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CTG Juca Ruivo organiza 
duelo de laço no mês de 
setembro em Maravilha
Patronagem também trabalha com possibilidade 
de realização do rodeio nacional em março

TRAdIÇÃO 

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Com pouco investimento do Estado, avança a 
deterioração das rodovias estaduais na região 

Em Florianópolis, Sandro Donati trata sobre asfalto, 
saneamento básico e Delegacia Regional 

descaso histórico
Operações tapa-buracos seguem sendo a única realidade encontrada nos trechos do Oeste. Na SC-160, que 

passa por municípios próximos de Maravilha, uma liminar emitida pelo Ministério Público há mais de dois anos, 
cobrando restauração da rodovia, ainda não foi atendida

Uma das novidades é o novo projeto para ligação asfáltica entre Maravilha e Bom Jesus do Oeste
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a DiSCuSSãO DO PREÇO DOS COmbuSTíVEiS
Tenho “batido” na tecla do aumento dos combustíveis. E 

hoje destilo o veneno contra o gás de cozinha. Caro leitor: O pre-
ço tem batido fácil a casa de cem reais! Isto é absolutamente, um 
absurdo. A partir de alguns comentários que fiz, alguns leitores 
me enviaram mensagens acusando o ICMS catarinense de ser o 
grande vilão. Creio que não. Santa Catarina tem, sobre os com-
bustíveis, um dos menores tributos. Aqui se cobra 25% sobre o 
preço da gasolina, por exemplo. Alguns estados chegam a 34% 
a cifra. Lógico. Temos que ser realistas que pagar um quarto do 
que você adquire de tributo, é um valor alto demais. Esta é a ver-
dade. Lógico que perto de outros, até que passa. Mas aí, no caso 
do preço dos combustíveis, entra uma segunda “via” e que não 
pode ser ignorada. Se chama atravessador. Para se ter uma ideia, 
o preço que a gasolina sai da Petrobrás, hoje em dia, fica na mé-
dia de R$ 2,76. Ela vai sair da refinaria por R$ 4,77.  Hoje paga-
mos quase R$ 5,50 na bomba, para o consumidor final. Portanto, 
caro leitor, onde está a grande diferença? Custos de atravessado-
res, como transportes e outros. Lógico que não podemos ignorar 
que o ICMS também é um peso considerável. Mas o que se pode 
ver é a imensa diferença do preço ao sair da Petrobrás (a estatal 
petrolífera) até ser refinado e sair de lá por um preço muito mais 
alto do que a Petrobrás cobra pelo combustível. Infelizmente, 
me obrigo novamente a dizer: Coisas do Brasil, e olha que odeio 
dizer isso. Mas a realidade é esta. 

E O DÓlaR baiXOu...
Só que aí vem o que não consigo entender. O petróleo é ta-

xado para a gente aqui conforme o mercado internacional. E nos 
últimos tempos, o barril do petróleo baixou lá fora. E o dólar, que 
estava a R$ 5,60, está rondando o patamar dos R$ 5,00 com uma 
baixa de praticamente dez por cento. E enquanto isso, os com-
bustíveis continuam com o preço nas alturas. Nesta fase do cam-
peonato, não adianta querer culpar imposto, atravessador, etc, 
porque são desmentidos pelo preço do barril no mercado inter-
nacional e pela baixa do dólar. Aí entra o inexplicável. Porque 
não baixa? Não sei. E também pelo visto, ninguém tem interesse 
em explicar claramente – até porque, não há muito que se dizer.

E a ObRa anDOu
Finalmente. Alguns amigos viram e me relataram que as obras 

no viaduto (ou elevado) da 163, em São José do Cedro, está com as 
obras em franco andamento. Não acredito que naquele local a con-
clusão se dê até agosto, como o ministro alardeou em Chapecó. Mas 
o bom é que está andando. Vai demorar ainda para termos um efei-
to de revitalização no pavimento do restante da rodovia (até por-
que, nem empresa para tapa buracos emergencial tem). Mas ao 
menos temos este bom indício. Já se as obras irão até o final, como 
está previsto, em que pese a afirmação do mesmo ministro que di-
nheiro não é problema, vamos aguardar com as devidas reservas.

ROTaRaCT Club

maravilha tem candidato na final do 
concurso de oratória 

Pela primeira vez, o Rota-
ract Clube de Maravilha dis-
putará a final do concurso 
de oratória a nível distrital. 
O candidato Cleiton Cristia-
no Ferrasso passou pela se-
mifinal e segue para a próxi-
ma etapa, que ocorre neste 
sábado (10). O evento será 
transmitido on-line no canal 
do Youtube do Rotaract Dis-
trito 4740. 

O Concurso de Orató-
ria foi aberto para 22 clubes 
do Rotaract do Distrito 4740 
e contou com a participação 
de candidatos de diversas ci-
dades do Estado. Conforme 
o organizador do evento, Jú-

nior Reis, o nível dos candi-
datos foi altíssimo. “Todos 
que participaram demonstra-
ram muito conhecimento na 
apresentação. A disputa para 
a final foi muito acirrada, tan-
to que a pontuação entre os 
candidatos ficou entre um e 
dois pontos. Desejo sorte a 
eles”, destaca. 

Conheça os finalistas:
Cleiton Cristiano Ferrasso – 
rotaract Club de Maravilha 
André Zanete de Souza 
– rotaract Club de São 
Joaquim 
Talison André Techio – 
rotaract Club de Concórdia Cleiton Cristiano Ferrasso, do rotaract Club de Maravilha

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Não há direita ou esquerda no Brasil. há 
os que amam nossa Pátria e a querem 
cada vez melhor e os que se empenham 
em humilhá-la, peritos do ódio.”

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

R$ 3 MILHOES EM PREMIOS!MAIS DE

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

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

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Descanso irá realizar leilão 
de bens inservíveis 

Com o objetivo de sempre propor uma renovação da frota 
da municipalidade e dar a destinação correta a bens ociosos, 
o Governo de Descanso irá promover um leilão de bens 
inservíveis, por meio do Portal Superbid. interessados podem 
ofertar lances pela internet até às 10h do dia 16 deste mês, 
sendo que vencerá quem oferecer maior oferta.
Além de sucatas de móveis, equipamentos eletrônicos e pneus, 
o leilão 01/2021 serve para dar destino correto de bens, como 
caminhão basculante, retroescavadeiras, rolo compactador e 
outros três veículos que não atendem mais as necessidades do 
poder público.
Os 19 lotes a serem leiloados poderão ser visitados com 
agendamento prévio até o dia 15 de julho, das 7h30 às 11h30 e 
das 13h às 17h.
Podem participar do processo, empresas ou pessoas físicas 
desde que cumpram as exigências do edital publicado no site 
da Prefeitura de Descanso, ícone Transparência/Licitações. 

 Ascom

imPrENSa NEGaTiva
Na última semana um jornal de grande circulação no 

Brasil, rotulado de esquerda, publicou artigo e relação de 
municípios brasileiros que estariam vacinando com vaci-
nas vencidas. Além de enumerar todos os municípios que 
receberam as mesmas com data vencida, criaram verda-
deiro tumulto. O Ministério da Saúde logo fez um comu-
nicado oficial que nenhum brasileiro recebeu vacina ven-
cida. As secretarias municipais de saúde de todo o Brasil 
vieram desmentir o comunicado daquele jornal, afirman-
do que jamais uma vacina vencida seria aplicada num bra-
sileiro. A única medida que foi tomada em relação ao assun-
to é que quando a validade está expirando, ela é utilizada até 
a data e, após, são descartadas, baixadas do sistema. Lógi-
co que a grande rede de televisão brasileira fez um verdadei-
ro alarme sobre o assunto, prejudicando a tudo e a todos.

ALTERAÇÕES NOS VOOS DO OESTE
A Latam vai reforçar as operações em Santa Catari-

na a partir deste mês. Em comparação com junho, são nove 
novos voos no Estado, com cinco rotas diferentes.

O maior reforço é para o Aeroporto de Navegantes, que pas-
sa a ter oferta de mais cinco voos da companhia: o trecho Nave-
gantes-Congonhas passa de 16 para 17 voos semanais, e a rota Na-
vegantes-Guarulhos sobe de 14 para 18 voos por semana.

Também há reforço nas rotas Florianópolis-Congonhas, de 17 
para 18 voos semanais, Florianópolis-Guarulhos, que passa de 27 para 
28 voos semanais, e Jaguaruna-Congonhas, de 3 para 5 voos semanais.

Além dos novos voos, a companhia aérea também anun-
ciou mudanças nas rotas atendidas nos aeroportos de Chape-
có e Joinville. No Oeste, os cinco voos semanais entre Chapecó e 
Congonhas foram substituídos pela rota Chapecó-Guarulhos.

 abSuRDO

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores ingressou com uma ação di-
reta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal (STF), em que ques-
tiona o decreto do governador Carlos Moisés (PSL) que proibiu o uso da linguagem 
neutra em Santa Catarina. Para o PT, a medida fere os princípios constitucionais da igual-
dade, da não discriminação, da dignidade humana e do direito à educação.

Na ação, que foi protocolada pela presidente do partido, deputada federal Glei-
si Hoffmann, o PT pede que os efeitos do decreto sejam suspensos de imediato pelo Su-
premo e para que o governador seja intimado a prestar esclarecimentos.

Um dos argumentos utilizados pelo PT para levar a discussão ao STF é o fato de que o de-
creto de Santa Catarina tem servido como exemplo para medidas semelhantes em ou-
tros estados. A linguagem neutra, que utiliza termos como “todes” e “todxs”, é considera-
da um meio de inclusão e defendida pelos movimentos LGBTQIA+. A ação argumenta 
que o decreto de SC, “além de estar fortemente marcado pelo traço da censura prévia ao 
proibir o uso da linguagem neutra de gênero, viola preceitos fundamentais por impe-
dir que alunos da rede pública possam se moldar e formar suas identidades em um am-
biente livre e democrático, assim como os servidores públicos de se identificarem assim 
como bem entendem”. Mas a gente nunca vê tudo. Cada dia aparece um absurdo a mais!

CIRURGIA DO PAPA

A operação no intestino grosso à qual o 
Papa Francisco, de 84 anos, foi submetido no 
último domingo sofreu uma drástica mudan-
ça no centro cirúrgico, durante a realização. 
Os médicos do Hospital Gemelli, em Roma, 
haviam programado uma cirurgia robótica, 
técnica sofisticada e pouco invasiva, feita com 
a ajuda de robôs. Poucos minutos do início, 
no entanto, a equipe identificou que o proble-
ma — um estreitamento no intestino provoca-
do por diverticulite — era mais grave e tiveram 
que optar na hora pela operação chamada 
“a céu aberto”, quando a barriga é cortada.

A diverticulite é uma inflamação na pa-
rede do intestino grosso que causa espes-
samento da parede do órgão. O Papa teve 
metade do cólon removido no procedi-
mento. Sua recuperação está sendo boa...

O CIRCO
O presidente da CPI da Pandemia, instalada no Sena-

do Federal, disse que o país está esperando há 12 dias Bolso-
naro se posicionar sobre a denúncia do deputado. O senador 
fez um apelo: “Diga à nação que o deputado Luis Miran-
da está mentindo”. O comportamento do presidente é para 
dar uma resposta a esse circo armado pela oposição, que é 
a CPI. Transformam a dor dos brasileiros em palanque elei-
toral. A prisão de um servidor do Ministério da Saúde foi um 
ato arbitrário ferindo a nossa Constituição, pois com o de-
sespero dos seus integrantes, dirigido por três patetas, vi-
ram que ninguém mais valoriza as suas sessões tão mal di-
rigidas e com uma tendência política radical de esquerda.

>> FIM DAS RESTRIÇÕES NA PANDEMIA
Todas as medidas de restrição para conter a Covid-19 serão suspen-

sas na Inglaterra no próximo dia 19 de julho, segunda-feira, anunciou 
o premier Boris Johnson, traçando a última etapa do desconfinamen-
to britânico após quase um ano e meio de restrições. Daqui a duas se-
manas não será mais obrigatório usar máscaras ou manter um metro de 
distância, por exemplo. Boates e teatros poderão reabrir, a recomenda-
ção para o trabalho remoto será abolida, assim como os limites para aglo-
merações. Segundo o governo, a responsabilidade sobre como agir ago-
ra será dos ingleses, que deverão “aprender a viver” com o vírus.

>> SANTA CATARINA, O MAIS FELIZ
Santa Catarina lidera pela segunda vez o ranking de bem-estar no Brasil e aparece 

como estado “mais feliz” do país, de acordo com o levantamento do economista Da-
niel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Conforme o estudo, esta é a segunda vez que Santa Catarina ocupa a última po-
sição no “Índice de Infelicidade”. A pesquisa foi feita pela primeira vez em 2013, quan-
do o estado também ocupou o 27º lugar do ranking. Somos privilegiados em viver no 
estado mais feliz do Brasil!

>> CLUBE RECREATIVO MARAVILHA
Uma boa parceria foi assinada pelo CRM e Prefeitura de Maravilha, 

que prevê um repasse de recursos públicos para o clube realizar ações vol-
tadas ao desenvolvimento e prática do futebol de campo. Sem dúvida al-
guma um bom incentivo ao nosso clube tradicional, que faz parte de nossa 
história. Todos dirigentes do CRM são abnegados e se dedicam nas suas ati-
vidades, sem custo algum. Muito justo o ato da Prefeitura Municipal, a co-
munidade sente-se valorizada através da prática de esportes na cidade.
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Cleiton C. Ferrasso

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha realizou a pri-
meira sessão do mês de julho 
na segunda-feira (5). Além 
do público virtual, a sessão 
contou ainda com a presen-
ça remota dos acadêmicos 
do curso de Agronomia da 
Unoesc de Maravilha. Den-
tre os trabalhos discutidos 
na noite, destacam-se dois 
projetos, uma moção e cinco 
indicações. 

O projeto de Lei núme-
ro 13/2021, de autoria do po-
der Executivo, dispõe sobre a 
doação de bens ao Corpo de 
Bombeiros Militar. São equi-
pamentos usados no dia a dia 
pela guarnição. Esse projeto foi 
aprovado em segundo turno. 

Já em primeiro turno, 
destaca-se o projeto de Lei 
número 14/2021, também 
de autoria do poder Executi-
vo. Ele foi aprovado pelos ve-
readores e autoriza a adesão 

POlíTiCa Sessão foi transmitida virtualmente ao público. A próxima 
sessão ocorre segunda-feira (12)

Vereadores de maravilha realizam 
sessão com presença virtual 
de acadêmicos de agronomia

Reprodução Facebook

Sessão foi transmitida via rede social 

do Município de Maravilha 
ao Consórcio Interestadual 
e Intermunicipal de Municí-
pios de Santa Catarina, Pa-
raná e Rio Grande do Sul, de 
Segurança Alimentar, Aten-
ção a Sanidade e Agropecuá-
ria e Desenvolvimento Local 
- CONSAD e dá outras provi-
dências.

Ainda durante a noite, 
foi aprovada a moção nú-

mero 17/202 de autoria dos 
vereadores Natalino Pran-
te, Vinícius Ventura, Ademir 
Unser e Orli Berger. O texto 
pede empenho das autorida-
des no apoio à aplicação da 
legislação prevista no Códi-
go Ambiental e não da preva-
lência da Lei da Mata Atlân-
tica. Uma cópia da moção 
foi encaminhada aos Depu-
tados Federais e Senadores 

do Estado de Santa Catari-
na; ao Ministério da Agri-
cultura; ao Ministério do 
Meio Ambiente, a todos os 
(as) Senhores (as)  Deputa-
dos(as) Estatuais; ao Exce-
lentíssimo Governador do 
Estado, Senhor Carlos Moi-
sés; e à Secretaria de Estado 
da Agricultura. Por fim, cin-
co indicações foram aprova-
das durante a sessão.

mEDiCamEnTO

audiência para debater o Zolgensma 
no SuS será realizada

A Comissão de Segurida-
de Social e da Família da Câ-
mara dos Deputados apro-
vou requerimento para a 
realização de uma audiên-
cia pública a fim de debater 
o Projeto de Lei 5253/2020 
que pede a inclusão do Zol-
gensma – medicamento 
mais caro do mundo que tra-
ta a Atrofia Muscular Espi-
nhal (AME), no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), tornando 
o seu fornecimento gratuito.

O deputado federal Cel-
so Maldaner, autor do PL, ex-
plica que este medicamento 
tem um custo de aproximada-
mente R$ 10 milhões e atual-
mente as famílias dependem 
de sorteios, vaquinhas onli-
ne ou até mesmo da justiça 
para adquirir o remédio. Foi 

assim com Sofia Helena, de 
Saudades, que o inspirou a fa-
zer este projeto, e com Aman-
da Soave, de Xanxerê, ambas 
sorteadas pela empresa pa-
tenteadora. “Mas quantas ou-
tras crianças a justiça tem ne-
gado, ou não são sorteados e 

as campanhas de arrecada-
ção demoram para alcançar 
o valor. É injusto!”, defende.

O deputado explica o ob-
jetivo do Projeto de Lei. “Es-
sas vidas não podem ser 
decididas por sorteios, cam-
panhas de arrecadação ou 

pela justiça. A constitui-
ção garante uma vida dig-
na à essas crianças para que 
cresçam com saúde e pos-
sam se desenvolver. O Sus 
precisa garantir isso”.

A audiência, que ainda 
não tem data definida, tem a 
intenção de discutir o tema 
com especialistas, apresen-
tar o relato de pais e voluntá-
rios das campanhas, sensibi-
lizar e movimentar o assunto 
junto às redes sociais, a so-
ciedade e ao Governo. “Essa 
discussão é muito impor-
tante para mostrarmos a re-
levância deste tratamento, 
mas infelizmente acaba atra-
sando sua tramitação, pois 
quem tem a doença tem mui-
ta pressa para receber o trata-
mento”, explica o deputado.

Celso Maldaner é autor do Projeto de Lei que pede a inclusão do medicamento no SUS

Divulgação

mEDO E auTOSSabOTagEm

Por que há tanta intolerância no mundo? É possível evi-

tar a contaminação por esse sentimento na nossa vida? 

Como reagir diante dessa ameaça estabelecida? 

De fato, as pessoas não estão conseguindo lidar com 

sentimentos negativos e fazem confusão entre fantasia e 

realidade. O resultado é essa carga pesada de intolerân-

cia que se vê todos os dias por aí. 

Antigamente era comum se expressar assim: “seria 

bom se eu morresse. Com a minha morte, eu iria ali-

viar a vida”. Ou então: “vou te dar um tiro ou um soco 

na cara”. Mas geralmente as pessoas não materializavam 

essas intenções. Ficavam apenas na retórica, como força 

de expressão, para demonstrar desprazer momentâneo. 

Porém hoje elas concretizam pensamentos ruins, vão às 

últimas consequências, matam, dão socos e tiros. Outras 

não sabem lidar com a culpa e acabam se suicidando, ou 

seja, tornam-se justiceiras delas próprias. 

Hoje as pessoas estão cada vez mais fragilizadas 

emocionalmente. Não conseguem suportar as exigên-

cias da vida, impostas pelo mundo atual, e cedo ou tar-

de acabam somatizando. Muitas vezes entram em crise 

de ansiedade e sofrem com a depressão. Isso acontece 

muitas vezes pelo desconhecimento dos aspectos emo-

cionais. 

Eu digo que é perigoso conviver com as emoções 

sem compreendê-las: as emoções são parte perigosa da 

nossa estrutura. Não dá mais para enfrentar esse univer-

so sem compreensão. Chamamos esse conhecimento de 

inteligência emocional. É quando começamos a sentir 

algumas reações em nível de organismo e começamos 

a identificá-las como algo que faz sentido ou não para a 

vida da gente.  

O nosso cérebro ainda está muito mais na savana 

africana, onde tudo começou, quando os medos eram 

rudimentares, diferentes daqueles que sentimos nos 

dias atuais. Hoje deveríamos estar aproveitando os mo-

mentos de segurança com mais conforto e tecnologia, 

que criamos ao longo dos séculos. Apesar disso, estamos 

dando um jeito de somatizar. Ficamos doentes, emocio-

nalmente falando, porque desenvolvemos ansiedade e 

depressão; porque não sabemos aproveitar aquilo que 

conquistamos em termos de evolução humana. De cer-

ta forma, ainda estamos numa savana africana, mas com 

um iPhone na mão, que dá a ilusão de domínio e suces-

so sobre o mundo, sobre a evolução e sobre nós mesmos.

A gente vê muitas técnicas, muitos conceitos, que 

para a maioria das pessoas é difícil de entender. Um 

exemplo típico é que nós, culturalmente falando, de-

senvolvemos muito pessimismo. Somos extremamente 

críticos, muito exigentes, não só em relação às pessoas, 

mas com a gente mesmo. Então, acabamos desenvolven-

do um limiar de exigências maior do que conseguimos 

entregar, para justamente nos frustrarmos.

Isto leva à autossabotagem. Culpa e autopunição 

que é um jeito de azedar as nossas relações e violar a es-

tabilidade emocional.

Tudo isso se resolve com a terapia, que é uma ma-

neira para ganhar competência e inteligência emocio-

nal, algo que os remédios não te ensinam.
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Dia do Estudante 
A biblioteca municipal de Maravilha vai lançar uma 

campanha a fim de incentivar a leitura. A ação come-
ça segunda-feira (12) e segue até o dia 11 de agosto em 
alusão ao Dia do Estudante. O aluno que retirar um li-
vro neste período vai concorrer a prêmios. Portanto, fica 
a dica e se programe! Abraço e bom fim de semana. 

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

SEmana DE QuaTRO DiaS?
Nesta semana a BBC News apresentou uma reportagem sobre 
a semana de trabalho de quatro dias, implantada de forma 
experimental em diversas empresas da islândia. O sistema, que 
já começou a ser testado em outros países, inclusive em um 
empreendimento brasileiro, permite que cada colaborador se 
organize em quatro dias da semana para entregar suas tarefas, 
pelo mesmo salário. Os participantes relataram se sentir menos 
estressados, com maior equilíbrio entre vida profissional e familiar. 
Segundo pesquisadores, os resultados foram extremamente 
positivos, inclusive para as empresas: a produtividade permaneceu 
a mesma ou até melhorou na maioria dos locais. Um dos pontos 
analisados é que os funcionários passaram a usar o tempo 
disponível de forma mais eficaz, com atenção plena nas atividades 
desenvolvidas. Felizmente, a ideia de que trabalhar horas sem fim 
significa ser produtivo vai ficando no passado...

Camilla Constantin, jornalista

APAE MARISOL
Nesta semana, conversei com alunos da Apae 

Marisol, os autodefensores Carine Vendrusculo e 
Cássio Leite Sangalli. Uma conversa muito diver-

tida e rica em aprendizado. A entrevista está dispo-
nível no site da Rádio Líder, um trecho na edição de 
hoje do Jornal O Líder, e também no Facebook. Des-

taco o trabalho da terapeuta ocupacional Charle-
ne Bandeira, que acompanhou os alunos no estú-
dio, e a dedicação de todos da Apae de Maravilha. 

O trabalho desenvolvido é espetacular. Precisa-
mos sempre de mais inclusão. Parabéns, pessoal.

Ederson Abi, jornalista

NaDa mUDOU NaS rODOviaS  
O Oeste de Santa Catarina está há décadas mendigando investimentos por parte dos governos Estadu-

al e Federal para suas rodovias. O que temos são trechos praticamente abandonados, recebendo como esmola 
operações tapa-buracos. Há pouco tempo, as obras de revitalização na BR-282 começaram, mas vem avançan-
do de forma lenta. Na BR-163, um descaso total, uma verdadeira vergonha. Nossas SCs não fogem dessa rea-
lidade, o Estado tem investido muito pouco, deixando rodovias, a exemplo da SC-160, abandonadas em meio 
aos buracos. Recentemente o governador de Santa Catarina manifestou interesse em investir nas rodovias fe-
derais, mas como, se nem mesmo as SCs tem recebido a atenção que merecem? Vergonhoso, senhores gover-
nantes. Nesta edição, circulamos, mais uma vez, uma reportagem sobre esse descaso com nossas rodovias. 

Carine Arenhardt, jornalista

Buraco em ponte na SC-120 entre Lebon régis e Curitibanos, no Meio-Oeste

Caçador Online/Divulgação/ND
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QuEm ViViFiCa O TEmPO, 
ViViFiCa a PRÓPRia ViDa

Os conhecimentos esqueci-
dos podem ser relembrados, mas 
o tempo perdido em inatividade 
nunca pode ser recuperado. Tem-
po é Vida, e a Vida é mais valio-
sa que qualquer coisa. Quem des-
perdiça o tempo está cometendo 
uma tolice maior que andar jo-
gando dinheiro. A Vida não é esta-
cionária. Ela progride ou regride.

Motoristas devem ficar atentos quando trafegam 
pelas vias, pois a cada dia um novo buraco aparece 

Falta de manutenção 
nas rodovias estaduais 
gera preocupação

DESCaSO

FranCiele BorGes 

O 
trecho rodovia SC-160 que une os municípios de Bom Jesus do 
Oeste e Pinhalzinho, passando por Modelo e Serra Alta nova-
mente vem causando preocupação e indignação da comunida-
de regional. Sendo uma das principais vias de acesso a muni-

cípios, que crescem cada vez mais economicamente dentro do estado de 
Santa Catarina, vem sendo seguidamente ignorada pelo Deinfra e pelo go-
verno do estado.

Motoristas que andam pelas rodovias estaduais precisam estar muitos 
atentos, pois a cada dia um novo buraco aparece. As rodovias, que tem um 
fluxo intenso de caminhões de cargas e veículos de passeios, estão ficando 
cada dia mais perigosa. Inúmeros acidentes já foram registrados nestes lo-
cais devido à falta de manutenção. 

De acordo com o Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) na 
SC-160, em Pinhalzinho, foi realizada uma operação tapa-buracos. Paralelo a 
isso, também foi executado serviços de roçada e limpeza. Além disso, está em 
andamento na Secretaria de Infraestrutura Estadual (SIE) um projeto para a 
revitalização da rodovia. E na SC-160, entre Romelândia e Anchieta está em 
processo de manutenção (limpeza, roçada e tapa-buracos). 

O departamento também informou que está em fase de elaboração do 
projeto de Engenharia Rodoviária para Obras de Restauração da Rodovia SC-
160, trecho entre o entroncamento com a BR-282 em Pinhalzinho até o mu-
nicípio de São Carlos, com extensão aproximada de 38,215 km. O valor do in-
vestimento será de R$ 596.800,00 com prazo para finalizar até março de 2022. 

Em junho de 2019, o Ministério Público obteve medida liminar para determinar 
ao Estado de Santa Catarina a restauração da rodovia SC-160, a qual deveria ser 
concluída no prazo máximo de 12 meses. A ação foi ajuizada pela Promotoria de 
Justiça da Comarca de Modelo, que já questiona, desde 2015, a manutenção da 
rodovia. No entanto, dois anos depois da liminar, nenhuma obra de restauração 
foi iniciada. Na liminar, o promotor Edisson de Melo Menezes, descreveu o cenário 
como deplorável, com risco atual e diário aos motoristas que transitam pela região.
A rodovia recebe, há anos, apenas operações de tapa-buraco, o que ameniza o 
problema por poucos dias. Segundo consta na ação, a situação mais grave, objeto 
da medida liminar, é um trecho de 25 quilômetros entre Bom Jesus do Oeste e 
Pinhalzinho, que passa também por Modelo e Serra Alta. 

SC INVESTE 17% DO qUE 
DEVERIA NA MANUTENÇãO 
DE RODOVIAS

Um estudo divulgado nes-
ta semana pela Federação 
das Indústrias de SC (Fiesc), 
aponta que o governo de San-
ta Catarina investe cerca de 
17% do que deveria em ma-
nutenção de rodovias estadu-
ais.  A análise do consultor da 
Fiesc, Ricardo Saporiti, apon-
ta que o Executivo estadual li-
quidou, em média, R$ 37,2 
milhões/ano para este fim, 
quando o ideal seria R$ 210 
milhões, valor mínimo neces-
sário para a conservação das 
vias e que representa 1% do 
patrimônio rodoviário de San-
ta Catarina, de R$ 21 bilhões.SC-160: 

Abandonada há anos

Trecho entre romelândia e Anchieta também apresenta problemas

Buracos deixam 
um cenário de risco 
para motoristas

Defeitos no asfalto fazem com que 
motoristas redobrem os cuidados – 

Trecho na SC-160 em Modelo

Ar
qu

ivo
/O
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Fotos: Divulgação
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REFORma nO CEi 
CanTinHO FEliZ 
Ainda para a educação infantil, o 
município deve fazer um investimento 
médio de r$ 23 mil, para uma 
pequena reforma no CEi Cantinho 
Feliz. No local, será efetivada uma 
adequação na sala dos professores, 
espaço já existente. 

EDuCaÇãO inFanTil Estrutura será no subsolo do posto de saúde, 
com ampliação da área construída 

município confirma nova 
creche no bairro Estrela 
Carine arenHarDt 

O governo municipal de 
Maravilha confirmou mais uma 
obra para funcionamento de 
creche, com sede no Bairro Es-
trela. O projeto está sendo ela-
borado pelo município, que 
também trabalha no processo li-
citatório para definir a empresa 
responsável pela obra. A previ-
são é que a obra possa ser inicia-
da já no mês de agosto e as au-
las na nova creche comecem no 
primeiro semestre de 2022. 

Conforme a secretária de 
Educação, Cleusamar Preuss, 
a creche vai funcionar no 
subsolo do posto de saúde do 
Bairro Estrela, e além da estru-
tura atual terá ampliação do 
espaço em 190m², totalizan-
do mais de 420m² em área to-
tal. A nova creche deve atender 
aproximadamente 70 crianças, 
com turmas do maternal 1, 2 

Creche vai ser no subsolo do posto de saúde, mais ampliação de 190m²

Carine Arenhardt/O Líder

e 3 e berçário. O objetivo é atender 
principalmente famílias que resi-
dem em bairros próximos ao trevo 
de acesso principal da cidade. 

A obra deve ser feita com recurso 
de emenda parlamentar do deputado 
estadual Valdir Cobalchini (MDB), no 
valor de R$ 600 mil, mais contraparti-
da do município de acordo com o va-
lor final definido em licitação. 

O Hospital São José de Ma-
ravilha foi fundado em 09 de ju-
lho de 1956 em reunião com 
lideranças locais e sócios fun-
dadores. A capacidade inicial 
era de seis leitos, um médico e 
quatro colaboradores. Após 65 
anos de história, o hospital co-
leciona inúmeros momentos 
importantes que marcaram seu 
crescimento e   caminha a pas-
sos largos, visando estar sem-
pre entre as instituições de re-
ferência em Santa Catarina. 

Atualmente são 93 lei-
tos de internação, distribuídos 
na área clínica médica, pedia-
tria e cirúrgica, além de 10 lei-
tos de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI). O hospital é 
referência em toda região, e 
na urgência/emergência para 
nove municípios: Maravilha, 
São Miguel da Boa Vista, Ti-
grinhos, Bom Jesus do Oes-
te, Sul  Brasil, Serra Alta, Flor 
do Sertão, Iraceminha e San-
ta Terezinha do Progresso.

aniVERSáRiO
Hospital São José completa 65 anos em maravilha

PROJETOS PaRa 2022
Entre os principais projetos para 
2022, o hospital vai renovar o Centro 
de imagens, colocando a disposição 
em termos de tecnologia o que há de 
mais moderno em serviço de imagem 
e ainda trabalhar na ampliação do 
setor de urgência/emergência com 
laboratório e Unidade de Terapia 
intensiva NEO Natal, já apresentado 
para Secretário do Estado da Saúde  
de Santa Catarina.

Divulgação
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Notícias ALESC

Orçamento de SC 
para 2022 é aprovado 

Alesc dá andamento à 
reforma da previdência

FOTO DA SEMANA

Combate ao crime de 
pedofilia ganha força

Projetos de 
deputados viram leis

Assembleia sem 
papel e mais acessível

Os deputados estaduais 
aprovaram o projeto que 
estabelece a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
para 2022. Conforme o tex-
to, Santa Catarina terá cer-
ca de R$ 34,5 bilhões no 
orçamento para o próximo 
ano, aproximadamente R$ 3 
bilhões a mais do que o esti-
mado para 2021. A proposta 
segue agora para sanção do 
governador.

Os deputados aprovaram o calendário de tramitação da re-
forma da previdência estadual. Além de estabelecer novas 

idades para aposentadoria, a reforma trata da atualização das 
normas de pensões e deve se assemelhar à previdência fede-
ral. Para o dia 19 de julho está marcada uma audiência pública 
para ouvir os servidores. A previsão é que a votação aconteça 
no início de agosto. Mais informações no site da Alesc.

Assembleia realizou um en-
contro com especialistas 
para traçar estratégias de 
combate ao crime de pedo-
filia. As sugestões extraídas 
serão encaminhadas para a 
Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente. SC registra quase 
quatro mil notificações de 
violência sexual contra crian-
ças e adolescentes por ano.

Mais cinco propostas de de-
putados estaduais viraram leis 
nos últimos dias. Cabe desta-
que a medida que permite a 
doação de bicicletas apre-
endidas e abandonadas para 
que sejam transformadas em 
cadeiras de rodas. Outra nova 
lei estabelece a preferência 
de massa asfáltica adiciona-
da com borracha de pneus 
usados na pavimentação de 
estradas em SC.

Para eliminar os custos com 
impressão e trazer mais agi-
lidade, a Alesc assinou um 
termo de cooperação para 
utilizar o sistema de tramita-
ção de projetos da Assem-
bleia do Rio Grande do Norte, 
que permite gerenciar as ati-
vidades legislativas, de forma 
digital, em todas as fases. A 
ferramenta foi disponibiliza-
da gratuitamente.

proposta | Na Alesc, governador assina PEC e PLC que 
preveem reajuste salarial para 80 mil servidores da Educação 
e Segurança de SC

foto: Rodolfo Espínola/AGÊNCIA AL

@assembleiascwww.alesc.sc.gov.br (48) 99960-1127
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Um dos valores da Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG ao 
longo de 40 anos de história é 
promover o bem-estar da co-
munidade e o desenvolvimen-
to onde a cooperativa está in-
serida. Com este intuito, foram 
realizadas as entregas dos pri-
meiros recursos destinados 
por meio da ação solidária Jun-
tos Fazemos o Bem. Esta é a pri-
meira de três entregas que se-
rão realizadas ao longo de 2021. 

Enquanto em 2020 foram 
destinados cerca de R$ 670 mil, 
apenas nesta primeira entre-
ga, nos primeiros quatro me-
ses da ação solidária, a coope-
rativa já alcançou a marca de R$ 
470 mil entregues para as enti-
dades assistenciais, com 347 en-

tidades cadastradas neste perí-
odo. Além disso, do valor total, 
aproximadamente R$ 200 mil 
foram repassados para hospi-
tais da região. O apoio aos hos-
pitais é feito quinzenalmente, 
como forma de auxiliar as ca-
sas de saúde a qualificar o aten-
dimento aos pacientes duran-
te a pandemia do coronavírus.

Em São Carlos, por exemplo, 
a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) conse-
guiu equipar uma cozinha in-
dustrial com recursos da coope-
rativa. A ação solidária continua 
e, para participar, os associados 
poderão indicar uma entidade 
da sua escolha ao realizar qual-
quer aplicação financeira na Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/MG. 

Entrega realizada no município de São Carlos 

SiCREDi
ação solidária destina 
R$ 470 mil em doações

Divulgação

eDerson aBi

O CTG Juca Ruivo realiza en-
tre os dias 3, 4 e 5 de setembro 
o “1º Duelo Imperador” e o “1º 
Duelo Imperatriz” de laço em 
Maravilha. O evento vai reunir la-
çadores de vários estados e não 
terá presença de público em ra-
zão a pandemia. A premiação to-
tal será de R$ 35 mil para laço in-
dividual, em dupla e quarteto. O 
objetivo é reunir mais de 400 la-
çadores. 

Na manhã de quarta-fei-
ra (7), a Rádio Líder recebeu no 
estúdio o patrão do CTG, Vitori-
no Marion Filho, e o vice-patrão, 
Glacionir Borba (Ni), que de-
talharam a realização do even-
to. O objetivo é observar o cená-
rio da pandemia, torcer por uma 
melhora até setembro e projetar 
um possível rodeio nacional em 
março de 2022.

Segundo Borba, O CTG Juca 
Ruivo é uma entidade com cre-
dibilidade e que recebe o cari-
nho de todos em Maravilha. Ele 
lembrou que o Juca Ruivo é igual 
uma empresa, que precisa de ar-
recadação, de renda para sobre-
viver. Ele disse que o CTG está 
em alerta vermelho, mas que o 
evento em setembro deve ajudar 
financeiramente. “Não estamos 
fazendo nada precipitado, tudo 
dentro das regras, para não pre-

TRaDiÇãO Patronagem também trabalha com possibilidade de realização 
do rodeio nacional em março

CTg Juca Ruivo organiza duelo de laço 
no mês de setembro em maravilha

Patrão Marion e vice-patrão Borba visitaram o estúdio da rádio Líder para falar do evento

Ederson Abi /O Líder

cisar bater na porta do comércio, 
ou do governo municipal”, lem-
brou. 

De acordo com o patrão Ma-
rion, o evento de laço será con-
centrado na Campeira, sem a 

parte artística. O duelo vai fo-
mentar a tradição na região e 
contemplar vários laçadores, di-
vididos em forças A, B, C. Marion 
destacou, ainda, o duelo de laço 
com a presença das mulheres, 

que cada vez estão atuando mais 
e precisam ser valorizadas.

O patrão lembrou que o ca-
nal Mega Rodeio vai transmitir o 
evento no Youtube, podendo ser 
visto em todo o país. 

RODEiO Em 2022
A realização do duelo em setembro anima para a realização de um grande 
rodeio tradicional no próximo ano. Ao ser questionado sobre a ideia, Marion 
afirmou que a patronagem já está se organizando para a realização do rodeio 
Nacional em março, com presença da artística e atividades na Campeira. 
De acordo com o vice-patrão Borba, as invernadas artísticas estão trabalhando, 
mas sem a intensidade dos anos anteriores, por conta da pandemia. Ele 
acredita que até março, todas as atividades estarão normalizadas. “Pessoal 
imunizado, e vamos fazer um rodeio como Maravilha merece”, projetou.

umbRElla STREET
Prazo para participar 
do concurso de 
fotografia encerra dia 17
CaMilla Constantin

Termina no próximo sá-
bado (17) o prazo para par-
ticipar do concurso que irá 
premiar as três melhores fo-
tografias da Umbrella Street, 
na praça Padre José Bunse. 
Os vencedores serão conhe-
cidos no dia 27 de julho, 
aniversário de Maravilha.

As melhores imagens 

serão definidas por jura-
dos e os prêmios são de 
R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 250. 
Para participar basta pos-
tar no feed e stories do pró-
prio Instagram uma foto 
da rua de guarda-chu-
vas, marcando @prefei-
turamaravilha. Cada pes-
soa pode participar com 
até três fotos e o perfil deve 
estar no modo público. 

instalação artística deve permanecer no local até a colocação dos enfeites natalinos

Camilla Constantin/O Líder

aJuDa

Hospital presta contas dos valores arrecadados 
na ação entre amigos

Nesta semana foi realiza-
do uma prestação de contas re-
ferente à Ação entre Amigos 
em benefício do Hospital São 
José da arrecadação com a ven-
da dos números com o prêmio 
das camisetas do Grêmio e In-
ter. A direção do Hospital São 
José de Maravilha agradeceu a 
arrecadação da ação entre ami-
gos com um resultado incrí-
vel no valor de R$ 32.190,00.

A diretora do hospital, Nei-
va Schaefer, agradeceu os ami-
gos Parceiros do Bem, torcedo-
res do Grêmio em especial seu 
representante Lucinei Werner e 
dos torcedores do Inter e repre-

Camisas foram entregues aos ganhadores 

sentante do consulado do In-
ter de Cunha Porã Jhonessa Ko-
nig por todo o apoio no período 
da ação entre amigos. Também 
aos apoiadores e patrocinado-

res Sicoob Credial, Tele Artes, In-
violável Monitoramento Mene-
gassi Telecomunicações além 
da imprensa Rádio Líder em 
especial locutor Oneide e Rá-

dio Difusora pela divulgação.
Com o valor foram adqui-

ridos os seguintes equipamen-
tos: dois oxímetros de mesa 
com sensores infantil e adulto 
no valor R$ 8.380.00; duas me-
sas de aço inox e um carrinho 
em inox com rodinhas no va-
lor R$ 14.000,00; três garrafas tér-
micas inox 13 litros e três garra-
fas térmicas 5.5 litros no valor R$ 
1.530,00; uma televisão Led 50 
no valor R$ 1.999,00; três con-
dicionadores de ar no valor R$ 
6.597,00.  O total arrecado foi 
de R$ 32.190,00 e foi gastado R$ 
32.506,00, a diferença do valor 
foi a contrapartida do hospital. 

Divulgação
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“Percebi que todas as coisas que 
temia e receava só continham algo de 
bom ou de mau na medida em que o 
ânimo se deixava afetar por elas.”

Baruch Spinozapor RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Atendimento 
On-line
          dr.deny.alfano
  
       (49) 9.8895-5231

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

União Europeia multa Volkswa-
gen e BMW em 875 milhões de eu-
ros por práticas de cartel

A Comissão Europeia multou a Volkswagen e BMW em 
875 milhões de euros (cerca de US$ 1 bilhão) nesta quinta-
feira (8) por terem conspirado para restringir o uso de tec-
nologia de limpeza de emissões de carbono que haviam de-
senvolvido. As informações são da Reuters. A Volkswagen 
pagará uma multa de 502 milhões de euros. Já a BMW paga-
rá 373 milhões de euros. A Daimler, outra fabricante de au-
tomóveis, que também fez parte do cartel, não foi multada 
após ter revelado o esquema. Margrethe Vestager, chefe an-
titruste da União Europeia, disse, em entrevista coletiva em 
Bruxelas, que as fabricantes alemãs possuíam a tecnologia 
para reduzir emissões danosas mais do que o exigido sob a 
lei da União Europeia, mas evitaram competir para fazê-lo.

Varejo catarinense regis-
tra maior crescimento do 
Sul do país nos últimos 
12 meses, aponta IBGE

O volume de vendas do varejo 
catarinense continua em um cenário 
de crescimento. Nos últimos 12 
meses, o desempenho do comércio 
varejista ampliado, que engloba todas 
as atividades, inclusive materiais de 
construção e veículos, se comparado 
com as 15 maiores economias do 
Brasil, figura como o quinto maior 
crescimento do país, +10,5%. É 
o melhor desempenho do Sul do 
Brasil. Os dados são da Pesquisa 
Mensal de Comércio, divulgada nesta 
quarta-feira, 7, pelo instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (iBGE). 
Segundo o iBGE, o resultado é +4,7% 
superior a abril, que já vinha com um 
crescimento de +3,7%. No acumulado 
do ano, a alta foi de +14,6%.

Pix fica em 2º lugar entre os meios de pagamento 
preferidos dos brasileiros

O Pix foi lançado em outubro de 2020 pelo Banco Central (BC) e já se tornou o segundo meio 
de pagamento preferido pelos brasileiros, atrás somente dos cartões de débito e crédito, se-
gundo uma pesquisa feita pela Fiserv e enviada com exclusividade ao CNN Brasil Business. En-
tre os participantes do estudo, 22% dizem que preferem o Pix para fazer pagamentos, enquan-
to 28% preferem usar o cartão. Com a pandemia e as regras de distanciamento social para evitar 
o contágio pela Covid-19, muitas pessoas passaram a ver no dinheiro em espécie o risco de con-
taminação, já que moedas e notas de dinheiro passam por muitas mãos. Mais da metade (52%) 
dos brasileiros afirmou ter usado o dinheiro com menos frequência durante esse período. 

bOlSOnaRO DEFEnDE Fim DO 
HORáRiO DE VERãO E DiZ QuE 
mEDiDa nãO TRaZ ganHO

O presidente Jair Bolsonaro (sem parti-
do) criticou, durante encontro com apoia-
dores nesta terça-feira, 6, o uso do horário 
de verão e afirmou que a medida não traz 
nenhum ganho financeiro. Segundo o pre-
sidente, na volta ao Palácio da Alvorada, a 
maioria é contra o horário de verão porque 
“mexe no horário biológico”. A volta do ho-
rário de verão é defendida como uma al-
ternativa para amenizar o risco de apagões 
e abrandar a pressão sobre a produção de 
energia durante os próximos meses, de es-
tiagem. Na semana passada, associações do 
setor de turismo - que reúne hotéis, restau-
rantes e bares - enviaram pedido ao presi-
dente Jair Bolsonaro e ao ministro de Mi-
nas e Energia, Bento Albuquerque, pelo 
retorno da antecipação dos relógios. Se-
gundo o presidente da Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes (Abrasel), a mu-
dança poderia favorecer o setor produtivo 
do país e ajudar na retomada econômica.

Lucro de R$ 5,9 bilhões 
do FGTS será distribuído 
aos trabalhadores

PlaNOS DE SaúDE TErãO DE rEDUzir 
PrEçO DaS mENSaliDaDES Em 8,19%

É a primeira vez na história que a ANS (Agência Nacional de 
Saúde Suplementar) decide que o índice de correção anual será 
negativo. A medida fará com que as operadoras dos planos de saú-
de individuais reduzam o valor a partir do mês que vem, com pa-
gamento retroativo de maio, junho e julho, sempre na data de 
aniversário do contrato do usuário. Por se tratar de um índice ne-
gativo, as operadoras terão de efetuar redução na mensalidade re-
lativa ao que deixaram de aplicar nos meses anteriores. A deci-
são beneficia 8,1 milhões de beneficiários até 1º de maio de 2022. 
A boa notícia, porém, não se aplica aos planos corporativos, con-
tratados por empresas para seus funcionários, nem coletivos. Le-
vantamento apresentado pela ANS na reunião virtual apontou 
que a decisão se deve à queda de 82% para 74% no uso de servi-
ços médicos pelos usuários no ano passado, como cirurgias e exa-
mes. De acordo com dados da ANS, as consultas médicas registra-
ram um recuo de 25% nas ocorrências em 2020, em relação a 2019.

O Conselho Curador do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) pla-
neja distribuir o montante de R$ 5,9 bi-
lhões referente ao lucro do fundo entre as 
contas dos trabalhadores formais a par-
tir de agosto. O valor representa 70% do lu-
cro registrado pelo fundo em 2020. A ideia 
é oferecer aos trabalhadores uma remu-
neração suficiente para repor as perdas fi-
nanceiras causadas pela inflação do ano 
passado, que fechou em 4,52%. Os cálcu-
los das despesas somaram R$ 25 bilhões 
e as receitas, R$ 33,4 bilhões. Assim, a di-
ferença foi o lucro de R$ 8,4 bilhões.
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Ortopedista e traumatologista renato Zaneti 
esclarece as principais dúvidas sobre o assunto 

lesão no menisco: 
causas, sintomas 
e tratamento 

DOR nO JOElHO

CaMilla Constantin

Lesões meniscais são frequentes e ocorrem 

em pessoas de diversas faixas etárias. O sin-

toma mais evidente é a dor no joelho, bem 

localizada, podendo agravar durante a execu-

ção de atividades simples do dia a dia, como su-

bir e descer escadas ou caminhar, por exemplo. 

O médico ortopedista e traumatologista Rena-

to Zaneti, que atende em Maravilha, destaca que 

com o aparecimento dos sintomas é importan-

te buscar orientação profissional, para poste-

rior tratamento adequado. O principal conselho é 

apostar em atividades de prevenção, com exercícios 

de fortalecimento muscular e alongamentos. 

Ortopedista e traumatologista renato Zaneti atende em Maravilha

Arquivo/O Líder

O que é menISCO e quAIS 
AS PRInCIPAIS CAuSAS de 
leSÃO nO lOCAl?

O que O 
PACIenTe SenTe? COmO é feITO O 

dIAgnóSTICO?

nO que COnSISTe O TRATAmenTO?

O menisco é uma estrutura que tem várias funções de 
amortecedor do joelho contra impactos. Ajuda na nutrição 
da cartilagem, protege o contato de osso contra osso 
e auxilia na estabilização da articulação do joelho. As 
principais causas de lesões no menisco são traumas, 
sobrepeso, realizar exercícios de forma incorreta, trabalhos 
pesados e realização de esportes de impacto. 

O relato é de dor no meio do joelho, tipo 
pontada, que pode agravar quando o 
paciente se agacha ou estica demais 
o joelho. Pode contar ainda com 
aparecimento de uma bolinha ao 
dobrar o joelho. Outro sintoma bastante 
comum é a sensação de bloqueio ou 
travamento.

O diagnóstico é feito com exame 
físico detalhado. Como há outros 
problemas no joelho com sintomas 
semelhantes, o médico pode pedir o 
exame padrão, que é a ressonância 
magnética, para auxiliar na 
confirmação do diagnóstico. 

Dependendo do tipo e tempo de lesão, de início pode ser tentado 
tratamento conservador, com mudança de estilo de vida, fortalecimento 
muscular, perda de peso, entre outros. E, em casos extremos, realizamos 
tratamento cirúrgico (artroscopia de joelho).
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

mEDICINA E sAÚDE

Prevenção e 
Controle das 
hepatites virais

Cinco são os tipos mais co-
muns de hepatites virais (A, B, C, 
D e E) e, no caso da hepatite B, já 
há vacina disponível nos postos 

de saúde para pessoas de até 50 
anos. Além destes tipos são regis-
trados ainda dois outros: o F, que 
apesar de estudos recentes não 

terem configurado sua existên-
cia, sendo descartado, mas não 
eliminado da literatura médica, 
e o tipo G.

Fonte: www.spb.org.br

julhO 
AmARelO

Julho foi adotado pelo Ministério da Saúde e 
pelo Comitê Estadual de hepatites virais como 
o mês de luta e prevenção das hepatites virais. 

isso não significa que a prevenção à doença deva 
ser menor nos demais meses do ano, muito pelo 
contrário, a cada dia deve-se aumentar a atenção 

porque as hepatites virais são as principais 
causas de câncer no fígado.

De acordo com o Ministério da Saúde, três 
milhões de brasileiros estão infectados pela 

hepatite C, mas não sabem que têm o vírus. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 

que cerca de 3% da população mundial seja 
portadora de hepatite C crônica.

A falta de conhecimento da existência da doença 
é o grande desafio, por isso a recomendação é 

que todas as pessoas com mais de 45 anos 
de idade façam o teste gratuitamente 

em qualquer posto de saúde e, no caso 
positivo, façam o tratamento que está 

disponível na rede pública de saúde.

Hepatite C – Pelo grau de gravidade, a hepatite C me-
rece uma atenção especial. Ao contrário dos demais vírus que cau-
sam hepatite, o vírus da hepatite C não gera uma resposta imunológi-
ca adequada no organismo, o que faz com que a infecção aguda seja 
menos sintomática, mas também com que a maioria das pessoas que 
se infectam se tornem portadores de hepatite crônica, com suas con-
sequências a longo prazo.

Hepatite C é a inflamação do fígado causada pela infecção pelo 
vírus da hepatite C (VHC ou HCV), transmitido através do contato 
com sangue contaminado. Essa inflamação ocorre na maioria das 
pessoas que adquire o vírus e, dependendo da intensidade e tempo 
de duração, pode levar a cirrose e câncer do fígado.

Prevenção – O alerta do Ministério 
da Saúde é para que a prevenção se torne 
um hábito, principalmente para evitar que 
a doença evolua para uma situação mais 
grave pela falta de diagnóstico ou diagnós-
tico tardio, quando a doença já está em es-
tado avançado.

– hepatite A, que tem o maior número de casos, está 
diretamente relacionada às condições de saneamento 
básico e de higiene. É uma infecção leve e cura sozinha. 
Existe vacina.

–hepatite B, o segundo tipo com maior incidência, atinge 
maior proporção de transmissão por via sexual e contato 
sanguíneo. A melhor forma de prevenção para a hepatite B é 
a vacina, associada ao uso do preservativo.

– hepatite C, tem como principal forma de transmissão 
o contato com sangue. É considerada a maior epidemia 
da humanidade hoje, cinco vezes superior à AiDS/hiv. A 
hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado. Não 
tem vacina. A doença pode causar cirrose, câncer de fígado 
e morte.

– hepatite D, causada pelo vírus da hepatite D (vhD) ocorre 
apenas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. 
A vacinação contra a hepatite B também protege de uma 
infecção contra a hepatite D.

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

– hepatite F, relatos recentes demonstram que não se 
confirmou a identificação do vírus da hepatite F (vhF), 
portanto este tipo de hepatite, segundo a Organização 
Mundial de Saúde, pode ser desconsiderado.

– hepatite G, o vírus da hepatite G (vhG), também 
conhecido como GBv-C é transmitido através do sangue, 
sendo comum entre usuários de drogas endovenosas 
e receptores de transfusões. O vírus G também pode 
ser transmitido durante a gravidez e por via sexual. É 
frequentemente encontrado em co-infecção com outros 
vírus, como o da hepatite C (vhC), da hepatite B (vhB) e da 
Aids (hiv).

http://www.spb.org.br
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cheirinho de combo no ar

Carine arenHaDrt 

Os casos de recuperação da 
Covid-19, principalmente de pa-
cientes que enfrentaram sinto-
mas graves da doença, rendem 
histórias emocionantes. Foi as-
sim para a família de Rosangela 
Haack, moradora de Paraíso, que 
ficou 11 dias internada na UTI 
do Hospital São José, em Mara-
vilha. A paciente ficou ainda sete 
dias internada na enfermaria do 
Hospital Regional de São Miguel 
do Oeste. 

O capítulo mais emocionan-
te dessa história foi o reencontro 
da mãe e filho, que nasceu du-
rante o período de internação. 
Rosangela, 33 anos, estava grávi-
da de 36 semanas quando preci-
sou ser internada no último dia 
19 de junho, no Regional de São 
Miguel do Oeste. O filho Andrei 
nasceu no dia 21 de parto cesá-
rea, mas um dia depois a mãe 

SuPERaÇãO Rosangela Haack, moradora de Paraíso, ficou 18 dias internada,11 deles na UTI do Hospital São José de Maravilha

após internação para tratamento da Covid-19, 
mãe conhece o filho 15 dias depois do nascimento 

No dia da alta da UTi em Maravilha, equipe do hospital vibrou junto com a paciente 

precisou ser intubada e devido 
a falta de vagas no Hospital Re-
gional, Rosangela foi transferida 

para a UTI do Hospital São José 
de Maravilha. 

Rosangela chegou a ver o fi-

lho no dia do nascimento, mas 
devido ao seu estado de saú-
de naquele dia, não lembra mais 
do momento. Ainda em Maravi-
lha, após melhora no quadro de 
saúde, a mãe via o filho por ví-
deo no celular. Ela recebeu alta 
da UTI em Maravilha na última 
sexta-feira (2), e depois de preci-

sar de mais quatro dias de inter-
nação em leito de enfermaria em 
São Miguel do Oeste, na terça-fei-
ra (6) a mãe finalmente pôde pe-
gar o filho no colo, ao dar alta e 
vencer a luta contra a Covid. 

Andrei estava com 15 dias de 
vida quando ganhou o primeiro 
colo da mãe. Ele é o primeiro filho 

do casal Rosangela e Henrique. 
O momento do reencontro foi 
emocionante. Finalmente reuni-
da, a família transborda gratidão 
a Deus, a todos que pediram pela 
cura em oração e aos profissio-
nais da saúde pelo atendimento 
profissional e humanizado pres-
tado à paciente e família. 

Fotos: Divulgação

rosângela com o filho Andrei e o marido henrique

H1n1
Vacina da gripe está disponível 
para toda população
Carine arenHarDt

A Campanha de Vacina-
ção contra a Gripe encerrou 
na sexta-feira (9) em Santa 
Catarina, mas a partir des-
te sábado (10), as doses res-
tantes serão disponibiliza-
das para toda população. Só 
não podem receber a imu-
nização crianças meno-
res de seis meses. Quem faz 

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

Em Maravilha, até a ter-
ça-feira (6), o município ha-
via aplicado 6.633 doses para 
a população que se encai-
xava nos grupos de risco. 
Na data, o município infor-
mou ainda que tinha um es-
toque de aproximadamen-
te 3 mil doses, disponíveis 

para aplicação na popula-
ção em geral a partir de hoje. 

A vacinação vai seguir 
no município enquanto hou-
ver estoque do imunizan-
te. Maravilha não vai receber 
novas doses para essa cam-
panha. Neste sábado, tem 
horário especial de atendi-
mento, no Centro Especia-
lizado em Saúde, com va-
cinação das 12 às 16h. 

vacinação da gripe é ampliada para toda população 

Divulgação
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Carine arenHarDt

A vacinação contra a Co-
vid-19 teve mudanças nesta se-
mana, com a inclusão dos tra-
balhadores da indústria entre os 
grupos atendidos. A medida foi 
anunciada pelo governo do Es-
tado, e conforme determinação 
do governador Carlos Moisés, os 
municípios catarinenses devem 
reservar 30% das doses para tra-
balhadores do setor industrial. 

A secretária de Saúde de 
Maravilha, Miriane Sartori, des-
taca que o município recebeu 
na terça-feira (6) quase mil no-
vas doses, das quais aproxima-
damente 300 foram reserva-
das para esses trabalhadores. 
Na quarta-feira (7) uma equipe 
da Secretaria de Saúde iniciou 
o cronograma, indo até as duas 
maiores indústrias do municí-
pio, para fazer a imunização dos 

Covid-19 Novo grupo é atendido por agendamento, devido a disponibilidade dos imunizantes 

Trabalhadores da indústria começam a ser 
vacinados em maravilha 

imunização segue avançando em Maravilha

funcionários. 
Os colaboradores das de-

mais indústrias de Maravilha se-
rão atendidos por agendamen-
to, no Centro Especializado em 
Saúde. Este agendamento será 
feito com as empresas, que vão 

então avisar seus funcionários 
sobre a data. As indústrias de-
vem fornecer ainda um termo, 
que atesta que o referido funcio-
nário atua na empresa. Miriane 
esclarece que não será atendido 
quem trabalha em indústrias de 

Arquivo/O Líder

VACINAÇãO PARA qUEM TEM MAIS DE 35 ANOS 
Na sexta-feira (9), o município de Maravilha ampliou a 
faixa etária para vacinação da população em geral. O 
município atende todos os munícipes com mais de 35 
anos, além dos demais grupos prioritários já anunciados. 

CASOS ATIVOS E MORTE DE jOVEM DE 28 ANOS
Nesta semana, o município registrou mais duas mortes, por 
complicações da Covid-19. Na segunda-feira (5) foi confirmada 
a morte do paciente mais jovem, com 28 anos. Ele estava 
internado em leito de UTi do hospital São José. Outro óbito foi 
confirmado na quinta-feira (8), no entanto o paciente morreu 
ainda no dia 3 de julho. Nesta semana o óbito foi confirmado 
como decorrente da Covid-19, de acordo com o atestado de 
óbito. A vítima é uma mulher de 67 anos que estava internada 
em Xanxerê. Até a quinta-feira (8), Maravilha somava 66 mortes. 
O boletim epidemiológico da quinta-feira apontava ainda 
83 casos ativos da doença no município. Nove pessoas 
estavam internadas e 257 eram monitoradas. O total de 
casos confirmados chegou a 5.515, dos quais 5.366 já se 
recuperaram da doença.

Maravilha, mas reside em outro 
município da região. 

Os trabalhadores das in-
dústrias com mais de 35 anos 
não precisam aguardar agenda-
mento, por estarem encaixados 
em faixas etárias já atendidas no 

município. Quem tem mais de 
35 anos pode ir direto ao Centro 

Especializado em Saúde, para 
receber a vacina. 

Dando continuidade ao pro-
jeto de expansão para o estado do 
Rio Grande do Sul, o Sicoob, insti-
tuição financeira cooperativa que 
tem como propósito promover a 
justiça financeira e gerar prosperi-
dade econômica e social aos seus 
associados e comunidade, ini-
ciou na segunda-feira (5) as ativi-
dades da nova agência, localizada 
na Rua Três de Maio, 268, cen-
tro de Boa Vista do Buricá (RS).

Na oportunidade, o Diretor 
Executivo, Márcio Luiz Schmitt, 
enfatizou que o Sicoob é uma ins-
tituição feita de valores e dessa 
forma apresenta as melhores con-
dições de acesso ao crédito, além 
de um amplo portfólio de produ-

tos e serviços financeiros. “Tra-
zendo dessa forma não somen-
te desenvolvimento econômico e 
social, mas também melhor qua-
lidade de vida a todas as comuni-
dades em que está inserido”, diz.

O gerente da agência do 
Sicoob em Boa Vista do Bu-
ricá, Thiago André Rauber, 
agradece a recepção da co-
munidade. “Chegamos em 
Boa Vista do Buricá com so-
luções financeiras completas, 
taxas justas e diferenciadas, 
atendimento humanizado e 
com menor burocracia. Es-
tamos preparados para aten-
der a comunidade da me-
lhor forma possível”, relata.

Serviços iniciaram nesta segunda-feira (5) 

EXPanSãO
Sicoob inaugura nova agência no Rio grande do Sul 

Divulgação

EXPanSãO
O Sicoob – Sistema de 
Cooperativas de Crédito do 
Brasil – é a segunda instituição 
financeira com o maior número 

de agências no país. Tem mais 
de 5,2 milhões de cooperados e 
é a única instituição financeira 
presente em mais de 300 
municípios, com mais de 120 

bilhões em ativos.
Segundo o presidente do 
Sicoob Credial, hermes Barbieri, 
“no Sicoob o associado é dono 
e além de não haver cobrança 

de tarifas com manutenção de 
conta, extrato de conta corrente 
ou talão de cheque, o associado 
tem a vantagem de participar da 
distribuição de sobras da cooperativa 
anualmente, proporcionalmente 
a sua movimentação financeira, 
além de receber a devolução de sua 
conta capital conforme estatuto da 
cooperativa”.
Além da agência em Boa vista 
do Buricá, já foram implantadas 
também agências em Três de 
Maio e Campo Novo. E, em 
breve, o Sicoob estará presente 
em mais nove municípios: Nova 
Candelária, São José do inhacorá, 
São Martinho, Sede Nova, humaitá, 
Bom Progresso, Braga, redentora 
e Miraguaí.
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Identificando a dificulda-
de que alunos de 1º ao 3º ano 
encontram em amarrar os pró-
prios cadarços de seus tê-
nis, os professores do Centro 
Educacional Mundo Infan-
til (Caic) de Maravilha, Feli-
pe Dalazen e Fabiane Zanon, 
desenvolveram o projeto in-
terdisciplinar Arte e Educa-
ção Física, para os alunos pra-
ticarem e executarem essa 
função básica do cotidiano. 

Foi proposta uma ativi-
dade que consistiu em colorir a 

imagem de um sapato com as 
cores primárias, em seguida os 
alunos realizaram a colagem da 
imagem sobre um papelão re-
alizando o recorte e a perfura-
ção com auxílio de um perfu-
rador manual. Nos furos foram 
passados os barbantes ou cadar-
ço simulando o tênis. Em segui-
da os alunos foram orientados 
pelo professor, sobre a ação de 
transpassar sobre os furos o ca-
darço e o passo a passo de amar-
rar, estimulando a coordenação 
motora fina e a concentração.

aPREnDiZaDO
Professores desenvolvem 
atividade coordenação 
motora e concentração

Alunos durante a atividade puderam aprender amarrar os cadarços do tênis 

Divulgação

Carine arenHarDt

Uma mancha de cor 
amarelada foi percebida 
nas águas do Rio Iracema 
em Maravilha, nas proxi-
midades da cascata e ponte 
da BR-282, na segunda-fei-
ra (5). A Polícia Militar Am-
biental recebeu pelo me-
nos duas denúncias, uma 
feita pela Secretaria de Ad-
ministração municipal e 
outra pelo vereador e bi-
ólogo Francys Balestreri.  

O órgão de proteção 
ambiental esteve em Mara-
vilha na terça-feira (6), para 
investigar o crime, mas in-
formou que não encon-
trou a origem dos resíduos 
e não conseguiu identifi-
car o responsável pela po-
luição. A Polícia Ambien-
tal colheu vários relatos 
de moradores e empre-
sas próximas e encami-
nhou o material para a Po-

DEnÚnCia

Rio iracema tem novo registro 
de poluição 

Celso Ledur/WH Comunicações

Equipe trabalhando na limpeza e retirada dos resíduos 

lícia Civil de Maravilha. 
Conforme o órgão se tra-
ta de gordura vegetal. 

Ainda na terça-feira, 
a empresa Cetric, come-
çou a fazer o trabalho de re-

tirada dos resíduos, após 
ser acionada pelo gover-
no municipal de Maravilha. 

Carine arenHarDt 

O prefeito de Maravilha, 
Sandro Donati, esteve cum-
prindo agenda em Florianó-
polis durante esta semana, 
onde tratou sobre obras e se-
gurança pública. Em entre-
vista para a Rádio e Jornal O 
Líder na manhã de sexta-fei-
ra (9), o chefe do Executivo 
Municipal explicou que fez 
novas tratativas com o go-
verno do Estado para a pa-
vimentação asfáltica, do tre-
cho que liga Maravilha a 
Bom Jesus do Oeste. 

Um novo projeto está 
sendo elaborado, o qual de-
fine que a pavimentação será 
feita sobre o traçado atual, 
para diminuir custos e pos-
sibilitar a efetivação da obra. 
Donati ressalta que o trecho 
com asfalto será num pa-
drão semelhante a via que 
liga Maravilha a Tigrinhos 

e São Miguel da Boa Vista, 
com uma base bem reforça-
da para atender também as 
demandas do tráfego de veí-
culos pesados. 

A obra deve ser executa-
da pelos municípios de Ma-
ravilha e Bom Jesus do Oeste, 
mas com recursos repassa-
dos através de convênio com 
o governo do Estado. O pre-
feito disse acreditar que fi-
nalmente o projeto vai sair 
do papel e destaca que o tre-
cho terá ligação com o con-
torno viário de Maravilha – 
obra que será iniciada nos 
próximos dias. 

Donati ressalta que o 
projeto, da parte de Maravi-
lha, deve estar pronto em 60 
dias e a partir de então o mu-
nicípio poderá licitar a obra. 
Deputados estaduais e fede-
rais da região já estão empe-
nhados, junto com o municí-
pio, para garantir os recursos.

Sandro Donati, na Casan, tratando sobre o saneamento básico   

agEnDa na CaPiTal Uma das novidades é o novo projeto para ligação asfáltica entre Maravilha e Bom Jesus do Oeste

Em Florianópolis, Sandro Donati trata sobre 
asfalto, saneamento básico e Delegacia Regional 

SanEamEnTO báSiCO 
Outro projeto tratado 

pelo prefeito em Florianópo-
lis, foi sobre a ampliação da 
rede de saneamento bási-
co em Maravilha. Ele desta-
ca que a primeira fase está 
praticamente concluída e 
deve entrar em funciona-
mento em aproximadamen-
te 90 dias. “No decorrer da 

execução desse projeto, tí-
nhamos recursos que eram 
pagos conforme execução 
da obra, o que não era pago 
estava aplicado em uma con-
ta, e esse recurso todo deu 
um certo rendimento. Ago-
ra a Funasa nos autorizou a 
usar esse rendimento para 
ampliação de rede”, explica. 

O prefeito esteve na Ca-

san solicitando a ampliação 
do projeto, que vai abran-
ger trecho da Rua Duque de 
Caxias, no sentido Rio Ira-
cema ao Bairro Jardim. Do-
nati explica que a escolha 
dessa rua leva em conta ou-
tro projeto do município 
que objetiva fazer uma ca-
nalização na via, para evitar 
alagamentos. 

DElEgaCia REgiOnal 
Em entrevista, o prefeito 
falou ainda sobre a 
instalação da Delegacia 
regional de Maravilha. Em 
conversa com o deputado 
estadual e presidente da 
Alesc, Mauro de Nadal, 
Donati recebeu novas 
informações sobre a 
instalação da delegacia. 
Conforme De Nadal, nesta 
semana foram feitas as 
últimas tratativas, com o 
governo do Estado, para 
a criação da Delegacia 
regional na cidade de 
Maravilha. 
De acordo com o presidente 
da Alesc, o anúncio da 
criação da Delegacia 
regional de Polícia de 
Maravilha deve ser feito 
nos próximos dias pelo 
governador do Estado, 
Carlos Moises, em agenda 
no Extremo Oeste.
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

>> aPaRênCia
A sua aparência fala por você e é o mais básico dos 

itens relacionados à imagem pessoal, seja no ambien-
te de trabalho ou não. Assim, para que você dê atenção 
a este ponto, primeiramente, é importante que você ob-
serve a sua vestimenta.  

Veja se as roupas que você utiliza estão condizentes 
com seu ambiente de trabalho, sendo que para mulhe-
res é aconselhável evitar as que são justas, curtas, deco-
tadas ou transparentes demais, além de maquiagens e 
perfumes muito fortes.

Já para os homens, por exemplo, é sempre bom 
manter a barba, o cabelo e as unhas aparadas, tomando 
sempre cuidado para não vestir roupas excessivamente 
despojadas, que possam prejudicar a forma como os ou-
tros profissionais, bem como os gestores, lhe enxergam. 

>> PRaZOS E HORáRiOS
Cuidado com seu horário, uma vez que ele existe 

para ser cumprido. Evite chegar atrasado e, se aconte-
cer algum imprevisto e você não tiver como chegar na 
hora combinada, avise as pessoas que estão te esperan-
do, para que assim não pareça que você as desconside-
ra. Este é também um ponto que diz respeito a prazos. 
Neste sentido, é fundamental que você procure manter 
a entrega de tudo que lhe foi designado no tempo certo.

>> POSTuRa
As formas de falar e se apresentar diante das pes-

soas são muito importantes também em todo este pro-

cesso. Assim, é essencial que você tenha sempre cuida-
do com o que falar e mantenha o tom de voz adequado, 
ficando atento a como você se porta ao se sentar, por 
exemplo, ou quando for apresentar um projeto para 
seus colegas e superiores.

Outro ponto que diz respeito a postura e que você 
deve estar sempre atento é com relação a fofocas. Saiba 
que profissionais que se envolvem em fofocas, seja fa-
lando de seus colegas ou falando mal da própria empre-
sa, são mal vistos de uma forma geral por todos, princi-
palmente por gestores. 

>> DiSTRaÇãO
Outro ponto que tem sido considerado de bastan-

te importância no que diz respeito a imagem pessoal 
é a questão das distrações que nos atrapalham ao lon-
go do nosso expediente de trabalho. Nos dias atuais, 
principalmente, nossos smartphones não param de ser 
bombardeados de notificações, que fazem com que fi-
quemos tentados a conferir de imediato o que as pessoas 
estão postando nas redes sociais ou o que aquele amigo 
está dizendo na mensagem que acabou de chegar.  

Para que você não passe a imagem de um profis-
sional irresponsável e sem comprometimento, é impor-
tante que você não ceda a estas tentações e que mante-
nha o foco ao que mais importa naquela hora, que é o 
seu trabalho. 

>> COmuniCaÇãO
A forma que você utiliza para se comunicar com 

as pessoas ao seu redor também diz muito sobre o pro-
fissional que você é. Seja a comunicação verbal ou a 
não-verbal, dependendo da maneira como você se 
expressa, tanto com seus colegas, quanto com seus 
superiores, pode passar a mensagem de que você é 
um indivíduo totalmente comprometido com o seu 
trabalho ou de alguém que não se importa tanto 
com isso e que só espera que o salário caia em dia 
no final do mês. 

Sendo assim, mantenha-se sempre atento ao que 
diz, a forma como diz as coisas em seu trabalho, como 
escreve seus e-mails, as mensagens que troca no apli-
cativo com os outros colaboradores e gestores, ao jei-
to como se comporta, suas expressões faciais, entre 
diversos outros pontos, que são cruciais para que as 
pessoas tenham uma interpretação positiva ou negati-
va de você. 

>> bRinCaDEiRaS
Como no ambiente de trabalho vivemos cercados 

de prazos e de muita pressão para entregarmos nos-
sas demandas em dia, muitas vezes, para descontrair 
um pouco acabamos fazendo brincadeiras com nos-
sos colegas em determinados momentos do expedien-
te. Não há nada de mal nisso, exceto quando o colega 
com quem brincamos se sente ofendido. 

Neste sentido, é importante prestar sempre atenção 
na forma como você brinca com seus colegas. Opte por 
brincadeiras leves, que tenham realmente o intuito ape-
nas de descontrair.

>> REClamaÇõES
Reclamar é um hábito que está praticamente em 

nosso DNA. Cedemos a reclamação, principalmente 
quando estamos diante de uma situação de dificuldade 
e não sabemos como resolver. Agir assim é normal e até 
nos ajuda a lidar, de uma forma ou de outra, com deter-
minadas emoções e sentimentos. 

No entanto, quando vivemos reclamando de abso-
lutamente tudo, quando tudo e todos nos incomodam, 
quando nada nos agrada ou está bom, nos tornamos re-
clamadores patológicos e acabamos afastando as pes-
soas do nosso convívio. Cuidado.

O importante é que você entenda que precisa sem-
pre passar uma imagem e uma postura profissional, in-
dependentemente do cargo, das funções ou se o am-
biente é descontraído ou não, pois somente através 
disso é que você terá novas oportunidades de cresci-
mento e desenvolvimento, tanto na sua carreira, quanto 
em sua vida pessoal. 

Como pudemos ver, os cuidados com sua imagem 
pessoal favorecem a construção de sua boa figura pro-
fissional. Mas esta deve ser uma atenção dada continua-
mente, uma vez que, tanto no trabalho quanto em nossa 
vida pessoal, em todo momento, estamos sendo vistos 
e avaliados. Pense sempre na imagem que você deseja 
passar e avalie se seu comportamento condiz com este 
objetivo. Fique atento!

Fonte: José Roberto Marques
Excelente final de semana a todos.

POR que é ImPORTAnTe 
CuIdAR dA ImAgem 
PeSSOAl nO TRABAlhO?
A importância de se manter um cuidado com a 
nossa imagem pessoal está no fato de que ela tem 
o poder de transmitir às pessoas que nos rodeiam 
credibilidade e confiança. Com isso, temos a 
oportunidade de mostrar que podemos contribuir, 
tanto com nossos colegas de trabalho, quanto com 
a empresa de uma forma geral, para o alcance de 
resultados extraordinários. 
Assim, quando falo em imagem pessoal no trabalho, 
não estou me referindo apenas a aparência física ou 
ao cuidado com a forma de se vestir, mas também 
com o jeito de ser, com comportamentos, atitudes, 
ações, com nossos hábitos, postura ética, com os 
conhecimentos que demonstramos ter, com as 
nossas habilidades e competências.
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HOLOGRAMAS

Fator con-
siderado

no cálculo
do IMC

(?)
uterino,
tumor

benigno 

Sentido
usado na
leitura em

braille

Tipo de
queijo de

soja

Palhaço 
enamora-

do por 
Colombina

Em (?) de:
a favor de 

Museu
de Arte

Moderna
(sigla)

Unidade
militar em
missão de
ocupação 

Asa (?):
voo livre
Rato, em

inglês

Operação
bancária

Textura de
cosméticos

Música,
em inglês
Anagrama 
de "Roma"

Estação
de trem

Apontar o
(?): julgar

Instituição 
universitá-
ria da Ae-
ronáutica

Maior nota
do real
Gaivota,
em tupi 

Fruta amarela de
origem chinesa

"Leis", 
em CLT 

Acampamento para grupos que
fogem de guerras ou da pobreza

Poema
elogioso 

Cidade da
"Ilíada"

Agir 
como o

plagiador
(?) Sá,

jornalista
brasileiro

Locais
típicos 

de despe-
didas de
solteiro

Rio que
cruza
Recife

Tem como represen-
tantes Éder Jofre,
Popó, Maguila e

Robson Conceição

Especia-
listas em
um tema

Membro da classe A 

Capital da
Catalunha

(ESP)

Gritos
Ditongo

de "faixa"
Emissora
do "Pro-

grama da
Maísa"

(TV)

Conteúdo
do pneu
Praia de
Salvador

Fragmen-
tos de ouro
Imagens
flutuantes 
manipula-

das por 
Tony Stark

(Cin.)

(?) Aguiar,
locutor

Cid Gomes,
político

Gato (?), 
brincadei-
ra infantil

Nociva
3/ari — ati — rat — ted. 4/song — tofu — xico. 6/ondina. 7/nêspera. 10/capibaribe.

ESPaÇO gOuRmET

ingREDiEnTES
4 xícaras de grão de bico
1 cebola média
1 xícara de aveia em flocos triturada no liquidificador 
ou farinha de aveia
água 
azeite a gosto
sal a gosto
cúrcuma (açafrão da terra) a gosto
coentro, cebolinha, salsa ou outros temperos a gosto

HambÚRguER 
DE GRÃO DE BICO

mODO DE PREPaRO
Colocar o grão de bico de molho em água 

fervente por, pelo menos, 3 horas. Descartar a 
água do molho e fazer 3 três trocas. Escorrer o 
grão de bico e cozinhar na pressão por 30 mi-
nutos. Escorrer o grão de bico e transferir para 
uma tigela com água gelada, para facilitar a re-
tirada das cascas (opcional). Em uma panela, 

refogar a cebola picada no azeite, até dourar. 
Acrescentar o grão de bico e deixar fritar por al-
guns instantes. Acrescentar a cúrcuma e o sal. 
Triturar grão de bico com um mixer. Acrescen-
tar temperos a gosto. Esperar esfriar e acrescen-
tar a aveia, até dar o ponto. Preparar os ham-

búrgueres utilizando forma própria. Embalar 
um a um e armazenar em freezer. Para consu-
mo, retirar cada unidade do freezer a aquecer 
imediatamente em hamburgueira (com azeite 
preaquecido) ou no forno convencional (utili-
zar papel manteiga e um fio de azeite).

Uma das peças mais carac-
terísticas do guarda-roupa mas-
culino é a camisa. E uma das es-
tampas que também mais se 
relacionam com moda mascu-
lina é o xadrez. Juntando estas 
duas características, temos uma 
das peças mais atemporais de 
todos os tempos.

A camisa xadrez virou moda 
nos anos 70 e 80 com os punks 
e os grunges e há alguns anos 
ela voltou, pelo jeito para ficar. 
O que eu mais gosto das cami-
sas é a versatilidade delas para 
montar diferentes looks. Tratan-
do-se de moda masculina, não 
são todos os tipos de camisa que 
podem ser usadas de formas 
diferentes, pois algumas em mo-
delos e tecidos mais tradicionais 
não ficam bem se usadas com 
os botões abertos, por exemplo. 
Mas a camisa xadrez traz muitas 
possibilidades, vamos falar de 
algumas delas?

Primeiro, pode-se usá-la do 
jeito tradicional, é claro. Com os 
botões todos fechados e uma 
calça jeans ou de outro mate-
rial em cor que esteja presente 
no xadrez.

QuaTRO FORmaS DE uSaR CamiSa XaDREZ

Depois, uma das com-
posições com camisa xadrez 
que mais fazem sucesso é usá
-la por cima de uma camise-
ta, quase usada com uma ja-
queta. A dica aqui é evitar que 
a camiseta tenha estampas 
muito chamativas ou gran-
des, porque o próprio xadrez 
já tem bastante informação 
visual e o look pode ficar mui-
to carregado.

Mas os homens fashionis-
tas deste mundo foram além e 
começaram a optar por uma 
camiseta com capuz por bai-
xo da camisa aberta. Então, os 
moletons com capuz também 
viraram uma opção e eu con-
fesso que essa é uma das com-
binações que eu mais gosto.

Mas para ousar no look 

com a camisa xadrez não é ne-
cessário que ela esteja, neces-
sariamente, por cima de uma 
camiseta. Outra opção é usá-la 
fechada com uma jaqueta por 
cima. E aí surge mais uma pos-
sibilidade: jaqueta, camisa xa-
drez totalmente aberta ou com 
apenas alguns botões fechados 
e uma camiseta por baixo.

Note que eu não falei ne-
cessariamente de flanela. Mui-
tas pessoas acham que toda 
camisa xadrez é de flanela, 
mas isso não é verdade. Flane-
la é um tipo de tecido original-
mente feito de lã e mais encor-
pado, com toque levemente 
aveludado. Mas algumas ca-
misas são feitas de outros teci-
dos de algodão em toques tra-
dicionais.
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por EStELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Gilvane a equipe da Solumaq deseja que este 
seu aniversário seja um marco importante, para 
que possa obter a chance que tanto busca para 
encontrar o caminho que falta. Conte conosco 
sempre, pois estaremos sempre ao seu lado 
torcendo muito para que tudo possa dar certo. 
Temos muito a lhe agradecer, em nome de uma 
equipe unida, em nome do aperfeiçoamento que 
Deus o faça prosperar a cada dia, e que você 
continue com a garra e a decisão que sempre 
nos mostrou ter, e que muito contribuem para o 
nosso sucesso. Parabéns pelo seu aniversário. 
homenagem da equipe, Liamara, Marcia e Cleber. 

Registros feitos pela free color:

João Lucas, 7 anos.

Ketlyn, 6 anos

Mirian vitória, 
1 aninho

Júlia, 
1 aninho

Anthony Manoel, 2 aninhos
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VIDA E
EsPIRITuALIDADE

O QuE FaZEmOS COm 
aS DiFiCulDaDES 

Da ViDa

Esta semana aconteceu algo inusitado comigo que 
me fez refletir. Então, vamos a história e depois qual foi 
a lição que tirei. 

Dias atrás ganhei umas espigas de milho e imaginei 
que eles estavam verdes, só que quando comecei a des-
cascá-los, que surpresa, eles tinham passado do pon-
to e estavam duros. Pensei, mas meu amigo meu deu 
com tanto amor, eu não poderia colocar fora, eu tinha 
que dar uma utilidade a eles e honrar o presente que 
ganhei. 

E pensei, quando compro canjica, o grão de milho 
está duro né? Então decidi, vou tentar fazer uma can-
jica, tirei os grãos da espiga (coisa que não foi fácil), 
deixei o milho de molho e depois cozinhei, coloquei 
os condimentos, conforme a receita, e deu certo, ficou 
uma delícia. E o que isso tem haver com as dificulda-
des da vida? 

Já pararam para pensar que às vezes chegam alguns 
problemas na nossa vida que parecem espigas de mi-
lho com o grão duro e você não sabe o que fazer? Ainda 
mais quando a expectativa era outra, ou seja, milho ver-
de com os grãos bem macios. 

E diante disso você pode tomar algumas atitudes, 
sentar e chorar, reclamando que não era o que você es-
tava esperando. Pode ficar indiferente e não refletir so-
bre o que aconteceu, mas você pode também verificar 
a situação como uma verdadeira oportunidade. É aque-
la máxima, fazer do limão, uma limonada, ou do milho 
duro, uma canjica. 

O fato é que problemas sempre existirão, estamos 
num momento evolutivo. Sinto lhe informar que não 
estamos numa colônia de férias, onde estaremos em 
plena felicidade.

Mas não fique desanimado, os bons momentos tam-
bém fazem parte desta jornada, só que muitas vezes es-
tamos tão ocupados com nossos problemas que não 
percebemos as bênçãos que Deus nos manda. 

É muito importante que cada um de nós seja gra-
to a tudo o que ocorre em nossa vida, sejam bons ou 
maus momentos, pois todos sãos oportunidades de 
aprendizado. E para finalizar, nunca perca a espe-
rança, acreditando que existe sempre uma saída, até 
mesmo para os problemas que parecem impossíveis 
de superar.

amERiOS
Plataforma online para análise de projetos é implantada

Com o objetivo de agi-
lizar os trabalhos a As-
sociação dos Municípios 
de Entre Rios (Amerios), 
implantou uma plata-
forma online para aná-
lise dos projetos. No últi-
mo dia 02, foi realizado na 
sede da entidade um en-

contro com os represen-
tantes de cada município 
para explanar sobre a pla-
taforma. Na oportunidade 
foi explicado o funciona-
mento e também esclareci-
dos dúvidas dos presentes.

representantes dos municípios 
acompanharam o treinamento

Divulgação

eDerson aBi

A escola Apae Marisol 
está organizando a partici-
pação da instituição na Se-
mana de Valorização e Pro-
moção dos Autodefensores, 
que ocorre em Santa Cata-
rina. As ações ocorrem, de 
forma online em razão da 
pandemia, a partir de se-
gunda-feira (12), com o ob-
jetivo de desenvolver os 
estudantes e ajudar nas ex-
periências dos autodefenso-
res, que são os representan-
tes de todos os alunos com 
alguma deficiência. 

Na manhã de quinta-fei-
ra (8), os autodefensores da 
Apae de Maravilha, Carine 
Vendrusculo e Cássio Lei-
te Sangalli, estiveram na Rá-
dio Líder para divulgar a se-
mana especial e o trabalho 
que fazem junto com alu-
nos, professores e direção. 
Acompanhados da terapeu-
ta ocupacional, Charlene 
Bandeira, eles lembraram a 
importância de representar 
os estudantes e o carinho 
que recebem de todos. 

Já inserida no merca-
do de trabalho, Carine disse 
que gosta de interagir com 
os colegas na escola e no 
seu ambiente da empresa, 
na Piracanjuba. Ela desta-
cou a ótima experiência que 
adquire sendo autodefen-
sora. Em um clima descon-
traído, o autodefensor Cás-
sio Sangali disse que gosta 
de ajudar os alunos e lem-

PROgRamaÇãO Autodefensores Carine e Cássio visitaram a Rádio Líder 
para promover a semana especial, que começa na segunda-feira (12)

apae marisol prepara semana 
de valorização e promoção 
dos autodefensores

Esse é um movimento desenvolvido 
pelas Apaes. Os usuários têm espaço 
para sugestões e ideias, fortalecendo 
seus direitos e autonomia. O autodefensor 
tem a função de defender os interesses 
dos demais colegas da entidade em 

que está inserido, sugerindo ações de 
aperfeiçoamento. Ele é o porta-voz de 
seus colegas diante da diretoria da Apae e 
da sociedade. Na escolha, um estudante 
e uma estudante são eleitos para 
representar todos os usuários da entidade.

A terapeuta Charlene e os alunos Cassio e Carine estiveram no estúdio panorâmico da rádio Líder

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

bra que todos devem res-
peitar as professoras. Cássio 
lembrou que era sua primei-

ra vez na rádio, aproveitou e 
pediu uma música do cantor 
Amado Batista, oferecendo 

para a mãe Rosa. O pedido 
foi atendido pelo programa 
Atualidades. 

SemAnA dIfeRenCIAdA
A terapeuta Charlene Bandeira explica que a semana será especial, em razão 
da pandemia, com muitas ações online e práticas presenciais. Não há como 
reunir todo o público da instituição. 
Duas lives serão realizadas a nível estadual e regional, além de ações na escola. 
“Temos que reduzir o número de público, com atividades mais divididas”, 
lembrou. Para a live, os alunos vão acompanhar em telão.
Por fim, Charlene destacou a importância da inserção dos estudantes da Apae 
na comunidade. Para ela, todos devem oferecer oportunidades para alunos 
com deficiência. Desta forma, serão pessoas empoderadas e independentes. 
Assim, a inclusão será uma realidade. “vamos dar uma oportunidade para 
essas pessoas que tanto precisam, de estar na comunidade”, pediu. 

O QUE É 
aUtodeFeNsoria
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>> lOCaliZaÇãO
Até o ano de 1974, a Comunidade Redentor já ha-

via construído em dois locais diferentes: a primeira ca-
pela em terreno doado pela Companhia Territorial Sul 
Brasil no ano de 1951, localizado na Avenida Arau-
cária. Antes da construção da capela, os cultos eram 
celebrados ao ar livre nos pátios das casas de Jorge 
Lambrecht ou de João Glienke.  A segunda capela foi 
construída na Rua 15 de novembro, próximo a Rádio 
Líder FM, permanecendo ali até 1974. 

No ano de 1970, a Comunidade Redentor adqui-
riu o terreno na Avenida Anita Garibaldi, para onde 
transferiu a sede em 28 de abril de 1974, construindo 
a casa paroquial, que foi inaugurada em 11 de setem-
bro de 1977.  Em 20 de abril de 1980 foi lançada a pe-
dra fundamental do novo templo, inaugurado em 31 
de janeiro de 1982. O edifício antigo foi transformado 
em pavilhão, sendo este totalmente destruído com o 
histórico vendaval de 1984. No ano seguinte foi cons-
truído outro pavilhão, em alvenaria, próximo à igreja. 
E no final do ano de 2002 iniciou-se a construção de 
um ginásio de esportes, inaugurado em julho de 2005.

De acordo com o pastor Elvio Bender a igreja é 
dividida em grupos que tem como objetivo levar a 
palavra de Deus para todas as idades, além de de-
senvolver ações voluntárias para a igreja e a comu-
nidade em geral. 

COmEmORaÇãO Cultos serão realizados hoje (10) e amanhã (11) para celebrar a data e contar um pouco da história

igreja Evangélica luterana do brasil 
completa 70 anos em maravilha

A Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB) completa 
70 anos em Maravilha amanhã (11), e para comemo-
rar a data serão realizadas várias atividades durante o 

mês de julho. Conforme o pastor Elvio Bender, será realizado 
culto hoje (10) e amanhã (11), para celebrar essa data históri-
ca. Um selo comemorativo foi desenvolvido e além de um ví-
deo com fotos e a história da igreja em Maravilha. 

Além disso, também está em andamento uma campa-
nha de doação de sangue  no Hemosc de Chapecó. O grupo 
de jovens (Jelma) está organizando está ação em comemo-
ração aos 70 anos da congregação e lançou o desafio de le-
var 70 doadores de sangue até Chapecó. A ação tem parce-
ria com a Secretaria de Saúde que disponibilizou um ônibus 
para levar os interessados fazer a doação. Até o momento já 
foram dois grupos e o próximo irá na segunda-feira (12), os 
interessados devem entrar em contato com o pastor Elvio ou 
integrantes do grupo de jovens. 

O pastor Elvio destaca que os cultos de aniversário e fes-
ta da colheita serão hoje (10) em dois momentos às 15h e às 
19h e amanhã (11) a partir das 09h, com a participação do 
vice presidente de Expansão Missionária da IELB, Heder 
Gumz. Ele explica que as ofertas da Festa da Colheita serão 
destinadas para reformas no templo. 

>> FunDaÇãO
A fundação oficial da Co-

munidade Evangélica Lute-
rana Redentor de Maravilha, 
com a aprovação dos estatu-
tos aconteceu em 11 de julho 
de 1951. A primeira diretoria 

foi composta por Felipe Wans-
cher (presidente), Jorge Lam-
brecht (vice), Armando Weber 
(secretário), Alfredo Fischer 
(vice), Otto Lambrecht (tesou-
reiro), João Glienke (vice) e o 
Pastor Amândio Ary Gehm.  

No início de 1952 até o final de 1954, com a criação da 
paróquia de Cunha Porã, Maravilha recebeu atendimento 
do irmo rieger, atuando neste período também o 
estagiário Edgar Krick. Em 1955 a paróquia de Cunha 
Porã recebeu como pastor e missionário o Nestor hugo 
Christ, que realizou os trabalhos na região. Durante 
este período a paróquia teve o trabalho dos estagiários 
Oswaldo reinholz e Bruno Wolf. No dia 11 de janeiro de 
1967, em assembleia ordinária, a Comunidade redentor 
tornou-se paróquia.  Esta era composta por diversas 
localidades da região, destacando-se as Linhas Cabeceira 
do iraceminha, Lageado das Flores e Poço Parado.  
 O primeiro pastor residente foi Carlito Eurich, que de 
1968 a 1983 exerceu um trabalho de pioneirismo, junto 
com sua esposa Anita, na organização da paróquia e 
construção de igrejas e capelas na sede e no interior. 
Em outubro de 1983, assumiu a paróquia Nestor hübner, 
permanecendo até julho de 1996. Durante este período a 
comunidade teve o trabalho dos estagiários ivo Neuenfeld 
e ivo Krebs. A partir dali a comunidade redentor passou a 
ser autônoma. As outras comunidades que a integravam 
formaram a paróquia Ebenézer, com sede em Tigrinhos, 
para onde foi o pastor Nestor hübner.  Na Comunidade 
redentor assumiu o pastor rudi Sjlender, em 20 de julho 
de 1996 onde permaneceu até 2018 e então declinou 
do seu chamado, recebendo o título de pastor Emérito.  
No dia 10 de junho de 2018, foi instalado o pastor Elvio 
Bender, que atua no Ministério pastoral da Comunidade 
redentor até os dias atuais.  

PaSTORES, ESTagiáRiOS 
E DiViSãO PaROQuial

Pastor Elvio Bender e sua esposa Miriam atuam na Comunidade redentor

igreja e ginásio de esportes estão localizados na Avenida Anita Garibaldi 

Divulgação

Franciele Borges/O Líder

>> ESCOla DOminiCal
O ensino da Palavra de Deus é fundamen-

tal na educação dos pequenos e a Congregação 
Redentor, desde sua fundação, sempre opor-
tunizou este ensino e Deus capacitou pesso-
as para que, além do ensino dos pais em casa, 
as crianças tenham encontros semanais onde 
histórias bíblicas sejam contadas e trabalha-
das, além do louvor por meio de canções, as 
orações. O incentivo às ofertas no culto e o 
projeto de ajuda ao Instituto Santíssima Trin-
dade de Moreira, e, ainda, a comunhão e a 
convivência cristã tão importante, e que pro-
movem amizades fortes para toda a vida.

Além das aulas, destacam-se os congressos 
infantis, passeios, piqueniques, participação da 
Escola Dominical nos Programas de Natal atra-
vés de versos, canções e encenações e as home-
nagens aos pais e mães no seu dia.

>> SERVaS
O Departamento de 

Servas., foi fundado em 19 
de abril de 1979 e filiado à 
Liga de Servas Luteranas do 
Brasil no dia 16 de setem-
bro do mesmo ano. O prin-
cipal objetivo deste departa-
mento é o estudo da Palavra 
de Deus e o preparo para 
testemunhar e levar o amor 
de Deus para as pessoas. 

Além disso, há um tra-
balho conjunto com o Dis-
trito Oeste Catarinense 
com a realização de con-
gressos, encontros de lide-
rança e projetos. Também 
com a Liga Nacional, auxi-
liando, através de ofertas, 
na formação de novos pas-
tores e construção de tem-
plos em diversas regiões do 
Brasil e outros projetos.

>> JuVEnTuDE 
EVangéliCa

A Juventude Evan-
gélica Luterana de Ma-
ravilha (Jelma) foi fun-
dada em 15 de junho 
de 1969.  Quantos jo-
vens e adolescentes pu-
deram, no transcorrer 
desses anos, estudar a 
Palavra através dos estu-
dos bíblicos, cantar lou-
vores, orar em conjun-
to, trabalhar pelo Reino. 

Participação em con-
gressos nacionais, distri-
tais, além de comunhão 
com jovens que têm a 
mesma fé e o mesmo ob-
jetivo: fortalecer está fé 
no estudo da Palavra e 
ainda fortalecer os laços 
de amizade tão impor-
tantes nessa fase, fazendo 
amigos para a vida toda. 

O esporte tam-
bém sempre foi presen-
te desde o início, teatro 
e a música, oportuni-
zando a comunhão sa-
dia e o testemunho cris-
tão. Além da participação 
nos programas de Natal 
com encenações e can-
ções. Festas juninas, en-
cenações, brincadeiras 
e muita diversão. Tam-
bém os piqueniques, os 
passeios, excursões, re-
tiros espirituais, ginca-
nas bíblicas e culturais. 

>> DEPaRTamEnTO 
DE mÚSiCa

Uma das formas mais 
lindas de se louvar a Deus é 
por meio da música. A Igre-
ja Luterana sempre foi co-
nhecida como “a igreja que 
canta” e a Congregação Re-
dentor, desde seu início, 
foi marcada pela música 
e canto coral, tendo diver-
sos dons entre seus mem-
bros. O Coral Redentor, 
além de louvar a Deus nos 
cultos da congregação, tam-
bém sempre participou de 
encontros de corais, co-
ral paroquial e grande co-
ral em eventos do distrito 
Oeste Catarinense e em ou-
tras oportunidades que sur-
giam no decorrer do tempo.



,  MArAviLhA 10 DE JULhO DE 202120

A história do Cooperativis-
mo e a colonização da nossa 
região são muito entrelaçadas. 
Como forma de entre ajuda 
na perspectiva de superar pro-
blemas e avançar em seus ob-
jetivos, a cooperação foi ele-
mento essencial na vida dos 
colonizadores. O cooperativis-
mo através de organizações co-
operativas se torna um meio de 
organização da economia local 
e regional, contribuindo para o 
desenvolvimento e o bem-estar 
das famílias. 

A Cresol é uma cooperativa 
de crédito, que oferta todos os 
produtos e serviços disponibi-
lizados pelas instituições finan-
ceiras. Foi constituída com base 
na categoria agrícola e hoje está 
enquadrada como uma coope-
rativa de livre admissão. A Cre-
sol Aliança está inserida em um 
sistema cooperativo de crédi-
to que atualmente é a tercei-
ra maior força do segmento no 
Brasil. Além do bom atendi-
mento, de estruturas adequa-
das a cooperativa tem o dever 
de garantir a segurança e es-
tar alinhada com os desejos 
dos seus associados, formando 
uma relação de confiança mú-
tua, um elo e uma aliança.

A cooperativa objetiva am-
pliar cada vez mais a oferta de 
crédito e a diversidade de so-
luções colocadas à disposição 
do quadro social. “Acreditamos 

A cooperativa objetiva ampliar cada vez mais a oferta de crédito e a di-
versidade de soluções colocadas à disposição do quadro social

Cresol é a terceira 
maior força nacional no 
cooperativismo de crédito

Presidente da Cresol, romeu Both  

Divulgação

que é possível cumprir com a 
função econômica das coope-
rativas dentro do Sistema Fi-
nanceiro e ao mesmo tempo 
desenvolver iniciativas no âm-
bito social. Um casamento per-
feito, ter presente o aspecto do 
negócio, proporcionar viabi-
lidade econômica e, em para-
lelo, criar estratégias voltadas 
para jovens, crianças, mulhe-

res, melhor idade e investir em 
educação financeira, papel pre-
sente na essência das coopera-
tivas”, destaca o presidente Ro-
meu Both.   

O cooperativismo de cré-
dito vem crescendo de forma 
significativa no Brasil e a Cre-
sol atualmente é a terceira força 
nacional no ramo. “Queremos 
cada dia mais, ser ator contri-

buinte para o crescimento de 
nossas comunidades e para isso 
buscamos aprimorar nossos 
produtos, pensamos no nos-
so sócio e precisamos oferecer 
nosso melhor. Existe um mer-
cado em aberto e o cooperati-
vismo tende a se desenvolver 
muito nos próximos períodos. 
Vem junto! Somos a Cresol”, fi-
naliza Both. 

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha iniciou a entrega de 
remédios nas casas dos pacien-
tes idosos em 2020, devido ao 
cenário de pandemia e ago-
ra anuncia a ampliação do pú-
blico atendido pelo programa. 
Conforme a secretária, Miria-
ne Sartori, foi uma medida que 
deu certo e por isso o municí-
pio vai cadastrar novos usuá-
rios que terão direito a receber 
seus medicamentos em casa. 

Com critérios bem defini-
dos e dentro do que a legisla-
ção permite, o município fará 

a entrega de medicamentos de 
uso contínuo (exceto os con-
trolados) para pacientes acima 
dos 60 anos, pacientes com de-
ficiência ou mobilidade redu-
zida e com doenças crônicas.

O cadastro do pacien-
te que se enquadra nos crité-
rios pode ser feito a partir da 
próxima segunda-feira (12), 
no Centro Especializado em 
Saúde ou com sua agente co-
munitária. É preciso apresen-
tar comprovante de residência 
em Maravilha, receitas médi-
cas e documentos pessoais.

nOVOS CaDaSTROS

Saúde amplia programa 
medicamento em casa

O Centro Cultural 25 de 
Julho de Maravilha comple-
ta 60 anos de atuação no mu-
nicípio neste mês. E para 
não deixar a data passar em 
branco a diretoria está pro-
movendo um almoço co-
memorativo, mas devido a 
pandemia o almoço será en-

tregue em porções na sede 
do clube no dia 25 de ju-
lho, a partir das 11h30. 

As fichas estão sendo co-
mercializadas com os mem-
bros da diretoria no valor de 
R$ 15. O cardápio será batati-
nha com molho branco, nho-
que, arroz a grega e frango. 

60 anOS
Clube organiza almoço 
comemorativo para 
o dia 25 de julho

Secretária de Saúde, Miriane Sartori

Divulgação
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Neste momento tão atípico que estamos vivendo,
a solidariedade e cooperação fazem a diferença 
na vida de quem mais precisa. 

Faça sua doação de alimentos não perecíveis no 
Sicredi até dia 31/07 e seja protagonista do bem.

Com sua missão focada em 
valorizar o relacionamento, ofe-
recer soluções financeiras para 
agregar renda e contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida 
dos associados e da sociedade, a 
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 
desempenha suas ações, enten-
dendo o cooperativismo como 
um estilo de vida. Na prática, isso 
demonstra que é possível viver 
conjuntamente, basta que as pes-
soas estejam unidas em torno de 
um objetivo comum. 

Nesse sentido, a cooperati-
va trilha um caminho coletivo 
para apoiar o desenvolvimento 
dos associados e dos municípios 
onde está presente, mantendo 
uma atuação social ativa, atra-
vés de programas, campanhas e 
ações, beneficiando milhares de 
pessoas.

Entre as sociedades contem-
pladas está Maravilha. De acordo 
com o gerente da agência local, 
Rodrigo Ranzi, em 2020, através 

da ação solidária Juntos Fazemos 
o Bem, foram arrecadados R$ 54 
mil, montante destinado às en-
tidades cadastradas. “Além dis-
so, por meio do Fundo de Desen-
volvimento Regional, mais de R$ 
50 mil foram encaminhados aos 
projetos inscritos e selecionados, 
totalizando mais de R$ 100 mil. Já 
neste ano, também por intermé-
dio do Fundo, o Hospital São José 
recebeu R$ 110 mil da Coopera-
tiva, para combate à pandemia. 
Ainda, recentemente, o comitê 
local do Fundo definiu pela dis-
ponibilização de mais R$ 29 mil 
às entidades contempladas, em 
2021. Esta é nossa forma de atu-
ação, para apoiar a manutenção 
e o crescimento das instituições”, 
explica Ranzi.

Ainda, o município desen-
volve o Programa A União Faz 
a Vida, em parceria entre poder 
público e a Cooperativa, aten-
dendo a educação infantil. “Este 
programa é a principal iniciati-

va de responsabilidade social do 
Sicredi e objetiva construir e vi-
venciar atitudes e valores de coo-
peração e cidadania. Essa coope-
ração demonstra a preocupação 
que temos, enquanto instituição, 
em oferecer todo o suporte para 
contribuir com o desenvolvi-
mento dos alunos, pois entende-
mos que a educação cooperativa 
age de forma a educar os jovens 
para que aprendam, no ambien-
te escolar, a elaborar projetos e te-
rem iniciativas capazes de trans-
formar a sociedade, atender aos 
desejos e anseios das comunida-
des”, observa o gerente. 

Com o mesmo viés de con-
tribuir com a evolução das pes-
soas, neste ano, a Cooperativa 
oportunizou turmas do Sicredi 
Mulher e do Líder Jovem a pesso-
as de Maravilha e de muitas ou-
tras cidades. “Foram momentos 
especiais, pois acreditamos que 
o caminho para a transformação 
social e econômica passa, prin-

cipalmente, pela educação e o 
empreendedorismo, pilares que 
sustentam toda a atuação dos 
programas sociais da Cooperati-
va. Por isso, queremos fechar no-
vas turmas no segundo semestre, 
para disponibilizar os módulos a 
mais pessoas”, frisa Ranzi.

Como uma instituição finan-
ceira cooperativa, o Sicredi tem 
uma especial preocupação com 
o tema educação financeira e re-
aliza ao longo dos anos uma sé-
rie de iniciativas voltadas aos 
associados e comunidade em 
geral sobre como lidar adequa-
damente com o dinheiro. Tais 
iniciativas, além de trazerem 
benefícios imensuráveis para os 
associados, é o quinto princípio 
do cooperativismo: educação, 
formação e informação. Recen-
temente, a Cooperativa esteve 
presente em formações promo-
vidas através de formações jun-
to a MEIs, em parceria com a 
Associação Empresarial, e outra 

maRaVilHa

Sicredi alto uruguai RS/SC/mg: 
O cooperativismo como indutor do desenvolvimento

por meio do Leo Clube de Mara-
vilha. O Sicredi permanece dis-
posto a cumprir a missão junto 
à comunidade, com o objetivo 
de contribuir também para uma 
melhor qualidade de vida finan-
ceira dos associados e da comu-
nidade. Os interessados podem 
buscar a agência local para que 
novas formações sejam realiza-

das na região.
Todo este trabalho realizado 

reflete também no crescimento 
de associados. “Em alguns me-
ses temos mais de 100 aberturas 
de novas contas, demonstrando 
que a comunidade tem enten-
dido nossos diferenciais e busca 
o Sicredi como sua instituição fi-
nanceira”, justifica o gerente.

a COOPERaTiVa
Segundo a presidente Angelita Marisa Cadoná, ao longo 
dos 40 anos, a Cooperativa orgulha-se de sempre ter 
mantido viva a essência do cooperativismo, firmes na 
missão de melhorar a qualidade de vida dos associados 
e da sociedade.  “Esta atuação não mudou com o cenário 
de pandemia, mas sim aprimoramos os canais, visando 
manter o relacionamento simples e próximo com os 
associados, entendendo a atendendo suas necessidades. 
Nesta retomada da economia, entendemos que o nosso 
propósito de ‘juntos construirmos uma sociedade mais 
próspera’, nunca fez tanto sentido como agora, pois a força 
da cooperação é uma ferramenta capaz de transformar 
realidades”, destaca a presidente.
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MUNICíPIOS

Iniciou nesta semana, em 
Flor do Sertão, a implementa-
ção do Projeto Parceiro Anjo, 
promovido pela administra-
ção, por meio da Secretaria de 
Assistência Social. O propósi-
to é despertar o espírito em-
preendedor nos jovens, im-
pactando especialmente em 
suas decisões profissionais. 

O projeto utiliza metodo-
logia do Programa Crescendo 
e Empreendendo, do Sebrae, 
e totaliza 40 horas de estudos 
e atividades práticas, sendo 
desenvolvido pelo educador 
social Luis Alberto Schoingele.

O lançamento ocorreu na 
segunda-feira (5), com a pre-
sença dos jovens inscritos e al-
guns pais. Também estiveram 
presentes o prefeito, Sidnei 

No total, são 12 jovens inscritos no projeto 

iniCiaTiVa
Flor do Sertão realiza curso de empreendedorismo para jovens

Willinghöfer, o representan-
te do Sebrae Miguel Garri-
do, a secretária de Assistência 
Social, Aline Engel, e o che-
fe de gabinete, Jovir Zanuzzo. 

O prefeito destaca que 
investir nos jovens, oportu-
nizando meios para o de-

senvolvimento pessoal e 
profissional, é uma das es-
tratégias da administração. 
“Disponibilizamos transpor-
te aos jovens que estudam 
fora do município, incenti-
vamos abertura de vagas de 
emprego na área industrial, 

realizamos cursos direciona-
dos aos jovens produtores ru-
rais, sempre acreditando no 
protagonismo da juventude. 
Este projeto é mais uma jane-
la que se abre e acreditamos 
que fará a diferença na vida 
dos participantes”, comenta.

Divulgação

bOm JESuS DO OESTE

Dia D Vacinação para 
Covid-19 ocorre hoje (10)

A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Oes-
te realizará hoje (10), mais um dia “D” de vacinação das 
07h30 até as 13h. Serão vacinados os trabalhadores das in-
dústrias e construção civil, conforme definido pelo Minis-
tério da Saúde no Plano Nacional de Imunização. Os mes-
mos no ato da vacinação deverão trazer consigo comprovante 
que comprove o vínculo com alguma empresa dessas ativi-
dades, cartão do SUS e a carteira de vacinação. Também se-
rão vacinados os munícipes da faixa etária dos 33 e 34 anos. 

A administração de Bom 
Jesus do Oeste através da Se-
cretária de Saúde está ofe-
recendo para a população 
atividades físicas.  As instru-
ções estão sendo repassa-
das pelas educadoras Tuani 

Buzatto e Cristiane Car-
niel.  Quem tiver interes-
se poderá procurar a Uni-
dade de Saúde e realizar 
sua inscrição. As ativida-
des são realizadas nas ter-
ças-feiras e sextas-feiras. 

bEm ESTaR

SãO miguEl Da bOa ViSTa

atividades físicas estão 
sendo disponibilizadas 
aos munícipes 

Deputado repassa 
R$ 100 mil para saúde

Aulas são em vários dias da semana e para todos os públicos

Divulgação

O município de São Mi-
guel da Boa Vista foi contem-
plado com mais uma verba 
que será destinada para a Se-
cretaria da Saúde. Na manhã 
de quarta-feira (07), o depu-
tado estadual Ivan Natz (PL), 
esteve no município e fez o 
repasse de R$ 100 mil na pre-

sença de lideranças locais. Na 
oportunidade o prefeito Van-
derlei Bonaldo agradeceu 
pela atenção com o município 
e também apresentou as ou-
tras demandas. “Estamos feli-
zes com a verba, pois vai nos 
auxiliar em um setor que a 
demanda é grande”, finalizou. 

Lideranças acompanharam o ato de entrega da emenda

Divulgação

SuCESSãO RuRal Dedicação do avô impulsionou Fabiano Moacir 
Werlang Klaus a querer ficar no campo

neto assume propriedade rural 
que é referência em Cunha Porã

Quando um agricultor in-
veste em uma propriedade ru-
ral – seja na aquisição da terra, de 
novas áreas, compra de maqui-
nários ou animais –, tem como 
sonho que ela possa evoluir, mas 
principalmente que possa ter 
continuidade. Esse desejo foi al-
cançado pelo produtor Oswal-
do Antônio Werlang, de Cunha 
Porã, que já tem garantida a su-
cessão rural.

Mesmo com algumas difi-
culdades, como ter que trabalhar 
a céu aberto também em dias 
frios e de chuva intensa, Oswal-
do explica por que há tantos de-
cidiu ficar no campo. “Na épo-
ca que comprei a propriedade, 
não tínhamos outras alternativas 
e apostei neste negócio também 
porque fico realizado trabalhan-
do no meio rural. Além disso, 
este setor é o suporte do nosso 
país, isso me impulsiona sem-
pre”, relata.

O neto, Fabiano Moacir Wer-
lang Klaus, vendo o amor do avô 
em tudo o que faz, decidiu per-
manecer na propriedade e aju-
dá-lo. “A partir dos 12 anos, o 
Fabiano começou a me apoiar, 
inicialmente em poucas coisas, 
depois ele foi tomando conta e 
hoje é o meu braço direito em 
tudo. Isso me deixa muito feliz, 
porque prova que tudo o que foi 

Fabiano Moacir Werlang Klaus e o avô Oswaldo Antônio Werlang

investido aqui valeu a pena e terá 
sequência”, relata Oswaldo. 

Seguindo a linha do avô, Fa-
biano assegura que desde peque-
no sonhava em trabalhar nas ter-
ras da família. “Sou grato a ele por 
tudo o que sei hoje, pois me ensi-
nou a ser uma pessoa séria, tratar 
bem os outros, correr em busca 
do que desejo e a trabalhar direi-
to. Com certeza, ele é minha ins-
piração. Além disso, vejo que a 
agricultura é necessária a todas 
as pessoas e que a sucessão fami-
liar é a continuidade da vida, por 
isso me motivo todos os dias a fa-
zer mais e melhor”, detalha.  

Esta excelência na proprie-
dade é citada pelo engenheiro
-agrônomo da Auriverde, Thia-
go André Kuhn, que há oito anos 
apoia as ações desenvolvidas, 

através da cooperativa. “Temos 
uma parceria de longa data, pres-
tando assessoria técnica e ofere-
cendo as tecnologias necessárias 
para a evolução deles. Atuamos 
com híbridos de milho, varieda-
des de soja e cultivares de trigo. 
Por tudo o que fazem, Oswaldo e 
Fabiano tornaram a propriedade 
uma referência na nossa região, 
pois muitos produtores rurais se 
inspiram e os veem como mode-
lo”, conta.

 
O SiCREDi

De acordo com Fabiano, o 
Sicredi apoia todas as iniciati-
vas para que possam desenvol-
ver a propriedade. “A Cooperati-
va nos ajuda bastante, tanto para 
fazermos investimentos maiores, 
se não temos recursos próprios, 

como na disponibilização das li-
nhas de crédito que sempre pre-
cisamos, além do custeio de la-
vouras para plantio. Por isso, ela é 
muito importante para nós e nos 
passa a segurança que precisa-
mos”, avalia.

O colaborador Marco Aurélio 
Buratto afirma que poder apoiar 
as iniciativas desses associados 
é uma grande satisfação, porque 
Oswaldo foi um dos primeiros a 
abrir conta na agência em Cunha 
Porã. “Desde o começo, ele sem-
pre trabalhou conosco, trazendo 
todos os seus negócios e investi-
mento à Cooperativa. Além disso, 
são pessoas humildes, corretas, e 
para nós isso gera uma satisfação 
muito grande em poder contar a 
história deles, para inspirar outras 
pessoas”, salienta.
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MUNICíPIOS

O assessor parlamentar 
da deputada estadual Luciane 
Carminatti (PT), Valmir Luiz 
Maboni, visitou o municí-
pio de Bom Jesus do Oeste na 
manhã de terça-feira (5). Na 
oportunidade conversou com 
o vice-prefeito Ivanor Belolli, 
lideranças do Partido dos Tra-
balhadores e secretários e en-
tregou emenda parlamentar 
impositiva no valor de R$ 100 

mil para o custeio e manuten-
ção das atividades da Secre-
taria Municipal de Educação.

“Queremos expressar nos-
sos agradecimentos à deputa-
da Luciane Carminatti, a qual 
disponibilizou esta emenda 
parlamentar destinada a edu-
cação, obrigado Luciane pelo 
belíssimo trabalho que vem 
desenvolvendo como depu-
tada”, acrescentou Belolli.

Agricultores florserta-
nenses participam de pales-
tra no dia 02 de julho. Evento, 
organizado pela Secreta-
ria Municipal de Agricultura, 
em parceria com a Coopera-
tiva Auriverde, foi realiza-
do no Pesqueiro do Paulis-
ta. O palestrante Eduardo 
Pelegrini, da Auriverde, mi-
nistrou palestra abordando o 
tema Cultura do Milho, com 
destaque para o combate à ci-
garrinha e as práticas corre-
tas no plantio e no cuidado.

Aproximadamente 30 agri-
cultores participaram do even-
to, que também foi realizado 
algumas semanas atrás, com 
o mesmo tema e palestrante. 
Ao todo, foi oportunizado co-
nhecimento técnico a mais de 

60 agricultores. “Acreditamos 
que faz melhor quem apren-
de a fazer certo; é isso que pre-
tendemos através de eventos 
como esse, trazendo conhe-
cimento aos nossos produ-
tores”, reconhece o secretário 
de Agricultura, Renato Perin.

O proprietário do Pes-
queiro do Paulista, Juares 
Mora, que gentilmente ce-
deu o espaço para o even-
to, expôs aos presentes um 
pouco sobre o empreendi-
mento, que já atrai gran-
de público, especialmente 
para a pesca esportiva. Tam-
bém comercializa filé de ti-
lápia, produzida no local. A 
maioria dos agricultores pre-
sentes não conhecia o lo-
cal e ficaram encantados. 

RECuRSOS
município recebe 
emenda parlamentar 
de R$ 100 mil

valor será utilizado para o custeio e manutenção das atividades da Educação

Divulgação

Orientações sobre o combate à cigarrinha as práticas corretas no plantio foram abordados

Divulgação

CaPaCiTaÇãO
Palestra com agricultores 
aborda cultura do milho 

Abrindo a programação dos 
63 anos de Cunha Porã ocorreu 
no último dia 02, sob coordena-
ção da administração por meio 
da Secretaria da Agricultura im-
portante reunião com estudan-
tes de Escolas Agrícolas e Casa 
Familiar Rural. Ao todo são 14 
estudantes no sistema interna-
to contemplados com o auxílio 
financeiro valor de R$ 1.235,50, 
repassado a cada um, e um es-
tudante semi-internato contem-
plado com valor de R$ 369,75.

Os valores repassados como 
auxílio são feitos semestralmente 
com objetivo de incentivar alu-
nos a educação em unidades es-
colares voltadas a agricultura. A 
prefeita Luzia Vacarin, salientou 
a importância dos alunos esta-
rem optando pela busca de co-
nhecimento nestas escolas e que 
como gestora tem muita admira-
ção pelo agronegócio.

O secretário da Agricultura, 
Vilson Pedro Kempfer, fez uma 

ValORiZaÇãO Valores repassados são feitos semestralmente com objetivo 
de incentivar alunos a educação em unidades escolares voltadas à agricultura

auxílio é repassado para alunos das 
escolas agrícolas e Casa Familiar 

recursos foram entregues para os munícipes durante encontro

Divulgação

ampla explanação das Leis de 
Incentivo que estão a disposição 
dos agricultores e retratou dados 
sobre o Movimento Econômico 
Agropecuário de Cunha Porã.

A programação tem conti-
nuidade com o Circuito Gastro-
nômico que inicia hoje (10) e se-
gue até o próximo dia 20, o evento 

é organizado pelo Núcleo da Gas-
tronomia e Turismo. No dia 16 ju-
lho está programado o Espaço 
Feira Livre de produtos rurais e 
artesanato, a partir das 09 horas, 
na Praça da Bandeira.

No período de 12 a 19 de ju-
lho, será realizado sorteio live 
aniversário do município que 

funcionará da seguinte forma: as 
vitrines que estarão em clima do 
aniversário do município estarão 
concorrendo quatro vales de R$ 
100. No dia 17 de julho, terá café 
colonial da Oase (retirada no lo-
cal) e Exposição de Orquídeas no 
Pavilhão Evangélico das 11h às 
13h ou das 18h às 20h. 

Com o objetivo de instigar a 
compreensão do gênero textu-
al crônica, tema da Olimpíada de 
Língua Portuguesa, a equipe pe-
dagógica da Escola Núcleo Nú-
mero Um, de Cunha Porã, de-
senvolveu uma atividade com 
alunos do 9º ano. Na ocasião, 
eles foram desafiados a pro-
duzir um jornal, meio de notí-
cias onde a crônica é presente. 

Conforme a professora San-
dra Mara, que acompanhou o 

processo com as turmas, eles 
pesquisaram assuntos do coti-
diano e, assim, puderam expan-
dir a imaginação e criar a pró-
pria crônica para a competição. 
“A realização do trabalho foi ins-
tigante, pois os alunos entre-
vistaram funcionários e outros 
colegas, sendo que dessas en-
trevistas obtiveram relatos in-
críveis. Ainda, relembraram 
fatos marcantes que aqui acon-
teceram”, destaca a professora.

O Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Víncu-
los (SCFV), programa realizado 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social de Flor 
do Sertão, e o Conselho Tute-
lar têm finalidades semelhan-
tes, cujos sujeitos são as crianças 
e os adolescentes. O SCFV é ofer-
tado de forma a complementar 
o trabalho social com as famílias, 
buscando prevenir situações de 
riscos sociais e fortalecer os vín-
culos familiares. O trabalho pre-
ventivo também é o foco da atu-
ação do Conselho Tutelar, no 
intuito de garantir às crianças 
e aos adolescentes dignas con-
dições de desenvolvimento.

A família é à base do traba-
lho, tanto do Conselho Tutelar, 
quanto do SCFV. É o que afirma 
a secretária de Assistência So-
cial, Aline Mara Engel. “Crian-
ças e adolescentes são reflexos 
de suas próprias famílias; onde 
o ambiente é de boa convivên-

cia, estímulos positivos e coo-
peração no desenvolvimento, 
certamente os riscos são meno-
res; e esse é o propósito do tra-
balho social voltado ao públi-
co infanto-juvenil”, destaca ela.

O Conselho Tutelar é uma 
espécie de “guardião” das crian-
ças e adolescentes, zelando sem-
pre pelos seus direitos e bus-
cando fortalecer a família no 
processo de assistir, criar e edu-
car os seus filhos, amparado pelo 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA). Junto às ofici-
nas do SCFV, o Conselho dá 
suporte e acompanha as ativida-
des, vez ou outra abordando te-
mas pertinentes aos usuários. 
“Em algumas datas especiais re-
alizamos ações mais pontuais e 
intensivas, no sentido de cons-
cientizar não apenas os pais e 
responsáveis, mas toda a comu-
nidade, em relação à dignida-
de dos menores”, comenta a con-
selheira tutelar Geneci Wolter.

PREVEnÇãOinCEnTiVO
Conselho Tutelar e Serviço 
de Convivência são 
parceiros nas atividades 

alunos do 9º ano 
produzem jornal

Durante o trabalho os alunos expandiram a imaginação e criaram uma crônica

Divulgação
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Considerada a matéria 
mais importante desta 
legislatura, a proposta de 
reforma da Previdência já 
tem data para aprovação 
no plenário da Assembleia 
Legislativa de SC (Alesc): 4 
de agosto. É o que indica o 
calendário aprovado pelos 
deputados, que prevê dis-
cussões, audiência pública, 
e relatórios preliminares. 

A reforma altera diversos 
dispositivos que embasam 
a aposentadoria pública 
em Santa Catarina. A 
mudança mais conhe-
cida é a fixação de idade 
mínima de 65 anos para 
homens e 62 anos para 
mulheres, com redução 

para categorias especiais, 
como professores, agentes 
da segurança, deficientes 
e trabalhadores expostos 
a produtos químicos e 
outros. A proposta também 
prevê que o servidor possa 
se aposentar na soma de 

pontos (anos de vida mais 
tempo de contribuição) e 
ainda antecipadamente, 
com cálculo proporcional 
ao tempo trabalhado. 

As mudanças de endure-
cimento da aposentadoria 
vão trazer uma economia 

para os cofres públicos, 
mas o maior impacto 
financeiro desta reforma 
é a aplicação de alíquotas 
e taxas aos ativos e inati-
vos. Pelo projeto, todos os 
inativos pagarão 14% sobre 
a remuneração a partir 
de um salário mínimo. 
Hoje, apenas aqueles que 
recebem acima de R$ 6,4 
mil pagam e somente sobre 
a parcela de remuneração 
que supera este valor. Além 
disso, a reforma prevê uma 
alíquota extraordinária 
para o servidor que desejar 
manter a integralidade do 
subsídio na aposentadoria. 
Com isso, a taxação será 
acima de 14%, de manei-

ra progressiva, podendo 
chegar até 16,4%.

Essa taxação extra é 
opcional e só vale para 
servidores que ingressaram 
na carreira estadual até 
31 de dezembro de 2003. 
Segundo o Instituto de 
Previdência de SC (Iprev/
SC), são 15.246 trabalhado-
res inclusos neste quesito 
e que terão prazo até 1º de 
agosto de 2022 para aderir 
à proposta. A aprovação da 
reforma com essas cobran-
ças imediatas traria impac-
to de R$ 300 milhões já em 
2021, defende o governo do 
Estado. 

Outra alteração que está 
na proposta é a chamada 

"prova de vida", que já é 
adotada pelo INSS. Neste 
caso, o servidor terá que 
se manifestar ao Iprev 
anualmente, no mês de 
aniversário. Caso contrário, 
correrá o risco de perder o 
benefício. 

O texto ainda muda 
o cálculo de pensão por 
morte. Até então, cada pen-
sionista recebia a totalidade 
dos vencimentos até o teto 
do INSS e mais 70% sobre 
o restante. A proposta é 
reduzir para no mínimo 
60% do total, mais 10% por 
dependente. Agentes de 
segurança que falecerem 
devido à profissão garan-
tem 100% ao familiar. 

Lojistas de SC promovem Dia dos Avós 
A Federação das Câma-

ras de Dirigentes Lojistas 
de SC (FCDL/SC) lançou 
uma campanha para 
estimular as vendas do Dia 
dos Avós, comemorado 
em 26 de julho. Para apro-
veitar a data, a entidade 
preparou uma ação com 
o tema “Lembranças pra 
toda vida”. O material 

publicitário já está sendo 
distribuído pelas CDLs 
nos municípios. “A cam-

panha é emotiva, pois nos 
traz memórias afetivas, 
da infância, da vivência 
com nossos avós. O apelo 
comercial é sutil, mas 
não menos efetivo, pois 
estamos trabalhando para 
fixar a data no calendário”, 
disse a analista de Marke-
ting da FCDL/SC, Sílvia 
Janice de Oliveira.

Edição 634 | rcnonline.com.br

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

RODOLFO ESPÍNOLA/AGÊNCIAAL

O que é a reforma da Previdência estadual
Projeto define idade mínima para aposentadoria e aumenta percentuais de cobrança aos servidores, tanto ativos quanto inativos

INFORME PUBLICITÁRIO Doses anuais 
contra Covid   
 O secretário de Estado da 
Saúde de Santa Catarina, 
André Motta Ribeiro 
disse que tem "certeza" de 
que a vacinação contra a 
Covid-19 deverá ocorrer 
todos os anos, assim como 
acontece na imunização 
da gripe. Por isso, existe 
otimismo entre os técnicos 
quanto à contratação 
de vacinas em número 
muito acima do que o 
quantitativo populacional. 
Ainda não há dados 
oficiais das farmacêuticas 
sobre o assunto.
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Pix no Sicoob I
Apesar da recente implantação, o Pix já é responsável 

por 74,5% do total de transferências do Sicoob, com um 
volume financeiro de R$ 113,5 bilhões em transações. São 
mais de 2,2 milhões de chaves ativas, cadastradas pelos 
cooperados e poupadores. Atualmente, o Sicoob está 
trabalhando na busca de evoluções do produto e implan-
tação de várias funcionalidades. 

ENERGIA PARA A INDÚSTRIA
A Federação das Indústrias de SC 

(Fiesc) e a Celesc atuarão em parce-
ria na identificação de demandas de 
energia elétrica do setor industrial no 
Estado. A cooperação foi definida em 
reunião (foto) na última terça-feira (6). 
“A Celesc nos procurou, preocupada 
com a expansão do consumo de ener-
gia no Estado. Quer evitar evasão de 
investimentos", disse o presidente da 
Fiesc, Mario Cezar de Aguiar.

FILIPE SCOTTI/FIESC

Pix no Sicoob II
Dentre elas, estão o Pix Agendado, o Pix Conta Salário 

e o Pix Cobrança, uma espécie de "boleto sem papel". O 
Sicoob também foi pioneiro no desenvolvimento de uma 
plataforma destinada a utilização pelo microempreen-
dedor e pequenas empresas. Essa ferramenta permite a 
emissão de relatórios, gráficos e outros instrumentos de 
gerenciamento financeiro e de vendas pelo comerciante.

BRDE reafirma compromisso com Santa Catarina 
No dia em que comemo-

rou os 60 anos de fundação 
o Banco Regional de De-
senvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) reforçou a 
preocupação em continuar 
investindo no apoio ao 
setor produtivo de Santa 
Catarina.

“Temos um compro-
misso com o nosso Estado. 
E pretendemos continuar 
interferindo positivamente 
no desenvolvimento social 
e econômico da nossa terra 
pelos próximos sessenta 
anos – ou mais”, destaca o 
Diretor de Acompanha-
mento e Recuperação de 

Crédito, Marcelo Ha-
endchen Dutra.

O evento em come-
moração às seis décadas 
de atuação do banco foi 
realizado no dia 15 de 
junho em Porto Alegre, em 
paralelo com a reunião do 
Codesul que reuniu os go-
vernadores dos três estados 
do Sul. Uma das principais 
instituições de fomento 
do país, o BRDE financia 
obras públicas e projetos 
de longo prazo no turismo, 
agricultura e indústria, 
além de apoiar as áreas 
de inovação e geração de 
energias renováveis. O ba-

lanço do banco mostra que 
desde a fundação do banco 
foram investidos mais de 
R$ 200 bilhões – sendo um 
terço deste valor aplicado 
em Santa Catarina.

“Com a pandemia 
ajustamos  nosso foco 
procurando viabilizar cré-
dito, especialmente capital 
de giro, para o pequeno 
empreendedor. Estamos 
atentos agora ao fim da 
crise sanitária e os desafios 
que esse novo momento 
apresenta”, reforça o Dire-
tor Financeiro Vladimir 
Arthur Fey.



,  MArAviLhA 10 DE JULhO DE 2021 25

CÍCERO CHAVES DE OLIVEIRA 
PAULA
O produtor fonográfico e DJ 
Cícero Chaves de Oliveira 

Paula, filho de Chico Anysio, 
morreu no dia 4 de julho, aos 39 anos, 

vítima de mal súbito. A morte dele ocorre 
menos de uma década após a do pai, que 
faleceu em 23 de março de 2012, aos 80 anos.

KLEBER OLIVEIRA
O cantor sertanejo Kleber 
Oliveira morreu no dia 5 de 
julho, aos 37 anos, vítima de 

covid-19. O músico, que fazia 
dupla com Kaue, estava internado 

no hospital Estadual de Américo Brasiliense, 
no interior de São Paulo, desde maio. Entre as 
músicas de sucesso estão “Tô vendo que você 
tá bem”, “Troféu solidão” e “Ela não é você”. 

ALFREDO OBBERTI
O ex-jogador Alfredo Obberti 
morreu no dia 5 de julho, 
aos 75 anos. Segundo 

maior artilheiro estrangeiro da 
história do Grêmio, atuou pelo clube 

gaúcho entre 1972 e 1974. Foram 105 partidas 
com a camisa gremista e 35 gols marcados. 
Por mais de 40 anos, foi o maior artilheiro 
estrangeiro do Grêmio. Foi desbancado em 
2014, quando o também argentino hernán 
Barcos alcançou a marca.

JOVENEL MOÏSE
O presidente do haiti, Jovenel 
Moïse, morreu no dia 6 de 
julho, aos 53 anos. De acordo 

com comunicado oficial, um 
grupo de indivíduos atacou a 

casa do político durante a noite e o matou a 
tiros. Conhecido como homem da Banana 
(ele exportava a fruta), foi eleito com 55% dos 
votos, em um processo eleitoral marcado por 
acusações de fraude, desastres naturais e uma 
baixa presença de eleitores. 

SUZZANNE DOUGLAS
A atriz Suzzanne Douglas 
morreu no dia 6 de julho, 
aos 64 anos. Conhecida 

por seu papel na série The 
Parent hood, participou mais 

recentemente de Olhos que Condenam, 
da Netflix, e do filme biográfico de Whitney 
houston, na Amazon.

HERMENEGILDA CICCHELERO
Faleceu no dia 1° de julho, no hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 95 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária de Guaraciaba 
e sepultado no cemitério municipal.

DANILO MANFRÓI
Faleceu no dia 3 de julho, no hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 94 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja da Linha Guataparema 
e sepultado no cemitério municipal de 
Guaraciaba.

SAMOEL HOEFLER
Faleceu no dia 4 de julho, no hospital São 
José de Maravilha, aos 95 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.
 
ALEXANDRE DUTRA DA SILVA
Faleceu no dia 4 de julho, no hospital São 
José de Maravilha, aos 28 anos. Seu corpo 
foi sepultado no cemitério da comunidade. 

OBITUÁRIO
OLMIRO RIBEIRO
Faleceu no dia 4 de julho, no hospital 
Palmitos, aos 80 anos. Seu corpo foi 
sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha. 

ANDRÉ HERMES TAMANKIEVEZ
Faleceu no dia 5 de julho, no hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 65 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela da Linha 
Caçador, em Barra Bonita, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

OLiNDA TENÓRIO BEHRENS
Faleceu no dia 6 de julho, no hospital São 
José de Maravilha, aos 84 anos. Seu corpo 
foi sepultado no cemitério da Cabeceira do 
iraceminha. 

BENTA CARDOSO DA SILVA
Faleceu no dia 7 de julho, em sua residência, 
aos 82 anos. Seu corpo foi velado no salão 
comunitário da Linha Novo Encantado, em 

Santa Terezinha 
do Progresso, e sepultado no cemitério da 
Linha Novo Encantado. 

ANNA MORANDIN ROCESKI 
Faleceu no dia 8 de julho, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 
69 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de Belmonte e sepultado no 
cemitério municipal de Belmonte.

DOMINGOS STRESSER 
Faleceu no dia 8 de julho, no hospital 
regional de Chapecó, aos 66 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária de 
Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.

RITA GERHARD
Faleceu no dia 8 de julho, em sua residência, 
aos 88 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

No último sábado (03), Dia 
Internacional do Cooperativis-
mo, os supermercados Auriver-
de realizaram uma ação para 
conscientização do uso de saco-
las retornáveis. Os primeiros 100 
clientes do Super Auriverde de 
Maravilha, Cunha Porã, São Car-
los e Iraceminha. E os 50 primei-
ros clientes do Super Auriverde 
de Flor do Sertão e Santa Tere-

zinha do Progresso, receberam 
uma sacola retornável personali-
zada para embalar suas compras. 

Ao total foram entregues 500 
sacolas retornáveis e assim 500 
sacolas descartáveis deixaram de 
ir para o lixo. Conforme os orga-
nizadores da ação, utilizando sa-
colas retornáveis cooperam com 
o meio ambiente, diminuindo os 
resíduos e o impacto ambiental.

COnSCiEnTiZaÇãO
Sacolas retornáveis são 
entregues aos clientes 
do Super auriverde

Sacolas poderão utilizar todas as vezes que vão ao mercado

Divulgação

nOVa gESTãO Atual presidente foi o menos votado das três chapas que 
participaram do pleito em Santa Catarina

Com quase cinco mil votos, Fernando 
Willrich vence eleição do Creci
eDerson aBi

A chapa 2, encabeçada por 
Fernando Amorim Willrich, da re-
gião de Tubarão, venceu a eleição 
de quarta-feira (7) do Conselho 
Regional de Corretores de Imó-
veis de Santa Catarina (Creci). A 
chapa de Willrich obteve 4.867 vo-
tos, com ampla diferença para a 
segunda colocação, a chapa 3. Já 
a chapa 1, do atual presidente An-
tonio Moser, foi a menos votada. 

São aproximadamente 30 mil 
corretores em condições de votar 
em Santa Catarina e apenas nove 
mil participaram. Eles são obri-
gados a justificar a ausência, já 
que o voto na eleição do Creci é 
obrigatório.

Agora, Fernando Willrich e 
sua equipe assumem o trabalho 
em janeiro. Fernando Amorim Willrich também participa de entidades do comércio a nível estadual

RESULTADO
Chapa 01 - Moser 
No Creci SC: 
1.482 votos
Chapa 02 - Pago 
Anuidade, Quero 
Solução: 4.867 
votos
Chapa 03 - 
Corretor em 
Primeiro Lugar: 
2.025 votos
Brancos: 354
Nulos: 361
Participantes: 
9.089

Divulgação
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COTIDIANO

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

ORiEnTaÇõES aO uSO DO TaCÓgRaFO

Essa semana nossa orientação continua com os motoristas de 
veículos que possuem o equipamento registrador instantâneo inalte-
rável de velocidade e tempo, o conhecido tacógrafo.

É importante que os condutores de veículos que possuem o 
equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e 
tempo observem a aferição do equipamento.

Nas fiscalizações de trânsito o agente verificará se o registrador 
instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está aprovado na ve-
rificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia – INMETRO, ou entidade credenciada, con-
forme resolução 406/12 do CONTRAN.

O agente de trânsito fiscalizará a comprovação da aferição do ta-
cógrafo através do próprio site do INMETRO ou por meio da via origi-
nal ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica de 
posse do motorista.

Caso não tiver seu equipamento aferido pelo INMETRO, incor-
rerá na infração de trânsito do artigo 230, inciso X do CTB, infração de 
natureza grave, cuja multa é no valor de R$ 195,23, e medida adminis-
trativa de retenção do veículo para regularização.

Ainda, nas fiscalizações o agente de trânsito verificará se o disco 
do tacógrafo se encontra em seu correto preenchimento, sob pena de 
infração de trânsito.

Importante é registrar que o disco do tacógrafo deve conter, ou seja, 
de preenchimento obrigatório: a) Identificação dos motoristas, prefe-
rencialmente colocando-se os nomes; b) Identificador do veículo, pre-
ferencialmente colocando-se a placa; c) data de colocação do disco.

Caso o condutor não preencher corretamente o disco do tacógra-
fo, estará incorrendo na infração de trânsito do artigo 230, inciso XIV do 
CTB, infração de natureza grave, cuja multa é no valor de R$ 195,23, e 
medida administrativa de retenção do veículo para regularização.

Tenham todos uma boa semana!

Um grave acidente de 
trânsito entre dois veículos 
foi registrado no início da noi-
te de quinta-feira (8) na BR-
282, próximo da Linha Hu-
maitá, trecho que pertence a 
Cunha Porã. A colisão frontal 
envolveu um gol de Maravi-
lha e uma Van de Pinhalzinho. 
A van Sprinter pertence a uma 
empresa de eventos, que tam-
bém conduzia o dono da em-
presa pinhalense. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros de Maravilha, qua-
tro pessoas foram atendidas 

pela guarnição e pelo Samu. 
As vítimas foram encaminha-
das para o Hospital São José 
de Maravilha. 

No veículo Gol, a equipe 
de socorro encontrou o mo-
torista e uma menor de idade. 
Os dois estavam conscientes, 
mas instáveis. Foram imobi-
lizados e encaminhados para 
atendimento médico. Mais 
tarde, os dois foram encami-
nhados em estado grave para 
Chapecó.

No veículo Mercedes Sprin-
ter, placas de Pinhalzinho, dois 

TRÂnSiTO Duas vítimas foram transferidas de Maravilha 
para Chapecó em estado grave

acidente entre dois veículos deixa 
quatro pessoas feridas na bR-282

Fotos: Corpo de Bombeiros

veículo Gol de Maravilha ficou bastante destruído após a colisão

homens foram socorridos 
pela guarnição do socorro e 

encaminhados para atendi-
mento com ferimentos.

Segundo veículo envolvido é uma Sprinter de empresa de eventos de Pinhalzinho vítimas foram encaminhadas para o hospital de Maravilha depois da colisão

Um grave acidente de 
trânsito resultou na mor-
te de uma pessoa e deixou 
outras três com ferimentos 
na manhã de quinta-feira 
(08), em Linha Cordilhei-
ra, na SC-163, no municí-
pio de Itapiranga. Foi uma 
colisão frontal envolven-

SC-163
uma pessoa morre e três ficam feridas 
em itapiranga

do dois carros de passeio.
O Corpo de Bombei-

ros foi acionado por vol-
ta de 10h30. O aciden-
te também mobilizou 
equipes da Polícia Mili-
tar e Polícia Militar Ro-
doviária. Os sobreviven-
tes foram encaminhados 
ao Pronto Socorro do 
Hospital Sagrada Fa-
mília de Itapiranga.

A vítima foi identifica-
da como Alan Felipe Eidt, 
de 24 anos, formado em 
Gestão da Tecnologia da 
Informação, recentemen-
te, pela Uceff. A vítima e 
os feridos estavam em um 
veículo Fiat Mobi, de Ita-
piranga, e colidiram con-
tra uma Duster, de Ipo-
rã do Oeste. A motorista 
do Duster, de 21 anos, 
também ficou ferida.

Fotos: Marcos Herbert/Rádio Onda Positiva

Motorista do Fiat Mobi não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente

Motorista da Duster, mulher de 21 anos, teve ferimentos e foi levada para o hospital

aCiDEnTE
morador morre atingido 
por árvore em Descanso

Um morador de Descan-
so, Dari Basso, de 61 anos, 
foi encontrado morto na tar-
de de terça-feira (6) depois 
de ser atingido por uma ár-
vore. A vítima trabalhava no 
corte de árvores na Linha 
Matão quando acabou sen-
do atingido por uma delas.

A dinâmica exata do fato 
está sendo apurada. Morado-

res entraram em contato com a 
polícia relatando que o homem 
estava caído em uma região 
de mata, tendo sido, possivel-
mente, atingido por uma árvo-
re que estava sendo cortada.

O acidente havia ocorri-
do há algumas horas, possivel-
mente. A Polícia Civil foi acio-
nada e uma equipe foi até o 
local para investigar o caso. 
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ESPORTE

 ONEIDE BEhLING

A Prefeitura de Maravilha e 
o CRM assinaram na terça-fei-
ra (6), um termo de fomento 
que prevê o repasse de recur-
sos públicos para o clube reali-
zar ações voltadas ao desenvol-
vimento e prática do futebol de 
campo. O município já atua na 
modalidade oferecendo treina-

mentos gratuitos através da Se-
cretaria de Esportes, mas para 
ampliar o incentivo ao setor a 
parceria com o CRM prevê o re-
passe de R$ 50 mil reais para o 
clube investir em materiais, ar-
bitragem, rendimento, compe-
tições nas categorias de base e 
adulta. Todo o trabalho será rea-

lizado em conjunto com a equi-
pe da Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer de Maravilha.

O vice-prefeito Jonas 
Dall’Agnol destacou a parceria 
do município com diversas enti-
dades e a atuação conjunta para 
na promoção do desenvolvimen-
to humano e social. “O CRM é o 

clube dos maravilhenses, o nos-
so clube mais tradicional e faz 
parte da história de Maravilha. 
Por isso temos confiança no tra-
balho que será realizado na es-
trutura do campo com o envolvi-
mento da diretoria que se dedica 
de forma voluntária ao clube e à 
nossa comunidade”, disse Jonas.

REPaSSE DE RECuRSOS

FuTSal

Prefeitura de maravilha e CRm firmam parceria

Série Ouro da liga Catarinense de Futsal 
começa com enxurrada de gols

SéRiE OuRO Neste sábado (10) pela segunda rodada os maravilhenses 
encaram Capinzal fora de casa

maravilha estreia com derrota 
na liga Catarinense de Futsal

Era começo de jogo, a Cha-
pecoense tocou o centro e fez o 
primeiro da partida, nem bem 
o primeiro minuto tinha pas-
sado e lá vai a Chapecoense 
fazer o segundo. Parecia que 
os maravilhenses estavam no 
vestiário. O primeiro tempo foi 
aquela partida para se apagar 
das lembranças, o nervosismo 
e o frio na barriga da estreia ti-
nham afetado a todos. 

O técnico Beni até tentava 
fazer mudanças, mas nada que 
surgisse resultado positivo. O 
primeiro tempo acabou e tudo 
se encaminhava para uma vi-
tória tranquila e placar elástico 
para o time se Chapecó. Se não 
bastasse o goleiro Jonas se ma-
chucou, Wellington foi chama-
do e deu conta do recado. Essa 
foi a estreia dele em partidas 
oficiais pelo MH Futsal/SEJL/

reação aconteceu no segundo tempo quando os maravilhense encostaram no placar

Divulgação

Acema e fez pelo menos duas 
defesas importantes, logo de 
cara, o que pode ter dado cora-
gem para os companheiros em 
de linha irem para cima do Ver-
dão do Oeste. 

As oportunidades foram 
aparecendo e faltando um 
pouco mais de cinco minutos 

para finalizar o jogo, a bola en-
trou, era o segundo gol dos ma-
ravilhense e depois disso os 
gols foram aparecendo. O MH 
Futsal ainda perdeu pelo me-
nos duas chances claras de 
empatar e virar o marcador. 
Final do jogo 6 a 5 para a Cha-
pecoense. 

Agora os representantes 
da Cidade das Crianças na Sé-
rie Ouro viajam para Capin-
zal, neste no sábado (10), para 
enfrentar os donos da casa, às 
18h. Partida que terá transmis-
são pela página do Facebook 
Maravilha Esportes e no canal 
do YouTube NDAtvEsportes.

Iniciou a temporada 2021 
da Liga Catarinense. A Sé-
rie Ouro não tinha como ini-
ciar melhor. Foi com cha-
ve de ouro. Foram grandes 
gols, bonitos e muitos, mui-
tos gols. Ao todo, 41 gols fo-
ram marcados nesta pri-
meira rodada. Uma média 
de 8,2 gols por partida. To-
dos os jogos acontece-
ram neste sábado (03).

A primeira rodada teve 
início ainda à tarde em Ma-
ravilha. No ginásio Gelson 
Tadeu Mello Lara, a equi-

pe do Maravilha futsal rece-
beu a Chapecoense e aca-
bou superada pelo placar 
de 6 a 5. No total, 11 gols fo-
ram marcados na primeira 
partida da LCF Série Ouro.

Na sequência, em Pi-
nhalzinho, abertura oficial 
da Liga, mais uma partida 
com muitos gols. A abertu-
ra oficial da Liga Catarinen-
se foi com clássico. Vitória da 
ADAF Saudades diante da Pi-
nhalense pelo placar de 7 a 6.

Em Xanxerê, a ADX Xan-
xerê estreou diante do Rio do 

Sul Futsal. Em partida equili-
brada, a equipe da casa aca-
bou sendo derrotada pelo vi-
sitante pelo placar de 4 a 2.

Em Cantanduvas, mais 
um mandante que acabou 
não vencendo. A equipe da 
AFC Catanduvas recebeu a 
AAPF Palmitos e sofreu a der-
rota pelo placar de 3 a 1.

Fechando a rodada, ape-
nas o ADCP Cunha Porã 
saiu com a vitória diante dos 
seus domínios. Com o pla-
car de 5 a 2, fez o dever de 
casa e saiu com a vitória.

PRóxImA ROdAdA- 
neste sábado (10)
18h – CrE Xaxiense x 
Pinhalense
19h30 – AGN Capinzal 
x Maravilha Futsal
18h – ADAF Saudades 
x ADX Xanxerê
18h – Chapecoense 
Futsal x AAPF 
Palmitos
18h – rio do 
Sul Futsal x AFC 
Catanduvas

CRiSE
Se de um lado a coisa não anda, no outro não está muito di-

ferente. A crise do pouco futebol está instalada. Teremos neste 
sábado, às 16h30, um Gre-Nal com temperatura quente em ple-
no inverno. Será um clássico equilibrado e um leve favoritismo 
para o Internacional. Mais uma vez a partida será uma decisão. 
Um pouco mais consistente, o Inter tem a chance de reverter o 
último revés na final do Gauchão. Diego Aguirre segue mudan-
do o Colorado, tentando encontrar uma formação que consiga 
vencer partidas grandes. Para o Grêmio, perder significa agoni-
zar por mais uma rodada na lanterna da Série A. Felipão é o fato 
novo no Tricolor. Grêmio é um time que se desmontou em todos 
os aspectos, começa no psicológico, parte tática, física e alguns 
jogadores que não merecem a titularidade.

inTER 0 X 2 SãO PaulO 
Só não foi goleada porque o São Paulo teve dois gols anula-

dos. A zaga do Inter não se encontrou. Aguirre inventou coisas 
que não tem menor sentido. Vamos lá: Colocou Bruno Méndez, 
zagueiro de origem, na lateral-direita. Outra, Johnny na vaga de 
Edenilson. Ideal seria ter escalado Nonato no setor. E quando 
precisava ir para o ataque, perdendo por 2 X 0, o treinador tira o 
Dourado e coloca Lindoso. Não tem como entender. Para piorar 
ainda mais, Maurício torceu o tornozelo e saiu de muletas. Tudo 
deu errado! Foi terrível.

PalmEiRaS 2 X 0 gRêmiO
Entre nós, o Palmeiras tirou o pé do acelerador depois de fa-

zer o 2 X 0. Só não foi um placar mais elástico porque o goleiro 
Brenno salvou de todos os jeitos no primeiro tempo. E pensar 
que ele vai pra Seleção e só volta daqui um mês. Técnico inte-
rino não teve peito para tirar do time o Diogo Barbosa e Rafi-
nha. Espero que Felipão faça as alterações necessárias. Não tem 
como aceitar esses medalhões titulares com os jovens Vander-
son e Guedes prontos para assumir as laterais. Nesse jogo ficou 
claro que Geromel e Kannemann precisam ser protegidos por 
um volante de marcação. Quando Ruan entrou no segundo tem-
po os zagueiros ficaram na sobra e o time melhorou um pouco.

CHaPE 0 X 1 CORinTHianS 
A esperada primeira vitória não chegou! Partida foi sem 

agressividade por parte da Chapecoense. Pelo andar da carru-
agem me arrisco a dizer que a Chape não atingirá 20 pontos na 
tabela. É a triste realidade. Se em campo as coisas estão difíceis 
para resolver, poderiam pelo menos lavar ou pintar as arquiban-
cadas da Arena Condá. Os jogos passam para o Brasil e exterior. 
Fica um aspecto de sujo, feio! Domingo, às 18h15, a Chape tem 
uma “molezinha” contra o Flamengo, fora de casa.



EDUCaçãO iNFaNTil 
município confirma nova 
creche no Bairro estrela PÁGINA 7

Estrutura será no subsolo do 
posto de saúde, com ampliação 
da área construída 

ANIVERSÁRIO

FUTSAL

>> MUDANÇA

Hospital São 
josé comemora 
65 anos 

Maravilha estreia 
com derrota na 
Liga Catarinense

Vacina contra a gripe está disponível para toda 
população a partir deste sábado 

Com capacidade inicial de 
seis leitos, hospital cresceu 
ao longo dos anos e se tornou 
referência na região 

Dose só não pode ser 
aplicada em crianças 
menores de seis meses 

Neste sábado (10) tem 
a segunda rodada da 
competição e a equipe 
maravilhense encara Capinzal, 
fora de casa 

PÁGINA 7

PÁGINA 27

PÁGINA 12

Carine Arenhardt/O Líder


