéns pelo seu 
aniversário!

Calúzia, que sua vida seja tão iluminada 
quanto as estrelas no céu e que você 
possa absorver o brilho delas em cada 
momento da sua vida. Parabéns!

Janice, nunca deixe que as tristezas do 
ontem e as preocupações com o amanhã 
estraguem a felicidade do seu dia de hoje! 
Feliz aniversário (31).

rosi, que todos os seus sonhos sejam 
realizados e todos os seus desejos sejam 
alcançados. Parabéns, felicidades!

Fabio, parabéns pelo seu aniversário! Que 
você tenha sempre muita saúde, paz, amor 
e sucesso em sua vida. Felicidades!

alcemara, o ser feliz está sempre em 
nossas mãos. o surgir de cada dia 
vem sempre com nova mensagem de 
esperança. Feliz aniversário!

Juli, que seu caminhar 
seja sempre premiado 

com a presença de Deus, 
guiando seus passos e 

instruindo suas decisões, 
para que suas conquistas 

e vitórias sejam 
constantes em seus dias.

Parabéns por seu 
aniversário hoje (1º), 

felicidades sempre!

maicon, parabéns 
por mais um 
aniversário. 
Que você possa 
comemorar muitos 
e muitos anos. 
Felicidades! 
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Vitrine

por LUCIANE mOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARqUITETANdO

HieRaRQuia e Respeito
De acordo com o dicionário, hierarquia se trata de classificação, 

de graduação crescente ou decrescente, segundo uma escala de va-
lor, de grandeza ou de importância.

Dentro das leis do amor, a lei da hierarquia, também conhecida 
como lei da procedência, ou ainda, ordem de origem, orienta-se pela 
chegada cronológica ao sistema familiar. É dessa forma que é possí-
vel identificar quem é o primeiro do sistema e assim sucessivamente 
na composição do sistema familiar.

Portanto, os mais velhos merecem ser olhados com muito res-
peito e cuidado, pois foi através deles que a família vem se manten-
do e se perpetuando. Podemos considerar que, por estarem mais ve-
lhos, não sabem mais controlar e gerir o sistema familiar, no entanto, 
mesmo assim essas pessoas devem ser respeitadas e consideradas 
em suas decisões e necessidades,  contando com tudo o que eles já 
proporcionaram para o sistema familiar do qual fazem parte. Ou seja, 
a razão de uma pessoa ter chegado primeiro em uma família e já ter 
enfrentado diversos dilemas em seu sistema é fato para que elas se-
jam consideradas e respeitadas por todos os membros posteriores. O 
que infelizmente não é cultura do brasileiro, onde que é possível veri-
ficar todo o tipo de desrespeito ao idoso. 

E no setor empresarial não é diferente, uma empresa que não olha 
com respeito para seu fundador pode trazer diversas desestabilidades 
para si. Os seus herdeiros e novos sócios, quando não conseguem ter 
tranquilidade e respeito pelos demais membros, podem comprome-
ter a boa administração e a conquista de objetivos e metas importan-
tes para todos. Diante do exposto, é certo que devemos sempre respei-
tar o nosso lugar de chegada no sistema, seja no sistema familiar, assim 
como no sistema laboral em que estamos inseridos. Isso trará apenas 
mais força na vida e mais sucesso aos nossos objetivos.

Algumas questões podem ser importantes para nos certificar-
mos se estamos realmente respeitando a lei da hierarquia no siste-
ma em que vivemos, e podem nos fazer refletir sobre nossas ações: 

» Eu tenho olhado com respeito para aqueles que vieram antes 
de mim na minha família ou eu fico apenas julgando as atitudes que 
considero negativas dos outros membros?

» Eu costumo intervir nas discussões entre meus pais e tomar 
partido de um contra o outro, causando mais conflito entre eles?

» Eu vejo minha mãe ou meu pai como mais fracos ou incapazes 
do que eu a ponto de buscar resolver os conflitos e problemas mes-
mo quando não sou requisitado?

» Eu assumo, para mim, o papel dos meus pais ao tentar aju-
dar algum irmão mais novo ou procuro ajudar apenas como irmão 
quando sou requisitado e necessário?

Desse modo, a partir dessas questões, é possível refletir e repen-
sar nossas ações nos sistemas em que estamos inseridos, mesmo que 
não seja em um contexto de constelação, mas para melhorar nossa 
qualidade de relacionamento com os nossos pares no dia a dia.

Quer saber mais? Me siga no Instagram: @luciane.mozer 

aRQuitetuRa emocional
Estamos vivendo um 

período de grandes mudan-
ças na nossa rotina, no tra-
balho, nos relacionamentos 
e principalmente nas emo-
ções. Pensando nesse as-
pecto, gostaria de falar um 
pouco sobre como a arqui-
tetura pode proporcionar 
uma vida melhor por meio 
da Arquitetura Emocional: 
emoções e sentimentos.

Passamos por muitos momen-
tos em nossas vidas em que a ansie-
dade de realizar algo, a apreensão 
diante das mudanças, a confian-
ça em acreditar no amanhã, o nos-
so desejo de dias melhores e muitas 
outras situações nos tornam in-
quietos e apreensivos.

Muitas vezes não percebemos, 
mas cada ambiente nos provoca 
um sentimento. Existem ambien-
tes que precisamos evidenciar a fun-
cionalidade e o propósito ao qual foi 
designado e que seja capaz de nos 
“emocionar”. Buscamos pela felici-
dade dentro de nossas casas, e isso 
sem dúvida faz com que a gente viva 
bem melhor. Afinal, se você não for 
feliz dentro de casa, onde será?

É obvio que felicidade é mui-
to pessoal. Mas não importa o que 
ela signifique para você, sempre en-

volverá suas emoções e seus senti-
dos. Então, qual sentimento você 
tem quando está na sua casa? O 
que te deixa feliz e o que te atra-
palha? Qual emoção você busca? 
Qual perfume te traz a sensação de 
leveza e frescor? O que te faz bem 
onde você vive? O que te incomo-
da? Qual cor te traz aquela sensa-
ção gostosa e qual te deixa triste? 
Ambientes com lembranças de via-
gens te tornam feliz e com aquela 
sensação de querer voltar? E a na-
tureza, como você fica imaginando 
as plantas? Qual seu ambiente ide-
al e qual cheiro te traz saudades da 
infância ou de um local específico?

Tudo isso nos causa bem-es-
tar e gera reflexão, pois fala com to-
dos nossos sentidos, mas principal-
mente, gera sentimentos únicos em 
relação àquilo que vivenciamos. 

O lar é o nosso coração emocional - um lugar para restaurar 
o equilíbrio. A casa é o nosso canto no mundo, lugar para rela-
xar, sonhar, ler... Já parou para pensar que um dos maiores luxos 
da vida moderna é o tempo não programado e não comprometi-
do? Pois é! Então precisamos urgentemente repensar nossa casa 
e aproveitá-la da melhor maneira possível.

A Arquitetura Emocional tem um significado muito impor-
tante. Muitas vezes não nos damos conta, mas cada ambien-
te nos provoca um sentimento. Sim! Isso é bem verdade, e sabe 
por quê? Passamos cerca de 87% das nossas vidas dentro de edi-
ficações! E a maneira como esses espaços são projetados afeta, e 
muito, em como nos sentimos e nos comportamos. O Design não 
é apenas visual. É um processo racional. É uma habilidade. 

Isso é muito simples de entender. A atração por um ambien-
te é um reflexo da disposição de cada objeto, da mistura das tex-
turas e mais ainda do valor sentimental que ele nos passa. Os am-
bientes não são apenas o local onde moramos, são muito mais do 
que peças de mobília, eles “falam” realmente sobre a nossa vida 
interior, sobre como vivemos como seres humanos.

Então o que precisa ser lembrado na hora de decorar? É pre-
ciso ter como lema o conceito de que todos nós precisamos adi-
cionar felicidade aos nossos lares. Então, preste atenção aos seus 
sentimentos quando estiver em casa. Muito provavelmente o que 
gera bem-estar é uma mistura que “conversa” com todos os seus 
sentidos e faz com que não seja apenas uma noção visível, mas 
sentida, palpável.

A arquitetura deve, indiscutivelmente, servir para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas. É preciso pensar na experiência 
de dentro dos espaços como um derivado de estímulos aos senti-
dos (visão, tato, olfato, audição).

A arquitetura emocional busca pelo sentimento, é uma ar-
quitetura que resgata a memória afetiva seja através de texturas, 
de um mobiliário, através das cores e dos objetos. Tudo o que nos 
traz uma memória agradável e que nos leva a sensações de bem
-estar que nos direciona para a emoção.

Pense nisso, torne seu lar, seu espaço de trabalho ou de con-
vivência, uma extensão do seu lado afetivo.
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O Ministério da Infraestru-
tura confirmou que os recur-
sos para o andamento das obras 
da BR- 282, no trecho que liga 
Chapecó a São Miguel do Oes-
te, previstos no orçamento de 
2020, estão validados. Segundo 
o espelho dos recursos publica-
do pelo governo federal, entre 
os valores indicados pela ban-
cada catarinense (deputados e 
senadores) e governo, a soma é 
de R$ 78 milhões, sendo que R$ 
28 milhões foram empenhados 
nesta semana. 

Conforme o Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), cerca de 
30% dos serviços já foram exe-
cutados. Os trabalhos estão con-
centrados atualmente entre os 
municípios de Maravilha e São 
Miguel do Oeste na construção 
de terceiras faixas. Já entre Cha-
pecó e Maravilha há frentes de 
restauração da pista e implanta-
ção de interseção em Nova Ere-

RodoVias O elevado será no entroncamento das BRs 282 e 158, proporcionando mais segurança para o fluxo de veículos

governo empenha R$ 28 milhões para 
continuidade das obras na bR-282 e confirma 
construção do elevado em maravilha

eleVado no entRoncamento com 
a bR-158 em maRaVilHa 
a Br-158, divisa entre santa Catarina e rio grande do 
sul, também está inclusa neste projeto de revitalização 
que está em andamento. o deputado Celso maldaner 
confirmou nesta semana que será construído um 
elevado no entroncamento das Brs 282 e 158, em 
maravilha. “a obra com certeza vai garantir o fluxo 
de veículos com segurança e proporcionar o fluxo do 
movimento”, afirma. 

chim e em Pinhalzinho. 
O projeto em andamento 

prevê a implantação de 32,6 qui-
lômetros de faixas adicionais, a 
restauração do pavimento, me-
lhorias nos dispositivos de drena-
gem, implantação de interseções 

e correções em pontos de insta-
bilidade da estrutura da rodovia. 

O deputado Federal Celso 
Maldaner, que indicou R$10 mi-
lhões para a obra, explica que 
Santa Catarina desempenha um 
papel fundamental no PIB, es-

pecialmente agropecuário com 
destaque na produção de suí-
nos e aves e necessita promover 
a integração rodoviária com es-
tradas em boas condições e se-
guras para o escoamento dessa 
produção.  

Fotos: Arquivo/O Líder

obras têm recurso garantido para este ano 

Entroncamento das Brs vai ganhar um elevado 

campanHa
Hospital e lares de idosos recebem doação de leite
CaMiLLa ConsTanTin

A Auriverde e a Alltech rea-
lizaram uma campanha de do-
ação de leite nos municípios de 
abrangência da cooperativa, ar-
recadando o total de 3.240 litros. 
A iniciativa surgiu com base no 
“Beba mais leite”, projeto brasi-
leiro independente de incenti-
vo ao consumo de lácteos como 
parte de uma dieta saudável. 

Em Maravilha, receberam a 
doação: Hospital São José, Lar Co-
ração de Maria e Lar Santa Bárba-
ra. Os outros beneficiados são a 
Fundação Hospitalar e Assisten-
cial de Cunha Porã, a Associação 
Hospitalar Padre João Berthie, de 
São Carlos, e a Fundação Hos-
pitalar Santa Otília, de Orleans.

O vice-presidente da Au-
riverde, Daniel Ferrari, desta-
ca a importância da iniciativa. “É 

ajudar aqueles que mais preci-
sam, principalmente neste mo-
mento em que estamos vivendo 
de pandemia, com um produ-
to que sabemos que faz mui-
to bem à saúde de todos. Gostei 
desta ação porque a campanha 
também valoriza e beneficia o 
produtor, o agronegócio, os asso-
ciados, clientes, entidades, par-
ceiros, a cooperativa e a comuni-
dade como um todo”, enfatiza. Entrega foi promovida na terça-feira (28)

Divulgação/Auriverde
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aleitamento mateRno Uma cartilha sobre os principais tópicos em relação à amamentação será 
distribuída na unidade da maternidade 

Hospital são José realiza programação 
especial do agosto dourado 

A campanha Agosto Doura-
do é voltada para a importância 
do aleitamento materno e terá 
programação especial desenvol-
vida pela equipe do Hospital São 
José de Maravilha. A equipe vai 
repassar orientações durante o 
mês para divulgar e incentivar a 
amamentação. 

No setor da maternida-
de, uma cartilha será distribu-

ída com informações sobre os 
principais tópicos em relação 
ao aleitamento materno. Já o se-
tor do bloco da unidade obstetrí-
cia foi decorado na cor dourada 
para remeter ao tema da campa-
nha. Uma exposição com fotos de 
mães amamentando completam 
a programação especial, além da 
entrega de touca personalizada, 
um cartão e toalhinha higiênica 

para os bebês. 
O foco das ações é reforçar 

a importância da amamentação 
para o bebê em relação à nutrição, 
imunidade, prevenção de doen-
ças e o aumento do vínculo entre o 
bebê e sua família e também para 
a sensibilização e profissionais e 
da população em geral para a im-
portância do ato de amamentar. 

Essa ação está sendo orga-

nizada pela equipe multipro-
fissional, com apoio do gru-
po de trabalho humanização e 
da equipe do setor, como en-
fermeiras e técnicos de enfer-
magem. A cor escolhida para a 
campanha faz alusão à defini-
ção da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para o leite mater-
no: alimento de ouro para a saú-
de dos bebês.

benefícios
segundo o ministério da saúde, além de reduzir em 
13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças 
menores de cinco anos, a amamentação materna reduz 
casos de diarreia, infecções respiratórias, hipertensão, 
colesterol alto, diabetes e obesidade. De acordo com 
a oms e Unicef, cerca de seis milhões de crianças 
são salvas a cada ano com o aumento de taxas da 
amamentação exclusiva até o sexto mês de vida.

Fotos: Divulgação

pRimeiRo semestRe

mesmo em período de pandemia, maravilha mantém saldo 
positivo na geração de empregos 
CaRine aRenHaRDT 

Nos primeiros seis 
meses de 2020, Maravi-
lha manteve um saldo po-
sitivo na geração de no-
vos empregos e chegou ao 
total de 8.874 vagas for-
mais em junho, 17 a mais 
do que o total contabiliza-
do em janeiro. Nos seis me-
ses, apenas março e abril 
somaram mais demissões 
do que contratações. So-
mente nestes dois meses o 
município fechou 147 va-
gas de trabalho, um núme-

ro negativo já superado. 
Em maio e junho, Ma-

ravilha voltou a apresen-
tar crescimento na geração 
de empregos, com 16 no-
vas vagas no quinto mês e 
107 no sexto mês do ano. Ja-
neiro e fevereiro também fi-
caram com saldo positivo 
e juntos somaram 127 no-
vos postos de trabalho. O sal-
do positivo veio mesmo em 
meio a um período de pan-
demia. Para o secretário Gel-
son Rossetto, os números po-
sitivos demonstram a força do 
empreendedorismo local. 

santa cataRina 
e bRasil 

Em Santa Catarina fo-
ram três meses de saldo ne-
gativo, mas os números 
voltaram a reagir positi-
vamente em junho. Entre 

março, abril e maio o Es-
tado perdeu 107.323 va-
gas formais e em junho já 
apresentou saldo positi-
vo de 3.721 novos empre-
gos criados. Com saldo po-
sitivo também em janeiro e 

fevereiro, a conta final em 
Santa Catarina soma 53.592 
vagas formais perdidas no 
primeiro semestre do ano. 

Já no Brasil, o saldo ne-
gativo do semestre soma 
quase 1,2 milhão de em-

pregos perdidos, entre ja-
neiro e junho. Este foi o 
pior resultado para o pe-
ríodo, desde 2010. O mer-
cado de trabalho vem sen-
do duramente afetado pela 
pandemia do coronavírus.  

Campanha lembra a importância da amamentação setor do bloco da unidade obstetrícia foi decorado na cor dourada

Equipe vai entregar touca personalizada e toalhinha higiênica para os bebês
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Rede feminina
começa a venda de 
camisetas do outubro Rosa

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Ma-
ravilha deu início às ven-
das das camisetas da campa-
nha Outubro Rosa. Conforme 
a presidente da Rede, Meri 
Ranzan, cada unidade é co-
mercializada pelo valor de 
R$ 30. As camisetas podem 

ser adquiridas com as vo-
luntárias ou direto na sede 
da Rede. Os valores arreca-
dados são usados na manu-
tenção dos serviços da en-
tidade filantrópica. Meri 
destaca que a programa-
ção do Outubro Rosa 2020 
ainda não está definida. Camisetas do outubro rosa 2020 

Divulgação

noVo ambiente Estabelecimento agora fica localizado na Avenida Araucária, 399, no subsolo

Restaurante e pizzaria degustar 
atende em novo endereço
Diana Heinz 

A quinta-feira (30) foi o 
primeiro dia de atendimento 
do Restaurante e Pizzaria De-
gustar em novo endereço. O 
estabelecimento, que ficava 
ao lado do Amauri Supermer-
cado, está na Avenida Araucá-
ria, 399, no subsolo. Conforme 
o proprietário, Genair Piton, o 
local conta com um ambien-
te moderno e aconchegante. 
“Agora estamos em sede pró-
pria. Convido a todos para co-
nhecer o novo Degustar, com 
almoço e o tradicional rodí-
zio de pizzas, massas, saladas e 
sushi”, declara. 

O Degustar trabalha de se-
gunda-feira a sábado, das 11h 
às 13h15 e das 19h às 22h30. O 
restaurante também atua com 
tele-entrega através do telefo-
ne (49) 3664 4439. O número 
também é WhatsApp. Nas se-
gundas-feiras o rodízio entra 
em promoção por R$ 28.

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Degustar trabalha de segunda-feira a sábado Nas segundas-feiras o rodízio entra em promoção por r$ 28

telefone do Degustar é o (49) 3664 4439

Novo ambiente é moderno e aconcheganterestaurante trabalha com almoço, rodizio de pizzas, massas, salada e sushi 
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O vice-prefeito de Bom 
Jesus do Oeste, Ivonir José 
Santolin, assumiu na manhã 
de terça-feira (28) o coman-
do da prefeitura, em função 
das férias do prefeito, Ronal-
do Luiz Senger. Ele permane-
cerá na chefia do Executivo 
até o dia 9 de agosto.

Conforme o prefeito em 
exercício, durante este perí-
odo o objetivo é seguir com o 
cronograma de ações, além 
de atender de forma dinâmica 
as demandas da comunidade 
que surgem diariamente. Ele 
afirma que o intuito é valorizar 
o munícipe, dando atenção e 
ouvindo suas reinvindicações. 

Também, durante este 
período, ele irá acompanhar 

féRias Ivonir José Santolin irá permanecer no comando até o dia 9 de agosto

Vice-prefeito de bom Jesus do 
oeste assume o executivo

troca foi feita em função das férias do prefeito, ronaldo luiz senger

as obras do campo suíço na 
praça, pórtico no trevo de 
acesso, a construção de dois 
barracões, instalação da rede 

de energia na área industrial, 
passeio público, leilão de má-
quinas e equipamentos, lici-
tação para aquisição de uma 

escavadeira hidráulica, além 
de fazer visitas ao comércio, 
indústria, agricultores, servi-
dores e munícipes. 

Divulgação A ponte na Linha São Do-
mingos, interior de Cunha Porã, 
estava com o material deterio-
rado pela ação do tempo e re-
cebeu melhorias nesta semana. 
Conforme o secretário de Obras 
e Infraestrutura, Sitênio Ledur, 
na quarta-feira (29) uma equipe 

esteve empenhada na reforma.
Ele explica que as melho-

rias garantem mais seguran-
ça aos usuários da via. Além 
desta, outras pontes do mu-
nicípio estão no cronogra-
ma de recuperação da Secreta-
ria de Obras e Infraestrutura.

cunHa poRã
ponte na linha são 
domingos passa 
por melhorias 

Divulgação/ Sec. de Obras

local ficou interditado na quarta-feira (29) para a realização dos serviços 

laÇos de comunidade 
campanha em cunha porã incentiva compras no comércio local

O Governo Municipal, 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) e a Associação 
Comercial, Industrial, Ser-
viços e Agronegócios (Aci-
sa) de Cunha Porã se uni-
ram em uma campanha 
que visa incentivar a popu-
lação para comprar no co-
mércio local. A campanha, 
denominada Laços de Co-
munidade, abrange todo o 
comércio de Cunha Porã.

De acordo com o pre-
sidente da CDL/Acisa-CP, 
Vanderlei Ahlert, com a cri-
se gerada pela pandemia 
esta campanha tem por 
objetivo mostrar o quan-
to o comércio local é im-
portante, seja na gera-

ção de emprego e renda, 
como também para a ar-
recadação municipal.

Ahlert complemen-
ta que tudo que as pesso-
as procuram tem em Cunha 
Porã, assim como preços e 
condições de pagamento 
que podem ser negociados. 
Além disso, o comércio tem 
buscado inovações, seja por 
meio de atendimento deli-
very ou junto a plataformas 
digitais. “Estamos viven-
do momentos de dificulda-
de, mas assim que a situação 
passar almejamos pela recu-
peração econômica. E isso 
será possível com a união de 
toda a comunidade”, afirma.

Para o prefeito, Jairo 

Ebeling, a campanha Laços 
de Comunidade vem para 
resgatar a consideração com 
o comércio local em tempos 

de pandemia e crise eco-
nômica. “As comunidades e 
entidades sempre buscam 
o comércio para parcerias 

na realização de eventos, e 
neste momento queremos 
conclamar para que as pes-

soas retribuam este cari-
nho com o comércio local”, 
cita o líder do Executivo.

sua soRte moRa aQui
Na manhã de quinta-feira (30) o presidente da CDl/
acisa-CP, vanderlei ahlert, visitou o prefeito, Jairo 
Ebeling, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, 
sedenir César Kipper, para conversar sobre a Campanha 
de Prêmios sua sorte mora aqui.
Nesta campanha, a cada r$ 100 em compras nas lojas 
participantes o cliente ganha um cupom para concorrer 
a 26 prêmios. Neste ano a Campanha sua sorte mora 
aqui traz como prêmios: um vale-compra de r$ 5 mil, 
um vale-compra de r$ 3 mil, seis vales-compra de r$ 1 
mil e 18 vales-compra de r$ 500.
a campanha tem início hoje (1º) e o sorteio será 
realizado no dia 30 de dezembro. Uma realização da 
CDl/acisa-CP, com apoio do governo municipal, sicredi, 
sicoob, auriverde e Ceraçá.

Ebeling, ahlert e Kipper reforçam a importância da comunidade para o comércio

Viviane Seben/Ascom Prefeitura  



,  maravilha 1º DE agosto DE 202024

A abertura do proces-
so de impeachment na 
Alesc contra o governador 
Carlos Moisés da Silva 
desagrada parte impor-
tante do setor produtivo 
catarinense. Desconside-
rando o mérito do pedido, 
empresários afirmam que 
o avanço de uma crise 
política afetará a estabili-
dade e pode tirar o foco da 
retomada econômica.

Logo após o anúncio 
da abertura do processo, 
o presidente da Federação 
das Associações Empre-
sariais de SC (Facisc), 
Jonny Zulauf, publicou 
um vídeo em que chama 

o movimento de “absolu-
tamente inconveniente”. 
Segundo ele, o andamento 
do pedido pode paralisar o 
Executivo, que priorizaria 
a própria defesa. 

No mesmo sentido, a 
Federação do Comércio 
(Fecomércio/SC) afirmou 
que deseja rápida reso-

lução para o imbróglio 
político, e que “não perca-
mos a atenção primordial 
à saúde e à economia”. Em 
nota, a Federação das In-
dústrias (Fiesc), diz que “o 
processo é democrático e 
legítimo, contudo dispersa 
energia” e que “todos os 
esforços deveriam estar 

concentrados na saúde e 
na retomada econômica”. 

A baixa adesão do 
empresariado ao processo 
é minimizada por alguns 
opositores de Moisés na 
Alesc. “Não é [esse senti-
mento] que a gente vê nas 
ruas”, afirmou Kennedy 
Nunes (PSD). Segundo ele, 
o governo é “um avião que 
perdeu os trens de pouso”, 
o que impedirá novos 
voos. O PSD firmou posi-
ção favorável ao processo e 
o PSL sinalizou no mesmo 
sentido. Já outros partidos, 
como PP, PL, MDB e PT, 
ainda estão analisando a 
materialidade do caso. 

Avanço do impeachment 
esbarra no empresariado

RCN - 585 | rcnonline.com.br

SC

Setor produtivo teme que disputa política prejudique retomada econômica

FIESC - ASSESSORIA DE IMPRENSA -  

NOTÍCIAS 
FIESC

Em parceria com indústrias, SENAI 
restaurou 61 respiradores em SC

“Este projeto nos mostra a importância 
dessa união de forças, que foi fundamental 
para que pudéssemos recuperar os respirado-
res”, afirmou, no evento online, o presidente 
da FIESC, Mario Cezar de Aguiar, referindo-se 
às parcerias da Associação Catarinense de 
Medicina (ACM), GM, BMW, Whirlpool, Nidec 
Global Appliance (detentora da marca Embra-
co) e SLS Hospitalar, além do Aeroclube de SC.

A iniciativa Mais Manutenção de Respira-
dores, uma ação de enfrentamento do novo 
coronavírus desenvolvida em âmbito nacional 
pelos Institutos SENAI de Inovação teve, em 
Santa Catarina, o conserto de 61 aparelhos, 
utilizados em Unidades de Tratamento Inten-
sivo (UTIs). A estimativa é que eles salvem de 
600 a 1,2 mil vidas. Além disso, representam 
economia de R$ 1,4 milhão, valor que seria 
necessário para a aquisição de novos equipa-
mentos. A atividade está sendo interrompida, 
dada a inexistência de novas demandas, mas 
poderá ser retomada caso surja necessidade. 
Uma live no dia 20 congregou as empresas 
parceiras no projeto.

Respiradores pulmonares foram restaurados pelo SENAI em Joinville.

Lojistas estimulam medidas 
sanitárias para garantir vendas

 A Federação das CDLs 
de SC (FCDL/SC) está 
iniciando a segunda fase 
da campanha ‘Comércio 
Consciente’, focando na 
recuperação da crise e 
na saúde dos envolvidos 
nos processos de venda – 
clientes, colaboradores e 
empreendedores. As ações 

trabalham fortemente a 
informação em pontos de 
venda, outdoors e marke-
ting digital. “Nosso com-
promisso é o equilíbrio 
entre a manutenção dos 
negócios e dos empregos e 
a preservação das vidas”, 
disse o presidente da enti-
dade, Ivan Tauffer. 

SOLON SOARES/AGÊNCIA AL

Lages recebe projeto inédito de fornecimento de 
energia em SC

Desde a última sema-
na, Lages tem sido palco 
de um projeto inédito de 
fornecimento de energia 
em Santa Catarina. O 
município recebeu uma 
rede estruturante de rega-
seificação de gás natural, 
que já começou a atender 
postos de combustíveis 
com GNV, e deve atender 
em breve unidades comer-
ciais e residenciais. Até 
então, todos os municípios 
atendidos pela Companhia 
de Gás de Santa Catarina 
(SCGÁS) recebiam o insu-
mo via gasoduto. Agora, 
um caminhão especial 
carrega o produto em es-
tado comprimido de uma 

unidade em Indaial e leva 
até o município serrano. 
O novo modelo é muito 
mais barato que o sistema 
de gasodutos, calculados 
em R$ 1 milhão o km. 
“O sucesso de operação 
trata-se de uma conquista 
para os catarinenses, pois 
projetos inovadores como 

este podem facilitar a 
interiorização da oferta do 
gás”, disse o presidente da 
SCGÁS, Willian Ander-
son Lehmkuhl. A ideia é, 
em um segundo momen-
to, estruturar a rede para 
atender também o setor 
industrial, principal con-
sumidor do insumo.

Eleições do CREA-SC tem nova 
data: 1º de outubro

A comissão eleitoral 
responsável pelas eleições 
do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
de SC (CREA-SC) defi-
niu que a votação para 
escolha do novo presidente 
ocorrerá em 1º de outubro. 
O pleito estava previsto 
para meados de julho, 

mas foi adiado devido às 
dificuldades de realização 
em meio à pandemia. 
Segundo a comissão, serão 
mantidas todas as medi-
das preventivas e proto-
colos sanitários. O novo 
presidente da entidade 
assumirá o mandato de 
2021 a 2023.

DIVULGAÇÃO

redecatarinensedenoticias
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JOSÉ DRESCH
Faleceu no dia 28 de julho, no hospital são lucas 
de guaraciaba, aos 93 anos. seu corpo foi velado 
na Capela mortuária do Bairro são gotardo, em 
são miguel do oeste, e sepultado no cemitério 
são gotardo.

LITEZIA ONGARATTO TABALDI
Faleceu no dia 29 de julho, no hospital regional 
de são miguel do oeste, aos 92 anos. seu corpo 
foi velado na Capela são João Batista, da linha 
Cordilheira, e sepultado no cemitério municipal 
de anchieta.

OTMAR ENGEL
Faleceu no dia 29 de julho, no hospital regional 
de são miguel do oeste, aos 63 anos. seu 
corpo foi velado na Casa mortuária de anchieta 
e sepultado no cemitério municipal de anchieta.

CARLOS FERRARI
Faleceu no dia 29 de julho em sua residência, 
aos 69 anos. seu corpo foi velado na igreja da 
linha sede ouro, em romelândia, e sepultado 

no cemitério da comunidade.

ARMANDO DELAZZARI
Conhecido como garibaldi, faleceu no dia 
30 de julho, em sua residência, aos 87 anos. 
seu corpo foi transladado para o crematório 
vaticano, em Balneário Camboriú. 

ANASTACIA VERONESE STUMPF
Faleceu no dia 31 de julho, no hospital Casa 
vitta de são miguel do oeste, aos 88 anos. seu 
corpo foi velado na Cripta da igreja matriz e 
sepultado no Cemitério são miguel e almas.

MARCO BOBSIN
o vice-presidente e membro do 
Conselho de administração do 
grêmio, marco Bobsin, morreu no 

dia 30 de julho, aos 68 anos, vítima 
de covid-19. Bobsin era sócio do grêmio desde 
1970 e estava em seu quarto mandato como 
conselheiro. Foi cofundador da associação 
grêmio Unido, mesmo movimento político do 
presidente romildo Bolzan Júnior.

JACQUELINE SCOTT
a atriz Jacqueline scott morreu 
no dia 23 de julho, aos 89 anos. Ela 

atuou em mais de 100 produções 
do cinema e da tv norte-americana. Entre seus 
papéis mais conhecidos estão Donna Kimble taft, 
em o Fugitivo, e a médica chimpanzé Dra. Kira, 
em o Planeta dos macacos.

LÉO CANHOTO
o cantor e compositor léo 
Canhoto morreu no dia 25 de 

julho, aos 84 anos. Conhecido 
pela dupla com robertinho, Canhoto ganhou o 
apelido porque costumava inverter as cordas 
do violão para tocar com a mão esquerda. 
Eles ficaram conhecidos como os “hippies da 
música sertaneja” por utilizarem elementos do 
rock na música caipira. além disso, foram os 
primeiros artistas do sertanejo a ganhar um 
disco de ouro pela música apartamento 37.

RENATO BARROS
o vocalista renato Barros, da 
banda renato e seus Blue Caps, 

morreu no dia 28 de julho, aos 76 
anos, vítima de infecção pulmonar. Nos anos 
1960, a banda fez sucesso com hits como até 
o fim, menina linda, Não te Esquecerei e Feche 
os olhos.

RODRIGO RODRIGUES
o apresentador rodrigo 
rodrigues morreu no dia 28 

de julho, aos 45 anos, vítima de 
covid-19. iniciou a carreira em 1995, na rede 
vida, e estava na globo desde janeiro de 2019. 
ganhou espaço e admiração graças à forma 
leve e descontraída de transmitir informação 
nos programas esportivos. apresentou o troca 

de Passes pela última vez no dia 9 de julho.

BECKIE MULLEN
a atriz e lenda da luta livre Beckie 
mullen morreu no dia 29 de julho, 
aos 55 anos, vítima de câncer. 

Estrela da série married With Children 
e do programa de luta livre gorgeous ladies of 
Wrestling, Beckie foi diagnosticada com câncer 
no fígado e no cólon em outubro do ano passado.

MALIK ABDUL BASET
o rapper malik abdul Baset, ex-
integrante do grupo the roots, 
morreu no dia 29 de julho, aos 47 

anos. mais conhecido como malik 
B, ele participou dos quatro primeiros álbuns do 
grupo de hip hop, que foi formado em 1987, e saiu 
por conta de problemas de dependência química. 
mesmo assim, fez participações especiais em 
outros trabalhos do grupo e lançou trabalhos solo.

PEDRO LUIZ DIDOMENICO
Faleceu no dia 24 de julho, em Barueri (sP), aos 
50 anos. seu corpo foi cremado em Barueri e o 
sepultamento das cinzas ocorreu na linha são 
Paulo, em anchieta.

NELSON TREVISO
Faleceu no dia 26 de julho, no Pronto-atendimento 
de anchieta, aos 82 anos. seu corpo foi velado na 
igreja da linha Prateleira, em anchieta, e sepultado 
no cemitério da comunidade..

FORTUNATO PARMEGIANI
Faleceu no dia 28 de julho, no hospital de 
Descanso, aos 82 anos. seu corpo foi velado 
na igreja Quadrangular do Bairro ouro verde, 
em Descanso, e sepultado no cemitério 
municipal de Descanso.

OBItUáRIO

isolamento? Balanço mostra que houve aumento nesse tipo de ocorrência no primeiro semestre de 2020

mesmo com a pandemia da covid-19, aumentam ocorrências 
de perturbação na região da 3ª cia da polícia militar
CLeiTon FeRRasso

Mesmo durante a pan-
demia do novo coronavírus e 
com restrição de circulação 
de pessoas, a 3ª Companhia 
de Polícia Militar registrou um 
aumento no número de ocor-
rências em relação à pertur-
bação do trabalho e sossego 
alheio. A informação foi di-
vulgada no balanço de ativi-
dades realizadas pela CIA no 
1º semestre de 2020 em com-
paração com o mesmo perío-
do de 2019. 

Em Maravilha, sede da 
CIA, houve aumento nas cha-
madas nesse tipo de ocorrên-
cia. Enquanto que em 2019 
foram registradas 140 ocorrên-
cias de perturbação, em 2020 
foram 179 no mesmo perío-

do. Por outro lado, o número 
de crimes mais graves, como 
tráfico de drogas, lesão corpo-
ral e violência contra a mulher, 
houve diminuição nos casos.

A Polícia Militar ressalta 
ainda que devido ao momen-
to da pandemia, a PMSC tem 
atuado diuturnamente na fis-
calização das medidas sanitá-
rias estabelecidas pelo Estado 

e pelos municípios, estando 
na linha de frente para pro-
porcionar segurança e tran-
quilidade às pessoas. O Co-
mando da 3ª Companhia de 
Polícia Militar agradece o em-
penho e dedicação de todos 
os policiais militares pelos re-
sultados até aqui alcançados, 
especialmente neste momen-
to de risco e incertezas.

PM
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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

uso do capacete

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os con-
dutores e passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomo-
tores só poderão circular nas vias públicas utilizando capa-
cete de segurança, com viseira ou óculos protetores.

O capacete deve estar devidamente afixado à cabeça pelo 
conjunto formado pela cinta jugular e engate, por debaixo 
do maxilar inferior. Isso evita que no momento do acidente, 
em razão do impacto, o equipamento seja lançado da cabe-
ça, deixando-a desprotegida.

Vale destacar que o capacete deve estar certificado pelo 
Inmetro. Isso garante a qualidade do equipamento, evitan-
do que capacetes impróprios sejam destinados à proteção do 
condutor e passageiro, a exemplo do modelo “coquinho”, o 
qual não garante proteção da região da nuca.

Durante fiscalização de trânsito os policiais ou agentes 
de trânsito verificarão, em relação ao uso do capacete, os se-
guintes aspectos: I – Se o equipamento é certificado pelo In-
metro; II – Se está devidamente afixado à cabeça; III – Se o 
capacete possui dispositivo retrorrefletivo de segurança nas 
partes laterais e traseira; IV – A existência do selo de identifi-
cação da conformidade do Inmetro, ou etiqueta interna com 
a logomarca do Inmetro; V – O estado geral do capacete, de 
forma a constatar se há avarias ou danos que identifiquem a 
sua inadequação para o uso; VI – A validade do capacete, que 
pode ser obtida através da etiqueta interna.

É importante lembrar que o condutor e passageiro da 
motocicleta deverão utilizar capacete com viseira, ou na au-
sência desta, óculos de proteção que permita utilização si-
multânea de óculos corretivos ou de sol, em boas condições 
de uso.

Dirigir motocicleta ou conduzir passageiro com o ca-
pacete fora das especificações representa infração grave (5 
pontos), cuja medida administrativa é a retenção do veícu-
lo até a regularização da situação, além de multa no valor de 
R$ 195,23.

A utilização de viseira ou óculos de proteção em desacor-
do com a legislação, ou com capacete não afixado na cabeça, 
representa infração leve, com multa de R$ 88,38.

Já o não uso de capacete, capacete não encaixado na ca-
beça, ou uso de capacete indevido, representa infração gra-
víssima, com medida administrativa de recolhimento do 
documento de habilitação e penalidade de suspensão do di-
reito de dirigir e multa no valor de R$ 293,47.

Por isso, amigo leitor, para sua segurança e de seu passa-
geiro, siga a nossa dica: “antes de conduzir sua motocicleta, 
motoneta ou ciclomotor, certifique-se que o capacete a ser 
utilizado encontra-se dentro da legalidade”.

Desejo a todos uma ótima semana!

tRÂnsito

caminhão capota e motorista fica ferido na bR-282

motorista jogou veículo para fora da pista após ficar sem freio

Marcos Lewe/WH Comunicações

golpe Grupo atuava na grande região comprando mercadorias e fazendo depósitos falsos

polícia civil apreende plantadeira 
de maravilha durante operação 
contra estelionatários

Um acidente de trânsito en-
volvendo um caminhão, empla-
cado em Ilhota-SC, deixou uma 
pessoa ferida no início da tar-
de de quinta-feira (30), na BR-
282, nas proximidades da ponte 
sobre o Rio das Antas. O con-
dutor do caminhão ficou pre-
so às ferragens depois que o ve-
ículo saiu da pista e capotou.

Guarnições do Corpo de 
Bombeiros de São Miguel do 
Oeste e Maravilha, além de uma 
equipe do Samu, PRF, Polícia 
Militar e do Saer/Sara/Fron, fo-
ram acionadas para atender 
a ocorrência. O motorista fi-

cou mais de 30 minutos encar-
cerado, foi socorrido e levado ao 
Hospital São José de Maravilha.

O caminhão transportava uma 
carga de leite e seguia sentido São 
Miguel do Oeste a Maravilha quan-

do saiu da pista e capotou. Uma 
das possibilidades é de que o cami-
nhão possa ter ficado sem freios e o 
motorista, para evitar um acidente 
de maiores proporções, optou por 
jogar o caminhão para fora da pista.

Uma Força-Tarefa deflagrou 
uma operação para prender um 
grupo que aplicava golpes na 
compra de equipamentos e ve-
ículos no Oeste e Extremo Oes-
te de Santa Catarina. Durante a 
ação, uma plantadeira de Mara-
vilha foi apreendida e é fruto do 
crime praticado pelos integran-
tes da quadrilha. 

Em entrevista ao Jornal O Lí-
der ontem (31), o delegado da 
Polícia Civil de São Carlos, An-
dré Beckman, explicou que o es-
telionatário enganava as vítimas 
enviando um comprovante de 
depósito falso e afirmando que 
o dinheiro estaria disponível em 
suas contas correntes apenas no 
dia seguinte. No entanto, o bem 
“comprado” deveria ser entregue 
ao transportador indicado pelo 
estelionatário no mesmo dia do 
envio desse falso comprovante. 
O transportador, então, levava o 
bem até outros dois suspeitos no 
Rio Grande do Sul.

A Polícia Civil tomou co-

nhecimento que uma vítima de 
Águas de Chapecó havia entrega-
do uma motocicleta ao transpor-
tador, que estava de saída para o 
Rio Grande do Sul. A equipe fez 
o acompanhamento até a cida-
de de Ipê-RS, fez a abordagem, 
apreendeu a mercadoria e pren-
deu dois envolvidos. 

No local da prisão, além da 
motocicleta, ainda foi localiza-
da uma plantadeira, avaliada em 
R$ 56 mil, fruto de golpe pratica-
do em Maravilha há poucos dias. 
Também foi apreendido o valor 
de R$ 1.455,00 em notas. 

Segundo o delegado, cha-
ma atenção o fato de um dos sus-
peitos ter zombado da vítima que 
acreditou no comprovante fal-
so, classificando-a de “burro de 
acreditar num comprovante”. 

A operação contou com as 
delegacias de São Carlos, Co-
ronel Freitas, Planalto Alegre e 
Cunhataí e pelo Núcleo de Inte-
ligência da 12DRP, coordenado 
pelo delegado André Beckman.

máquina de maravilha estava no rio grande do sul e dono já acionou a Justiça
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ESPORtE

 ONEIdE BEHLING

campeonato cataRinense 

polícia militar auxilia na fiscalização no 
retorno dos jogos de futebol 

A Polícia Militar de San-
ta Catarina (PMSC) está atu-
ando no retorno do futebol 
no Campeonato Catarinen-
se. De acordo com o sub-
comandante-geral, coro-
nel Marcelo Pontes, a PMSC 
se preparou para esse retor-
no, acompanhando as dis-
cussões junto à Federa-
ção Catarinense de Futebol 
e junto ao Centro de Ope-
rações de Emergência em 
Saúde (Coes) para a elabo-
ração da portaria que auto-
rizou o retorno do futebol.

“Nossa preocupação 
também foi com as torci-
das organizadas. Realiza-
mos uma reunião digital 
com vários membros e li-
deranças das diversas torci-
das, para que ajudassem no 
respeito às medidas prote-
tivas contra a covid-19”, ob-

servou. Segundo Pontes, a 
maior preocupação é para que 
as torcidas não façam aglome-
ração ou encontro de torcidas 
em volta dos estádios e não re-
alizem viagens para acompa-
nhar a delegação do seu time. 

Conforme a portaria pu-

blicada nesta semana pelo go-
verno do Estado, segue proi-
bida a presença de público 
em todos os jogos de futebol 
profissional, nas arquibanca-
das, em espaços que rodeiam 
os gramados, em áreas pri-
vativas de circulação dos es-

tádios e, inclusive, em ca-
marotes, enquanto durar a 
situação de emergência em 
saúde no Estado. Também 
não está autorizada a venda 
de bebidas ou qualquer co-
mércio ambulante nos es-
tádios, em dias de jogos. 

Polícia militar atua na fiscalização das medidas sanitárias 

Divulgação PM

maRaVilHa Estrutura será edificada ao lado do Ginásio Municipal 
Gelson Tadeu Melo Lara

licitação define valor de 
R$ 79,9 mil para construção 
da quadra poliesportiva
CaRine aRenHaRDT

O governo municipal de 
Maravilha divulgou nesta se-
mana o resultado da licita-
ção para construção de uma 
nova quadra poliesportiva 
no município. A empresa P 
& F Pavimentações de Mara-
vilha venceu a licitação e vai 
receber R$ 79.980 mil para 
construir a estrutura. O pra-
zo para conclusão da obra, 
a partir da assinatura da or-
dem de serviço, será de 30 
dias. 

A quadra poliesportiva 
vai ser construída ao lado do 
Ginásio Municipal Gelson 
Tadeu Melo Lara, na área 
atualmente usada como es-
tacionamento. O diretor da 
Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer, Edinar Zar-

Projeto da nova quadra poliesportiva 

do, destaca que o objetivo é 
atender as demandas do se-
tor e pedidos da comunidade. 

O espaço será usado 
para a prática de futsal, bas-
quete, vôlei, handebol e tê-

nis de campo. Um dos obje-
tivos é oferecer um espaço 
mais adequado para jogos 
de basquete, já que a qua-
dra atual instalada na Praça 
Cidade das Crianças só per-

mite o sistema 21. “É uma 
solicitação da comunidade 
e a ideia é aproveitar esse 
espaço do estacionamento 
para essa nova quadra”, afir-
ma Zardo. 

Divulgação

inteRnacional 
Eduardo Coudet reclamou dos gramados, pois é um bom 

técnico. Consegue armar seus times para jogar, tocar a bola 
e ir para frente. Ótimo! Mas lá no Rio Grande do Sul a maio-
ria dos gramados é ruim, sempre foram. Faltou a diretoria 
alertar o técnico sobre o problema. Coudet afirmou que não 
é mentiroso. Quando a equipe jogar mal, vai ser o primei-
ro a dizer que seu time jogou mal. Só que quando não há 
condições mínimas do campo, não pode colocar a culpa nos 
jogadores. Chegou a assistir ao jogo pela televisão depois 
e, segundo ele, as imagens enganam, não mostram como o 
campo estava. Já contra o Aimoré, com gramado bom, o In-
ter obteve a classificação.

gRêmio 
Depois do fiasco de Luciano como centroavante, Renato 

deu uma declaração curiosa. Contou na entrevista coletiva 
após jogo contra o Novo Hamburgo que André ainda pode-
rá jogar no Grêmio. Mais, ele também disse que está pedindo 
outro atacante para a diretoria. Palavras do Renato: “A gente 
não pode deixar um jogador do nível do André somente re-
cebendo salário dele no clube. Isso é um desperdício para o 
jogador e pro clube também”. Depois dos lances em que Lu-
ciano perde um monte de gols, até concordo com o Renato. 
Que horror!

cotaÇão 
Depois de rever, olhar novamente e repetir os lances 

onde o centroavante do Grêmio errou tudo e mais um pouco, 
fui conferir as notas dos jogadores. Pulei vários nomes, bus-
quei a cotação de Luciano: “Recebeu quatro bolas na área 
para finalizar e falhou em todas. Nota 3”. Então tá, tchê! Foi 
deprimente o gol que ele errou. Pepê deixou Luciano na cara 
do gol e... Errou! Foi horrível.

galo do oeste
A disputa contra o rebaixamento em Santa Catarina co-

meça neste sábado, às 15h, Tubarão x Concórdia entram em 
campo no Estádio Domingos Silveira Gonzales. E na quar-
ta-feira (5), às 15h, Galo do Oeste lutará para seguir na eli-
te no Estado. Em seus domínios, mesmo sem torcida, Con-
córdia vai conseguir escapar. Vamos torcer. Já as partidas das 
semifinais serão realizadas neste domingo (2) e na quarta-
feira (5).



como descartar corretamente a máscara 
de proteção contra a covid-19?
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PÁGINA 25

> MARAVILHA

> FISCALIZAÇãO 

Produção 
agropecuária 2019 
movimentou R$ 
145,3 milhões 

Empresa faz 
instalação de 
radares em trechos 
da BR-282 na região

Produção de frangos, leite, soja e milho ficaram com os 
maiores valores no último ano

Enfermeira da Secretaria de Saúde explica a maneira correta de descarte para evitar contaminações

Equipamentos devem entrar em operação até o fim deste 
ano, com 22 pontos de fiscalização na região     

PÁGINA 6

Em período de pandemia, 
ocorrências de perturbação 
têm crescimento na região
Balanço da 
3ª CIA da 
Polícia Militar 
mostra 
que houve 
aumento 
nesse tipo de 
ocorrência 
no primeiro 
semestre de 
2020 
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Cleiton Ferrasso/O Líder
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