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a fóRmula das inteRaÇões

Existe uma ideia interessante difundida pelo psicólo-
go chileno Marcial Losada. Ele percebeu, com base em 
muita observação e estudos (com certa polêmica), que 
são necessárias 3 interações positivas para neutralizar 
uma interação negativa (mais precisamente 2,9. Arredon-
demos).

Ou seja: a “linha de Losada” diz que, para cada ex-
pressão, experiência ou comentário negativo, são neces-
sários outros três positivos, ou o relacionamento será 
comprometido. Um bom exemplo: casais recém-casados 
interagindo. Somando as interações negativas e as positi-
vas, segundo Losada, é possível prever se o casamento vai 
durar ou não. A matemática é simples: não havendo o tri-
plo de interações positivas, a relação desaba. Muitos ca-
sais por aí possuem até mais interações negativas do que 
positivas. Seria um sinal de que o fim se aproxima?

A mesma fórmula é válida para o ambiente empre-
sarial. E sabemos que, em geral, se as interações positi-
vas ganham das negativas, é por um placar apertado. É im-
pressionante como os chefes não percebem os benefícios 
enormes do reconhecimento. Estudos científicos compro-
vam essa eficiência sempre. E se você fizer um diagnóstico 
simples em qualquer empresa vai ouvir a equipe falando 
que recebe muita crítica e pouco reconhecimento. 

Elogiar é estratégia! E ressalto aqui um detalhe ain-
da mais interessante: a ciência mostra também que quem 
elogia é o maior beneficiado da interação. Quem elogia, 
no final do dia, acaba se sentindo melhor do que o elogia-
do. É algo parecido com presentear, perdoar, e até amar, 
eu diria. Ou só funciona se você for correspondido? O 
sentimento sincero deveria bastar para quem tem boa in-
tenção.

Sobre a polêmica que mencionei no início: existe cer-
ta crítica ao trabalho de Losada. Parece que os dados não 
são muito consistentes, e dizem que ele andou exage-
rando em algumas correlações. Imagino que seja difícil 
quantificar a qualidade de uma relação com base apenas 
nas expressões positivas e negativas. Mas a contribuição 
válida da ideia é mostrar que, quanto mais interações po-
sitivas, maior a chance de um relacionamento familiar ou 
profissional ser bem-sucedido.

Interações e intervenções negativas sempre existirão. 
O que me parece uma oportunidade é aumentar os mo-
mentos bonitos, positivos: elogios, comentários constru-
tivos, sorrisos, gratidão, todas as pequenas ações constro-
em relacionamentos duradouros. Em casa, no trabalho, 
na vida.

baiRRo pRogResso

autorizada obra de asfalto na 
Rua leomar gustavo stumpf
CARINE ARENHARDT

O governo municipal de Ma-
ravilha finalizou nesta semana 
a licitação para a obra de asfalto 
em trecho da Rua Leomar Gus-
tavo Stumpf, no Bairro Progres-
so. O investimento será de R$ 
212.560,98. A obra será feita com 
recursos de emenda parlamen-
tar da deputada estadual Ada de 
Luca e contrapartida do municí-
pio. A ordem de serviço foi assi-
nada na sexta-feira (7).

A comissão de licitação da 
prefeitura se reuniu na quinta-

feira (6) para fazer a abertura dos 
envelopes e definir a empresa ven-
cedora da licitação. Única a apre-
sentar proposta, a Gaia Rodovias é a 

responsável pela execução da obra, 
com prazo de 60 dias. Além da pa-
vimentação de um trecho de 1.440 
metros quadrados, a empresa será 

responsável pela drenagem pluvial 
e sinalização da rua. O trecho asfal-
tado será nas proximidades do Lar 
Coração de Maria. 

Ordem de serviço foi assinada na sexta-feira (7)

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
silêncio... 
muitas vezes um 
grande aliado!

por WOLmIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

DESBUROCRAtIZANDO 
OS mÉDICOS

Agradecemos todas as mani-
festações de carinho e admiração 
de nossos ouvintes e anunciantes 
pela inauguração e inovação dos 

novos estúdios da Líder FM. Esta-
mos nos aprimorando e trazendo 
o que há de melhor em termos de 
radiodifusão para Maravilha e re-

gião. Dentro de poucos dias a pro-
gramação terá visualização direta 
através de nosso site. Uma inova-
ção inédita no Oeste catarinense.

NOVOS ESTÚDIOS

POLÍCIA FEDERAL CPMF – UM 
IMPOSTO CRUEL 

recriar CPmF continua 
a ser má ideia. 

Ninguém admite e 
ninguém tolera. Para o 
governo, é um imposto 

fácil de cobrar. Para 
a sociedade, impõe 

carga maior e pune os 
mais pobres.

Autoridades do Brasil e do Paraguai negociam 
reabertura da Ponte da Amizade

Autoridades do Brasil e do Paraguai negociam “reabertura inteligen-
te” da Ponte da Amizade, que une Ciudad del Este e Foz do Iguaçu, reati-
vando a via, de tráfego intenso, fechada há mais de quatro meses aos turis-
tas devido à pandemia do novo coronavírus. “Queremos uma reabertura 
inteligente, responsável e segura para reativar a economia da região”, dis-
se a jornalistas o prefeito de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ao anunciar as 
negociações. O chefe regional reuniu-se em Foz do Iguaçu com o prefei-
to daquela cidade, Chico Brasileiro, para discutir a possível reabertura da 
Ponte da Amizade. Os prefeitos concordaram em realizar um próximo en-
contro entre funcionários dos dois países via teleconferência, para discu-
tir os detalhes do desbloqueio da fronteira. “Apoiamos uma reabertura in-
teligente. Queremos dar segurança aos paraguaios”, assinalou Brasileiro.

O governo federal estuda reduzir a maior 
alíquota do Imposto de Renda da Pessoa Fí-
sica de 27,5% para algo entre 23% e 25%. A 
redução seria compensada pelo corte de de-
duções médicas feitas pelas pessoas físi-
cas nas declarações de IR anuais – medida 
que vem sendo analisada desde o ano pas-
sado. As deduções de gastos médicos repre-
sentam hoje quase um terço de todos os sub-
sídios concedidos pelo governo no setor de 
saúde: R$ 15,1 bilhões ao ano, segundo da-
dos do Ministério da Economia, e é utilizada 
por mais de 20% da classe mais rica do Brasil.

GASTOS MÉDICOS 
E DEDUÇÃO DO 
IMPOSTO DE RENDA

Está sendo votado no Senado federal um 
projeto de lei para aumentar a oferta de mé-
dicos no Brasil, desburocratizando o proces-
so de revalidação de diplomas, o que atual-
mente está dificultando a regularização de 
médicos para atuarem aqui. Essa votação 
deve ser aprovada ainda neste mês de agosto.

SICOOb CREDIAL: 
35 anos de história 

Hoje (8) o Sicoob Credial completa 35 anos 
de história. Com sede em Cunha Porã, a coo-
perativa também está presente com pontos de 
atendimento em mais oito municípios: dois 
em Maravilha, São Carlos, Cunhataí, Iracemi-
nha, São José do Laranjal (atendimento 3 ve-
zes por semana), Flor do Sertão, São Miguel da 
Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso e Ti-
grinhos. Segundo o presidente do Sicoob Cre-
dial, Hermes Barbieri, a cooperativa já con-
ta com mais de 36 mil associados e administra 
mais de um bilhão de ativos. “Graças aos pla-
nejamentos estratégicos que são feitos a cada 
ano e da atuação dos conselhos de administra-
ção, fiscal, executivo, comitê de crédito e toda 
a equipe de trabalho, é que superamos as gran-
des crises econômicas e financeiras”, relata.

O presidente agradece a confiança dos 
associados no sistema cooperativo. “Quan-
to mais tivermos o envolvimento das pesso-
as e da comunidade, mais os nossos núme-
ros se tornarão reflexo dos ótimos resultados 
que traz o sistema cooperativo”, diz. Parabéns!

O governo federal prepara concurso com cer-
ca de duas mil vagas para a Polícia Federal. A in-
formação foi dada pelo ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, André Mendonça, em entrevista ao 
programa “Pingos nos Is”, da Rádio Jovem Pan, no 
último dia 31. No entanto, não foi informada a pre-
visão de publicação do edital. “A partir de uma reu-
nião que tivemos essa semana, eu, o presidente da 
República e o ministro Paulo Guedes estamos pre-
parando os trâmites internos para abrir um con-
curso com cerca de duas mil vagas para a Polícia 
Federal. Teremos o maior efetivo da história da Po-
lícia Federal, justamente para o combate à crimi-
nalidade organizada”, afirmou André Mendonça.

CONTRÁRIOS
Se o presidente, Jair Bolsonaro, tivesse apoia-

do a permanência de todos em suas casas, os seus 
opositores estariam incentivando todos a irem para 
a rua. A sociedade pagará muito caro pelos efei-
tos da paralisação das atividades econômicas.

Divulgação

DIA DOS PAIS
Um abraço 
especial a todos os 
pais, desejando um 
dia muito feliz junto 
aos seus filhos!

Cleiton Ferrasso/O Líder
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

Confusões nas leis tRabalHistas
Empregados e empregadores estavam se guiando pela Medi-

da Provisória 927, que pregava determinadas flexibilizações em re-
lação às leis trabalhistas. Todavia, esta MP deixou de valer desde o 
dia 20 de julho. Como fica? Teremos que nos guiar pela CLT, inclusi-
ve atentos para as mudanças promovidas pela reforma trabalhista. 
Hoje em dia tem sido muito difícil ser operador do direito do traba-
lho. Sejam juízes, procuradores do trabalho, advogados ou servido-
res do judiciário trabalhista. Também há que se dizer que os acor-
dos realizados antes do dia 20 permanecem válidos. Os que foram 
celebrados antes do dia 20 e com efeitos para depois do dia 20 de ju-
lho, também continuam valendo. Acordos celebrados depois do dia 
20 já não valem. Como principais pontos que pude apurar, ques-
tões envolvendo bancos de horas (que com a MP valia por 18 me-
ses) volta a valer por seis meses para casos individuais ou um ano 
para convenções coletivas. Também a comunicação de férias, que 
volta a ser feita com 30 dias para casos individuais, 15 dias para fé-
rias coletivas, e o período inicial não pode ser inferior a dez dias. En-
fim, é preciso que se tomem os devidos cuidados para que em breve 
não tenhamos uma avalanche de ações trabalhistas, e que na atua-
lidade não tenhamos uma avalanche de demissões. É notório que 
as empresas não se recuperaram, e nem recuperaram o faturamen-
to anterior à pandemia. Por conta disso, não entendi a retirada de 
pauta da MP pelo senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. 
É lógico que hoje precisa haver flexibilização, acordo, bom senso. Se 
não houver leis diferenciadas na área do direito do trabalho, estare-
mos à beira dos riscos que acima me reportei. Desemprego ou ava-
lanche de ações trabalhistas.

pedido sem noÇão
Do site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vem esta pé-

rola. A Justiça negou liminar pleiteada por um morador do sul do 
Estado que pretendia ter assegurado o direito de circular livremen-
te sem máscaras, alegando ilegalidade e inconstitucionalidade das 
normas municipais que obrigam o cidadão a transitar com más-
cara protetiva, sob pena de multa. A decisão ocorreu em análise 
de um mandado de segurança. Ao indeferir a liminar, o juízo fez 
uma detalhada fundamentação dos riscos individuais e coletivos 
da exposição sem a devida proteção no atual cenário de pande-
mia da covid-19. Um dos pontos interessantes da sentença relata 
que o cidadão poderia se valer do direito de  não utilizar máscara, 
caso fosse ele “o último morador do planeta”. Sentença sábia. O ci-
dadão não vive sozinho, o mundo não vai acabar amanhã e a co-
vid não será a última pandemia da história. É preciso bom senso, 
inclusive, para pedir. A decisão também aponta que os limites da 
liberdade encontram-se na liberdade de os outros não quererem 
ser expostos ao vírus, além de que as normas em vigor - federais, 
estaduais e municipais - impõem-se a favor da saúde pública. Pedi-
do sem noção. Todavia, tal pedido foi subscrito por algum advoga-
do. Nem vou comentar...

Volta do ReCesso Vereadores voltaram a promover sessões 
presenciais nesta semana, mas sem a presença de público 

primeira sessão de agosto tem 
aprovação de dois requerimentos
CARINE ARENHARDT 

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha realizou na se-
gunda-feira (3) a primeira ses-
são ordinária de agosto, após 
período de recesso legislativo. 
Os vereadores voltaram a rea-
lizar a sessão presencial, mas 
sem a presença de público. 

Divulgação

Sem projetos de lei em pauta, a 
ordem do dia teve apenas dois 
requerimentos deferidos. 

De autoria do vereador 
Luiz Hermes Brescovici, pre-
sidente da comissão especial 
da BR-158, o primeiro reque-
rimento pede que seja enca-
minhado ofício ao Deinfra/
SC pedindo cópia de todos os 

projetos existentes da BR-158, 
no trecho entre Maravilha e 
Vitorino, no Paraná. O órgão 
estadual é atualmente res-
ponsável pelo trecho, confor-
me informações repassadas 
pelo Dnit. 

Também foi deferido um 
requerimento de autoria do 
vereador Natalino Prante, que 

solicita que o Executivo Muni-
cipal envie informações refe-
rentes à contratação do servi-
ço de construção de bocas de 
lobo novas em ruas do muni-
cípio. O vereador solicita infor-
mações sobre a data da execu-
ção do serviço, localização das 
bocas de lobo e cópia do pro-
cesso licitatório.

noVidade
empreende mulher Catarinense 2020 será on-line
DIANA HEINz

Conforme a presiden-
te do Conselho Estadual da 
Mulher Empresária de San-
ta Catarina (Ceme), Poliana 
de Oliveira, desde 2015 a en-
tidade realiza o evento “Em-
preende mulher catarinense”, 
em comemoração ao Dia Es-
tadual da Mulher Empresá-
ria. A 6ª edição do encontro 
será diferente: com transmis-
são ao vivo e acesso gratuito. 

O Empreende Mulher 
Catarinense 2020 será dia 17 
de agosto, das 14h30 às 17h. 
“O evento se tornou a prin-
cipal ação anual do Ceme 
e nasceu com o objetivo de 
comemorar a passagem do 
Dia Estadual da Mulher Em-

presária, oportunizando a 
elas um dia voltado à ca-
pacitação, networking, tro-
ca de experiências e gera-
ção de negócios”, disse. 

A programação ini-
cia com uma abertura se-
guida do painel Inovação, 

Adaptabilidade e Reinven-
ção. O momento será me-
diado pela jornalista Laine 
Valgas e contará com a par-
ticipação de três empreen-
dedoras catarinenses que se 
reinventaram e adaptaram 
seus negócios: Cris Broi-

lo, Silvia Coleraus e Larissa 
Bortoloto. Às 16h será rea-
lizada palestra com Chie-
ko Aoki, fundadora da rede 
de hotéis Blue Tree Hotels. 

O evento é gratuito, mas 
é necessário efetuar o ca-
dastro pelo www.ceme.org.
br/empreendemulher. “Ce-
lebrar as conquistas, ter um 
dia dedicado à mulher em-
presária, trocar, comparti-
lhar experiências, foi assim 
que fizemos nos últimos cin-
co anos e 2020 não pode-
ria passar em branco! De-
safiador, esse é um ano em 
que as palavras superação 
e a inovação fizeram ain-
da mais sentido e, mais do 
que nunca, temos muito 
para compartilhar”, afirma.

Presidente do Ceme, Poliana de oliveira, fala sobre evento gratuito

Arquivo/O Líder
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Ação da Natura tem alta 
de 6,7% após campanha 
de Dia dos Pais
o reconhecimento paterno faz parte da 
construção social. Na semana passada, a notícia 
de que thamy miranda seria protagonista da 
propaganda de Dia dos Pais da Natura gerou 
muitos comentários na internet. Para quem 
não sabe, thamy é um homem trans. muitos 
criticaram a marca pela escolha. Criticaram 
thamy por uma posição que muitos não 
assumem: a de pai. mas em meio a muitas 
críticas, existem os defensores. as ações da 
marca subiram 6,7% após a campanha de 
marketing. o podcast Papo de Quinta desta 
semana falou sobre o caso e também discutiu 
o papel do pai na criação de crianças. o pai 
participante do episódio também aparece nesta 
edição. Feliz dia dos pais a todos! 

diana Heinz, jornalista 

O lado bom da pandemia
Tudo na vida (ou quase tudo) tem um lado bom. 

Pelo menos é isso o que eu penso. E com a pandemia 
de coronavírus não é diferente. Percebam o quan-
do tivemos que nos reinventar, com muito mais inte-
ração virtual. Lives, cursos e até aulas com assuntos 
muito produtivos estão sendo disponibilizados gratui-
tamente. Bastante conteúdo rico está sendo divulga-
do e disponibilizado de forma virtual (dica: tem muito 
conteúdo bom sobre Língua Portuguesa...). Reuniões 
que antes só eram feitas presencialmente precisaram 
ser reinventadas. Enfim, tivemos que nos adaptar, e 
vejo como muitas mudanças facilitaram a nossa vida! 

Rosiane poletto, redatora

E OS ALUNOS NEM AÍ
Nesta semana recebi no novo estúdio da Rádio Líder o diretor da escola Nossa Senhora da Sa-

lete, Odair Batistello. O debate foi sobre o ensino a distância em cenário de pandemia. O profes-
sor relatou uma triste realidade, vivida por praticamente todas as escolas neste momento: a falta de 
interesse e empenho do aluno. “Acha que está de férias e diz que ninguém reprova esse ano”, rela-
tou ele ao comentar sobre a dificuldade dos professores em receber tarefas repassadas. É uma pena 
que alguns alunos estejam levando o ano na brincadeira. É quando tudo está mais difícil que de-
vemos nos concentrar mais e redobrar a atenção. Força aos professores e diretores. Pais, atenção!

ederson abi, jornalista

Rádio Líder

Pregos na rua 
Já noticiamos várias vezes por aqui alguns pro-

blemas corriqueiros nos loteamentos, como lixo 
espalhado fora das lixeiras, garrafas de bebidas 
quebradas, mas desta vez surgiu um novo proble-
ma: pregos na rua. Exatamente. Isso mancha ain-
da mais a fama dos loteamentos da cidade. Situa-
ção que prejudicou um morador da Linha Chinelo 
Queimado ao furar três pneus em poucos dias. Ele 
encontrou vários pregos jogados no asfalto de um 
loteamento. Não se sabe quem ou como os obje-
tos perfurantes foram parar lá, mas um boletim de 
ocorrência foi registrado. Que tenhamos mais res-
peito com o espaço alheio. Bom fim de semana.

Cleiton ferrasso 

Nesta semana trazemos uma boa notícia para a 
economia maravilhense. Após três meses de quedas 
significativas, o município voltou a apresentar cresci-
mento na arrecadação do ICMS. Nossa economia lo-
cal começa a se recuperar, demonstrando a força dos 
nossos empreendedores e colaboradores. Santa Ca-

tarina também encerrou o mês de julho com cresci-
mento de 8% na arrecadação, em relação ao ano an-
terior. Este cenário positivo motiva ainda mais nosso 
povo, que luta para vencer a pandemia. Ainda temos 
batalhas pela frente, mas esta guerra, vamos vencer. 

Carine arenhardt, jornalista  

ECONOmIA Em RECUPERAÇÃO

TATUAGEM
A prática de tatuar o corpo é cada dia mais popular, mas ainda vis-

ta em muitos casos com preconceito por aqueles que insistem em jul-
gar pela aparência. Foi então que nesta semana o assunto voltou à tona, 
quando o Padre Fábio de Melo compartilhou uma foto contando que 
fez uma tatuagem - pequena, mas com grande significado pessoal. Um 
de seus seguidores agradeceu por ele, enquanto padre, contribuir para 
desmarginalizar a tatuagem, algo ainda pregado por muitos como “pe-

cado”. O que mais chamou aten-
ção foi a resposta dele, admitin-
do humildemente que já esteve 
no lado de quem julga pela apa-
rência, mas que pede a Deus to-
dos os dias para nunca reassu-
mir velhos erros. Um exemplo de 
que tudo pode ser transformado 
em aprendizado. Vale a reflexão!

Camilla Constantin, 
jornalista

Divulgação
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Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

o seR Humano É 
essenCialmente peRfeito, 
pleno de HaRmonia
No mundo criado por Deus, não 
existem doenças nem sofrimentos. 
Na verdade, o ser humano é perfeito, 
pleno de harmonia, mas a sua 
perfeição ainda não está manifestada 
no plano físico. E a ação de “tentar 
manifestar a perfeição também no 
plano fenomênico” é que constitui a 
ocorrência de dores ou de sofrimentos.

O Grupo Escoteiro Raí-
zes de Maravilha realizou no 
sábado (1º) a investidura do 
lenço em oito novos Lobos e 
uma assistente de Lobinho. O 
ato foi on-line, respeitando as 
regras de isolamento social. 
O lenço simboliza a identida-
de do escoteiro com o grupo 
ao qual pertence.  Após uma 
nova fase de estágio será re-
alizada a promessa escotei-
ra, feita pelo membro diante 
do grupo, comprometendo-se 
voluntariamente a se condu-
zir de acordo com a orienta-

maRaVilHa
grupo escoteiro Raízes realiza investidura 
de novos membros

o lenço simboliza a identidade do escoteiro com o grupo ao qual pertence

ção moral do movimento, re-
conhecendo a existência de 

deveres a serem cumpridos.
A investidura de novos 

membros em Maravilha ocor-
reu no dia do lenço escotei-
ro, a que comemora o Primei-
ro Acampamento Escoteiro, 
que foi realizado na Ilha de 
Brownsea, em 1907. “O mo-
vimento escoteiro nada mais 
é do que um caráter educa-
cional onde os jovens têm a 
oportunidade de se desen-
volver socialmente de uma 
forma baseada em valores, 
respeito, amizade, fraterni-
dade e no amor pela natu-
reza”, destacam os membros 
do Grupo Escoteiro Raízes. 

Divulgação

ReCupeRaÇão da eConomia Julho acumulou crescimento 
de 2,6% na arrecadação do ICMS e 20% no ISS

após três meses de queda, 
arrecadação do iCms volta a ter 
crescimento em maravilha

aRReCadaÇão 
do iss 
os números do iss 
voltaram a crescer 
após dois meses de 
queda em maravilha. 
Em julho o município 
arrecadou r$ 638.894,68 
em iss, 20% acima do 
valor acumulado em 
2019, que foi de r$ 
530.099,73. Entre maio 
e junho o município 
perdeu r$ 122,8 mil na 
arrecadação do imposto 
num comparativo com o 
mesmo período de 2019, 
queda de 11% no quinto 
mês e de 12% no sexto 
mês do ano. 

CARINE ARENHARDT 

A economia maravilhense 
começa a reagir após meses de 
queda na arrecadação devido à 
pandemia do coronavírus. Nesta 
semana o município fechou o ba-
lanço dos números do ICMS e ISS 
do mês de julho, sendo que am-
bos apresentaram crescimento 
num comparativo com o mesmo 
período de 2019. 

No sétimo mês do ano a ar-
recadação do ICMS em Maravi-
lha foi de R$ 2.126.560,45, mon-
tante 2,62% acima do acumulado 
em 2019, quando julho somou R$ 
2.072.239,70 com o imposto. 

O saldo positivo veio após 
três meses de queda na arreca-
dação. Somente em ICMS, maio, 
abril e junho acumularam mais 

de R$ 1,2 milhão em perdas na ar-
recadação num comparativo com 
o mesmo período de 2019. Em 
abril, primeiro mês de queda, 
o município perdeu 20,07% em 
ICMS. Em maio Maravilha teve 
o pior cenário, com queda de 
26,19% na arrecadação e em 
junho 14,15% a menos. 

Conforme o secretário de 

Indústria, Comércio e Turismo, 
Gelson Rossetto, os números 
de julho demonstram reação 
na economia local. Ele ressalta 
que no último mês o municí-
pio recebeu, do governo fede-
ral, o valor de R$ 1.081.477,33, 
como apoio financeiro, para 
compensar parte das perdas 
em arrecadação. 

secretário gelson rossetto esteve na rádio líder 

deiXaR de falaR, tiRaR a 
palaVRa, Como puniÇão

Às vezes o silêncio vem usado como punição: tirar a 
palavra de alguém é uma estratégia para expressar rai-
va, desaprovação, cobrança para alguém. Mas isso é efi-
caz para superar os problemas? Por que escolher não 
falar? 

Com certeza conseguir falar para resolver um pro-
blema não é fácil. Mas o silêncio só apresenta tensão, 
complicando esta suposta resolução.

Muitos, porém, não têm interesse em resolver o pro-
blema, mas no fundo querem a pena que o outro se sub-
meta. Por isso usam o silêncio: como arma para que 
ceda. E, hoje em dia, isso também se aplica à comuni-
cação pelos aplicativos e redes sociais. Aliás, não res-
ponder às mensagens, bloquear, etc., pode ter um signi-
ficado e um impacto ainda mais violento em razão das 
especificidades da comunicação virtual. 

puniR Com o silÊnCio: os motiVos 
Em geral, mesmo podendo contar-se que tem inúmeras 

razões para escolher o silêncio ao invés de falar, de fato, o 
objetivo da consequência, é sempre uma forma de punição. 
Mas geralmente quem propende para o silêncio conta essas 
razões:

• Prefiro o silêncio ao invés de uma briga com xingamentos. 
• O outro não escuta; já pedi para que mudasse, mas 

nada. Portanto por que falar mais?
• Não vou falar até não me pedir desculpa. 
• Por que falar tanto se voltamos sempre ao mesmo pon-

to? Se as coisas não mudam? 
Em todos os casos, desiste-se da palavra porque é consi-

derada ineficaz e se escolhe punir. 

tiRaR a palaVRa É agRessiVo 
Tirar a palavra pode ter um significado muito violen-

to. De fato é sempre um comportamento passivo-agressivo. 
Isso significa que você está atacando o outro, mas de manei-
ra implícita. E o fato que seja implícito, na maioria das ve-
zes, pode ser ainda mais duro e prejudicial que uma agres-
são explícita pelo fato que o vazio que o silêncio deixa pode 
ser preenchido com inúmeras interpretações por conta de 
quem o sofre.

Para a pessoa que escolhe o silêncio, as razões são claras. 
Mas aí pergunto: você tem certeza que o outro as entende? 
O silêncio aumenta a distância, que nunca é uma boa alia-
da para resolver os problemas. Mas de outro lado, se o silên-
cio for por pouco e depois interrompido com um pedido de 
desculpa, pode até não ser a coisa pior. Mas somente quan-
do for esporádico, porque se for continuativo, vai gerar acú-
mulo de rancores. 

o uso positiVo do silÊnCio 
Que, porém às vezes é melhor ficar calado, também tem 

sentido. Quando, por exemplo, estamos muito exaltados. A 
ira leva a exagerar. Dar-se um freio pode servir para rega-
nhar “educação”. 

Mas isso é diferente de punir ou querer que a outra pes-
soa ceda. Tirar a palavra, cortar a comunicação, é sempre 
como destruir uma ponte. 

A ausência de palavras pode levar a que o outro ceda, 
mas isso não significa que o conflito seja resolvido. Uma pe-
quena bola de neve, no final, pode se tornar uma avalanche.

Falar com o coração é sempre a fórmula que leva a me-
lhores resultados.

Fernando Zimmermann/O líder



,  maravilha 8 DE agosto DE 2020 7

LUIZ CARLOS
PRATES

ClEIToN FERRAsso

Após ficar praticamen-
te quatro meses fechada, a ro-
doviária de Maravilha voltou a 
vender passagens. Isso foi pos-
sível porque o governo do Es-
tado autorizou a retomada do 
transporte coletivo interestadu-
al de passageiros nesta semana. 
Com isso, alguns ônibus já rei-
niciaram as linhas. 

O responsável pela venda 
de passagens da rodoviária, Cé-
lio de Souza, disse que a volta à 
rotina foi tranquila nesta sema-
na. “Por enquanto, o movimen-
to ainda está fraco. Tem linha li-
berada para Porto Alegre e Foz 
do Iguaçu. As outras linhas se-
rão liberadas conforme houver 

boa Viagem Com a retomada dos trabalhos, tem linha liberada para 
Porto Alegre e Foz do Iguaçu

após governo autorizar, rodoviária 
de maravilha está aberta

demanda”, destaca. 
Vale ressaltar que todas as 

empresas e funcionários que 
trabalham na rodoviária se-
guem as medidas de seguran-

ça para enfrentar o coronavírus.
A liberação do transporte 

coletivo interestadual foi auto-
rizada pelo governo segunda-
feira (3), mas coube aos muni-

cípios restringir ou permitir a 
atividade. Assim, cada municí-
pio pode avaliar a evolução do 
coronavírus e decidir as ações 
de enfrentamento. 

Carine Arenhardt/O Líder

paRa Hospitais 
Campanha solidária da auriverde 
arrecada alimentos 
CARINE ARENHARDT 

Organizada pela Auriverde, em 
parceria com o Núcleo Feminino e Nú-
cleo de Jovens da cooperativa, a cam-
panha Fazer o Bem Faz Bem tem 
ações realizadas durante este mês. 
Até o dia 31 de agosto, colaborado-
res e clientes da Auriverde podem fa-
zer doação de alimentos perecíveis e 
não-perecíveis. Os produtos arreca-
dados serão doados para hospitais 
da região de abrangência da Auriver-
de, sendo usados na produção das re-
feições dos pacientes internados. 

As doações podem ser deixa-
das nos supermercados, ou nas lo-
jas agropecuárias da cooperativa nos 

municípios onde não houver super-
mercado. A coordenadora dos pro-
gramas sociais da cooperativa, Larissa 
Dessoy, destaca que todas as cam-
panhas voltadas à sociedade são em 
função dos princípios do cooperati-
vismo, mantendo esse engajamen-
to com a sociedade, além de incenti-
var a produção da agricultura familiar. 

As entregas para os hospitais serão 
semanais, principalmente dos produtos 
perecíveis. A cooperativa convida a co-
munidade regional para participar des-
sa campanha, levando donativos até os 
supermercados ou lojas agropecuárias.

Carrinhos estão em pontos 
estratégicos dos supermercados 

para receber as doações

Divulgação

Vitaminas indigestas     
Três ou quatro boas frases “tomadas” todos os dias é 

muito melhor que sair de casa para fazer ginástica, o que “jo-
aninhas” hoje chamam de “treino”. Vou para o treino, dizem. 
Quem as ouve pensa que são atletas de ponta, são coisa ne-
nhuma, são vultos que vivem mais do espelho que das pági-
nas de livros. Livros? Como é que escrevem isso? Bom, mas 
como disse, frases são como comprimidos fortificantes. No 
passado, chamavam-se de fortificantes o que hoje se chama 
de vitaminas. Mesma coisa.

Tens razão, me alongo e não digo das frases. Cedo, pela 
manhã, fui à minha caixa de “remédios”, frases. Olhei, olhei e 
escolhi três para hoje. A primeira frase devia estar no frontis-
pício da catedral, diz assim: - “Eduque os meninos e não será 
preciso castigar os homens”. É frase dos Provérbios, 22:6, da 
Bíblia. Veja bem, o livro diz “os meninos”. Toda razão. De fato, 
são eles, os guris, os endiabrados da vida, os que demonizam 
a vida, desde o berço à sepultura. Veja bem, o aviso não foi 
dado senão pela Bíblia. Quem contesta?... Ué, e não se dizem 
tão religiosos? Safados da falta de “vara”...

A outra frase, a segunda dos três “comprimidos fortifi-
cantes” de hoje é esta: - “Eu proporia que se substituíssem 
todos os capítulos da Constituição por: Artigo Único – Todo 
brasileiro fica obrigado a ter vergonha na cara”. A frase é de 
Capistrano de Abreu (1853/1927). Melhor que isso só “reco-
lonizando” o Brasil... Precisamos mais desse remédio, a ver-
gonha na cara, do que vacina para qualquer doença...

E a terceira frase, o terceiro “comprimido” fortificante do 
dia, vem de Rui Barbosa (1849/1923). O velho Rui era fogo. 
Ele disse que – “Crises por que o Brasil está passando e dia 
a dia sentimos crescer aceleradamente: política, econômica, 
financeira, não vêm a ser mais que sintomas, exteriorizações 
parciais, manifestações reveladoras de um estado profundo: 
uma suprema crise moral”. Leia de novo, leitora, leia de novo, 
e veja se a frase do velho Rui, de mais de um século, não se 
ajusta para o nosso dia a dia... Um povo “colonizado” como 
o foi o Brasil só nascendo de novo... Ou será que tornozelei-
ra eletrônica e  prisão domiciliar, para os compadres, são pe-
nas? Frases iluminadas valem mais que todos os falsos pa-
vios acesos de Brasília... 

disCiplina
Aconteceu na Califórnia, EUA. Uma mulher foi mandada 

para casa para fazer home office, trabalho comum por estes 
dias, porém... A mulher foi demitida. Nas videoconferências 
de que ela era obrigada a participar, os filhos incomodavam 
demais. Todos os dias. E ela nem aí... Foi demitida, falta de 
disciplina e respeito. Cumprimentos, chefe, é assim que se 
faz! Aqui não são os filhos que atrapalham, são os livros de 
decoração às costas dos apedeutas...  

diReitos
Quando a pessoa tem bom senso e idade é idosa ou idoso; 

quando não tem é velha ou velho. Velhas e velhos por todo o 
Brasil, mais elas que eles, proibidos de entrar em shoppings e, 
pior ainda, sem máscaras, criam caso e alegam direito consti-
tucional de ir e vir. As velhas sabem desse direito e não sabem 
dos deveres? Inflexibilidade com essas abusadas do despudor. 

falta diZeR
Sala de aula:  – Luiz, põe a máscara! – diz o professor. – 

Não ponho e não me enche o saco! - responde o aluno. É isso 
o que vai acontecer em todas as classes com a pretendida re-
tomada das aulas presenciais. Só os entupidos da mente não 
veem isso. Ademais, quem vai dar as máscaras para os “po-
bres”? Sem falar nas infecções coletivas, fora de controle. En-
tupidos. Ou seriam “comerciantes da educação”?
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Com o objetivo de con-
tribuir com o fortalecimen-
to das equipes escolares, o Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/
MG está realizando o proje-
to “Abelhas fora da caixa”, vin-
culado ao Programa A União 
Faz a Vida, inserido em esco-
las de 12 municípios da área 
de atuação da cooperativa. 

Em função da pandemia, 
os encontros estão sendo de-
senvolvidos de forma virtual, 
envolvendo todos os profissio-
nais escolares, como profes-
sores, gestores, merendeiras, 
serventes, coordenadores-pe-
dagógicos, monitores e moto-
ristas de transporte escolar. A 
iniciativa está dividida em três 
etapas, sendo que duas delas 
estão em andamento – a iden-
tificação da realidade das es-
colas e os encontros virtuais.

Até o momento já foram 
realizados encontros com ges-
tores, com a temática “Rela-

Formação com Eduardo Basso alcançou mais de 1,1 mil pessoas

CapaCitaÇão

a união faz a Vida desenvolve projeto 
abelhas fora da Caixa

cionando a educação e a im-
portância de ter um plano de 
ação com olhar de gestão nes-
te momento tão singular”, 
tendo como facilitador Mar-
cos Schwingel. As meren-
deiras também já tiveram 
sua capacitação com foco na 
“Relação de boa saúde com 
uma alimentação adequa-
da”, dinamizada pela facili-

tadora Rosangela Binotto. 
O assunto voltado aos 

motoristas foi “Relevância da 
profissão e a importância da 
direção defensiva”, ministra-
do pelo facilitador soldado 
bombeiro militar Djonka Mi-
glioretto. Aos professores, o 
tema foi “Inquietações e as-
pirações – o que incomoda e 
o que inspira”, com o facilita-

dor Eduardo Basso, que reu-
niu mais de 1,1 mil pessoas 
na formação. Neste mês irão 
ocorrer outras formações.

A assessora de Progra-
mas Sociais Kari Rúbia Spa-
da explica que o A União 
Faz a Vida é desenvolvido 
há 20 anos pela cooperati-
va de forma presencial, en-
volvendo toda a comunida-
de escolar. Porém, durante 
a pandemia foi preciso en-
contrar alternativas para dar 
continuidade ao programa. 
“Em função de todas as difi-
culdades que os professores 
estão passando, se reinven-
tando para dar aulas a dis-
tância, resolvemos contribuir 
desenvolvendo este projeto. 
Além disso, foram convida-
dos também os demais pú-
blicos envolvidos, fazendo 
jus sempre ao nosso compro-
misso com a educação e o de-
senvolvimento local”, finaliza.

Divulgação

eleiÇões 2020 Pleito também será sem biometria e outras medidas especiais devido à pandemia 

Zona eleitoral de maravilha agrega 
seções e diminuiu número de mesários
CARINE ARENHARDT 

O processo eleitoral 2020 
vai passar por várias adap-
tações devido ao cenário 
de pandemia do coronaví-
rus enfrentado no país. O 
primeiro turno está marca-
do para o dia 15 de novem-
bro e o segundo para o dia 
25 do mesmo mês. Na 58ª 
Zona Eleitoral de Maravilha 
já está confirmada a agrega-
ção de seções eleitorais, ou 
seja, a junção de seções. O 
objetivo é diminuir a quan-
tidade de mesários convo-
cados para o trabalho, bem 
como a economia de recur-
sos, diminuindo, por exem-
plo, a quantidade de urnas 
necessárias. 

Conforme a chefe do 
Cartório Eleitoral de Mara-
vilha, Mariana Flemming, 
a decisão foi tomada após 
um estudo sobre o pleito e 
leva em conta o tempo mé-
dio que o eleitor vai demo-

rar para votar, visto que di-
ferente da eleição 2018 (seis 
votos), neste ano são apenas 
dois votos. Outro fator leva-
do em consideração é que 
neste ano a eleição ocor-
re sem uso da biometria 
para identificação e o elei-
tor fará apenas a assinatura 

no caderno de votação. Uma 
orientação importante aos 
eleitores é que levem uma 
caneta, para evitar o conta-
to com materiais utilizados 
por outras pessoas. 

Neste ano serão aproxi-
madamente 380 convoca-
dos para atuar no pleito, nos 

seis municípios da 58ª Zona 
Eleitoral. Serão 336 mesá-
rios, 29 delegados de prédio, 
além de auxiliares. O treina-
mento dos convocados neste 
ano deve ser on-line, porém 
a equipe do cartório vai estu-
dar estratégias para dar su-
porte aos mesários.

ConVoCaÇão de mesÁRios 
Conforme o novo calendário eleitoral a convocação dos mesá-
rios neste ano começa no dia 18 de agosto. Quem tiver interesse 
ainda pode fazer sua inscrição voluntária, no Portal das Eleições 
- Mesário Voluntário no site do TRE SC. “Neste ano também é 
possível fazer a inscrição pelo aplicativo E-título. Após baixar o 
aplicativo, clica em ‘mais opções’ e em seguida em ‘mesário vo-
luntario’. Leia as informações com atenção”, explica Mariana. 

benefíCios paRa mesÁRios 
os mesários voluntários recebem vários benefícios para 
trabalhar no pleito:
*validar o serviço prestado como horas complementares 
em cursos universitários (consultar o trE de cada Estado)
*Em caso de empate em concurso público, o mesário 
pode ter vantagem, se o edital prever esse critério
*No dia da eleição, o mesário recebe auxílio-alimentação, 
no valor máximo de r$ 35 
*tem direito a dois dias de folga no trabalho por cada dia 
trabalhado e de treinamento, sem perder o salário
*a partir deste ano, os eleitores convocados pela Justiça 
Eleitoral de maravilha, Flor do sertão, iraceminha, santa 
terezinha do Progresso e são miguel da Boa vista para 
trabalhar na véspera e no dia das eleições poderão ser 
isentos de pagamento de inscrição em concurso público 
municipal (realizado por estes municípios)

Eleição neste ano terá apenas dois votos, fator que contribuiu para a agregação de seções  

Arquivo/O Líder

Ritmo intenso
obras no Rio iracema 
seguem em duas 
frentes de trabalho
ClEIToN FERRAsso

O trabalho de melhoramen-
to fluvial do Rio Iracema de Ma-
ravilha segue em ritmo intenso. 
Nesta semana duas equipes tra-
balhavam paralelamente no rio. 
Uma na troca da ponte na Ave-
nida Sul Brasil e outra na Aveni-
da 27 de Julho, na lateral do leito. 

A primeira equipe segue 
com os trabalhos na substitui-
ção da ponte na Avenida Sul Bra-
sil, próximo da Unidade Prisio-
nal Avançada. Uma nova ponte 

com 17 metros será instalada no 
local, sendo que o trabalho co-
meçou no fim do mês de ju-
lho e a empresa responsável tem 
70 dias para entregar a obra. 

A segunda equipe come-
çou a trabalhar no fim da pri-
meira etapa das obras, que fica 
na Avenida 27 de Julho, próxi-
mo da ponte na Rua Dr. José 
Leal Filho. Por lá, as equi-
pes concentraram o trabalho 
na lateral do rio na concreta-
gem do colchão. O trabalho se-
guiu por todo o leito do rio. 

Equipe trabalhou na concretagem da lateral do rio

Cleiton Ferrasso/O Líder
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“lembre-se que ninguém pode 
fazer você se sentir inferior sem o 
seu consentimento”

Eleanor Roosevelt
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Para 82% dos professores, trabalho remoto traz 
aumento da jornada de trabalho

Pesquisa intitulada “Trabalho docente em tempos de pandemia”, realizada com 15.654 
professores da educação básica que atuam nas redes municipais, estaduais e federal, mos-
trou que o aumento da jornada de trabalho sem nenhum tipo de remuneração adicional 
é um dos principais pontos destacados pela categoria com a realização de trabalho remo-
to. Para 82% dos entrevistados, houve aumento das horas de trabalho em comparação ao 
tempo empregado na preparação das aulas presenciais. A pesquisa foi realizada pelo Gru-
po de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de 
Minas Gerais (Gestrado/UFMG), em parceria com Confederação Nacional dos Trabalhado-
res em Educação (CNTE). O estudo também mostrou que 89% dos professores não conta-
vam com nenhuma experiência anterior em educação a distância e que menos de um ter-
ço dos respondentes considera fácil ou muito fácil o uso das tecnologias digitais. Segundo a 
pesquisa, o celular é o dispositivo tecnológico mais utilizado pelos docentes para ministrar 
as aulas a distância, seguido do notebook. Mas apenas 65% dos respondentes conta com in-
ternet banda larga, enquanto outros 24% dependem do plano de dados do telefone móvel.

ARRECADAÇÃO DE 
SANtA CAtARINA 
CRESCE 8% Em JULHO

Santa Catarina encerrou o 
mês de julho com resultados 
positivos na arrecadação, de 
acordo com dados do Sistema 
de Administração Tributária 
(SAT) da Secretaria de Estado 
da Fazenda (SEF). O cresci-
mento foi de 8% em relação ao 
ano anterior, totalizando R$ 2,3 
bilhões. O ICMS, principal tri-
buto estadual, teve aumento de 
9%, finalizando o mês com R$ 
1,8 bilhão, ao menos R$ 200 mi-
lhões a mais que o mesmo pe-
ríodo no ano passado. De acor-
do com o secretário da SEF, 
Paulo Eli, mesmo com os im-
pactos da pandemia, a arre-
cadação de julho foi positiva. 
Ele salientou que, apesar das 
quedas acentuadas em abril e 
maio, em junho já houve um 
leve crescimento na arrecada-
ção, e que o governo continua-
rá trabalhando para que todas 
as áreas recebam os recursos 
programados, em especial a 
Saúde. Entre os meses de mar-
ço e junho, o estado teve im-
pacto negativo de 11,3% ao que 
era esperado para o período.

Copom reduz a taxa Selic para 2%
O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, por unanimida-

de, reduzir a taxa Selic para 2,00% a.a. O Copom entende que a conjuntura 
econômica continua a prescrever estímulo monetário extraordinariamente 
elevado, mas reconhece que, devido a questões prudenciais e de estabilida-
de financeira, o espaço remanescente para utilização da política monetária, 
se houver, deve ser pequeno. Consequentemente, eventuais ajustes futuros 
no atual grau de estímulo ocorreriam com gradualismo adicional e depen-
derão da percepção sobre a trajetória fiscal, assim como de novas informa-
ções que alterem a atual avaliação do Copom sobre a inflação prospectiva.

Covid: governo publica regras para 
reembolso de passagens aéreas 

O governo federal sancionou na quinta-feira (6) a lei que 
determina as regras para o reembolso de passagens aére-
as que tenham sido canceladas devido à pandemia de coro-
navírus. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial 
da União, o reembolso deve ser feito em até 12 meses e en-
globa os voos de 19 de março a 31 de dezembro deste ano. 
A companhia aérea também pode oferecer a opção de re-
ceber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aé-
rea para ser utilizado em nome próprio ou de terceiro, para a 
aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transpor-
tador, em até 18 meses, contados de seu recebimento. Além 
disso, a companhia pode oferecer outras opções de voos 
sem ônus ao cliente. Nos casos em que o voo não foi can-
celado, mas o consumidor preferiu desistir da viagem, tam-
bém será possível pedir reembolso ou obter crédito de va-
lor correspondente à passagem, que deve ser concedido em 
até sete dias – poderá haver sujeição ao pagamento de mul-
ta contratual. A regra não se aplica ao consumidor que de-
sistir da passagem aérea comprada com antecedência igual 
ou superior a sete dias em relação à data de embarque.

Divulgação/BH Airport

Taxa de desemprego sobe a 13,3% no 
trimestre até junho, diz IBGE 

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 13,3% no trimestre encerrado 
em junho, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados na quinta-feira (6), pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em igual período de 2019, 
a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,0%. No tri-
mestre até maio de 2020, a taxa de desocupação estava em 12,9%. A renda mé-
dia real do trabalhador foi de R$ 2.500 no trimestre encerrado em junho. O re-
sultado representa alta 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Dia dos Pais: 52% dos empresários 
estão pessimistas com as vendas

De acordo com o levantamento da Boa Vista, apenas 19% dos empresários estão otimistas pa-
ras as vendas na data. Outros 29% acreditam que ficarão como estão e 52% se dizem pessimistas. 
De acordo com o estudo, 78% dos entrevistados acreditam que o volume de vendas será igual ou 
menor que do Dia das Mães. Na média, apenas 12% preveem aumento nas vendas em relação ao 
ano passado. A escolha dos artigos para presentear não muda se comparado com anos anteriores. 
Para 39% dos empresários, itens de vestuário seguem como opção favorita. Acessórios (como cin-
tos e carteiras), e bebidas, igualam-se em segundo plano, seguidos de perfumaria, telefonia, ele-
trônicos e ferramentas. Quando questionados sobre pretensão de gastos dos clientes, a expectativa 
para 62% dos empresários entrevistados é de que os consumidores gastem até R$ 100 por presen-
te, e 90% dos consumidores deverão gastar o mesmo ou menos em relação a igual período do ano 
passado. Apenas 12% do comércio espera que os consumidores desembolsem um valor superior.

Divulgação
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multipRofissional Empreendimento iniciou os trabalhos no município em setembro de 2000

Clínica protegy irá completar 
20 anos em maravilha

infoRme publiCitÁRio

O privilégio de come-
morar 20 anos de uma 
empresa é para pou-

cos. É algo que não se conquis-
ta sozinho e exige certos ta-
lentos, resiliência, espírito de 
equipe e, acima de tudo, uma 
boa liderança. “Ao comemo-
rar nosso aniversário, temos 
certeza que o nosso diferen-
cial que nos fez chegar até aqui 
para contar esta trajetória traz 
bastante de cada item”.

A Clínica Protegy nasceu 
em setembro de 2000 como 
uma clínica de fonoterapia, 
com atendimento voltado so-
mente para isso. Atualmen-
te é uma clínica multiprofissio-
nal, contando com atendimento 
completo na área de fonoterapia, 
incluindo aparelhos auditivos, 
vacinas, psicologia, psiquiatria, 
neurologia, otorrinolaringologia 
e pneumopediatria.

“Ao longo da nossa cami-
nhada, colaboradores vieram 
e se foram na busca de seus 
sonhos, passamos por crises, 
clientes se foram, clientes no-
vos vieram, e sempre estive-
mos aqui para hoje celebrar 
os conhecimentos, os ensina-
mentos e as experiências po-
sitivas e negativas que só es-
tas duas décadas puderam 
nos dar. Para todos os clien-
tes, parceiros, funcionários, 
ex-funcionários, amigos ou 
aqueles que participaram da 
nossa jornada, muito obriga-
da! Estamos felizes em com-
partilhar esse momento com 
vocês e reafirmamos o nosso 
compromisso com a qualida-
de”, destacam.

Com o avanço da 
tecnologia, atualmente 
é possível encontrar 
diferentes tipos de 
aparelhos auditivos que 
oferecem mais potência, 
conforto e conectividade. 
os modelos são 
diferenciados para 
atender às necessidades 
individuais das perdas 
auditivas dos pacientes. 

o tratamento com 
aparelhos auditivos é 
fundamental para o 
resgate da qualidade 
de vida.
a amplificação dos 
sons com os aparelhos 
ajuda, de forma efetiva, 
as pessoas que têm os 
diferentes tipos de perda 
auditiva (neurossensorial, 
mista e condutiva).

apaRelHos auditiVos

VaCinas
A Clínica Protegy se 
orgulha em manter 
sua sala de vacinas 
e ajudar a garantir a 
imunização de diver-
sas crianças, adul-
tos e idosos. Além de 
possuir as vacinas 
do calendário bási-
co de imunização, 
contamos com algu-
mas vacinas extras:

- hPv quadrivalete
- herpes Zoster
- imuno albicans (Candidíase de repetição)
- herpes de repetição (labial e vaginal)
- Dengue
- hexavalente
- rotavírus pentavalente
- Pneumocócica 13
- meningocócica aCWY
- meningocócica B
- influenza tetravalente
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Você conhece o 
famoso pâncreas?

O pâncreas é um órgão lo-
calizado atrás do estômago, que 
produz alguns hormônios im-
portantes para nosso sistema 
digestivo. Em condições roti-
neiras, quando o nível de glico-
se no sangue sobe, células es-
peciais, chamadas células beta, 
produzem insulina. Assim, de 
acordo com as necessidades do 
organismo no momento, é pos-
sível determinar se essa glicose 
vai ser utilizada como combus-
tível para as atividades do cor-
po ou será armazenada como 
reserva, em forma de gordura. 
Isso faz com que o nível de gli-
cose (ou taxa de glicemia) no 
sangue volte ao normal.

o que É diabetes tipo 1?
Em algumas pessoas, o sis-

tema imunológico ataca equi-
vocadamente as células beta. 
Logo, pouca ou nenhuma in-
sulina é liberada para o corpo. 
Como resultado, a glicose fica 
no sangue em vez de ser usa-
da como energia. Esse é o pro-
cesso que caracteriza o tipo 1 de 
diabetes, que concentra entre 5 
e 10% do total de pessoas com 
a doença.

O tipo 1 aparece geralmen-
te na infância ou adolescência, 
mas pode ser diagnosticado em 
adultos também. Essa varieda-
de é sempre tratada com insu-
lina, medicamentos, planeja-
mento alimentar e atividades 
físicas, para ajudar a controlar o 
nível de glicose no sangue.

o que É diabetes tipo 2?
O tipo 2 aparece quando o 

organismo não consegue usar 

adequadamente a insulina que 
produz; ou não produz insulina 
suficiente para controlar a taxa 
de glicemia.

Cerca de 90% das pessoas 
com diabetes têm o tipo 2. Ele 
se manifesta mais frequente-
mente em adultos, mas crian-
ças também podem apresentar. 
Dependendo da gravidade, ele 
pode ser controlado com ativi-
dade física e planejamento ali-
mentar. Em outros casos, exige 
o uso de insulina e/ou outros 
medicamentos para controlar 
a glicose.

Há outros tipos?
Entre o tipo 1 e o tipo 2 foi 

identificado ainda o Diabetes 
Latente Autoimune do Adulto 
(Lada). Algumas pessoas que 
são diagnosticadas com o tipo 
2 desenvolvem um processo 
autoimune e acabam perden-
do células beta do pâncreas. E 
há também o diabetes gestacio-
nal, uma condição temporária 
que acontece durante a gravi-
dez. Ela afeta entre 2 e 4% de to-
das as gestantes e implica risco 
aumentado do desenvolvimen-
to posterior de diabetes para a 
mãe e o bebê. 

diabetes gestaCional
Durante a gravidez, para 

permitir o desenvolvimento do 
bebê, a mulher passa por mu-
danças em seu equilíbrio hor-
monal. A placenta, por exem-
plo, é uma fonte importante de 
hormônios que reduzem a ação 
da insulina, responsável pela 
captação e utilização da glicose 
pelo corpo. O pâncreas, conse-
quentemente, aumenta a pro-
dução de insulina para com-

Tipos de Diabetes
pensar este quadro. 

Em algumas mulheres, en-
tretanto, este processo não 
ocorre e elas desenvolvem um 
quadro de diabetes gestacio-
nal, caracterizado pelo aumen-
to do nível de glicose no san-
gue. Quando o bebê é exposto 
a grandes quantidades de gli-
cose ainda no ambiente intrau-
terino, há maior risco de cresci-
mento excessivo (macrossomia 
fetal) e, consequentemente, 
partos traumáticos, hipoglice-
mia neonatal e até de obesida-
de e diabetes na vida adulta.

Como eu percebo que estou 
com diabetes gestacional?

O diabetes gestacional 
pode ocorrer em qualquer mu-
lher e nem sempre os sintomas 
são identificáveis. Por isso, re-
comenda-se que todas as ges-
tantes pesquisem, a partir da 
24ª semana de gravidez (início 
do 6º mês), como está a glico-
se em jejum e, mais importante 
ainda, a glicemia após estímu-
lo da ingestão de glicose, o cha-
mado teste oral de tolerância a 
glicose.

quais são os fatores de risco?
Idade materna mais avan-

çada, ganho de peso excessi-
vo durante a gestação, sobre-
peso ou obesidade, síndrome 
dos ovários policísticos, his-
tória prévia de bebês grandes 
(mais de 4 kg) ou de diabetes 
gestacional, história familiar 
de diabetes em parentes de 1º 
grau (pais e irmãos), história de 
diabetes gestacional na mãe da 
gestante, hipertensão arterial 
na gestação, gestação múltipla 
(gravidez de gêmeos).

É possível controlar?
Sim. O controle do diabe-

tes gestacional é feito, na maio-
ria das vezes, com a orienta-
ção nutricional adequada. Para 
cada período da gravidez, uma 
quantidade certa de nutrien-
tes. A prática de atividade física 
é outra medida de grande eficá-
cia para redução dos níveis gli-
cêmicos. A atividade deve ser 
feita somente depois de avalia-
da se existe alguma contraindi-
cação, como por exemplo, risco 
de trabalho de parto prematuro.

Aquelas gestantes que não 
chegam a um controle adequa-
do com dieta e atividade física 
têm indicação de associar uso 

de insulinoterapia. O uso da in-
sulina é seguro durante a gesta-
ção. É importante destacar que 
a maioria das gestações com-
plicadas pelo diabetes, quando 
tratadas de maneira adequada, 
terão excelente desfecho e os 
bebês nascerão saudáveis.

Cuidados
O histórico de diabetes 

gestacional é um importan-
te fator de risco para desen-
volvimento de diabetes tipo 2. 
Aproximadamente seis sema-
nas após o parto, a mãe deve 
realizar um novo teste oral de 
tolerância à glicose, sem estar 
em uso de medicamentos an-

tidiabéticos.
Uma ótima notícia é que 

o aleitamento materno pode 
reduzir o risco de desenvolvi-
mento de diabetes após o par-
to. A alimentação balanceada e 
a prática regular de atividades 
físicas completam essa “fór-
mula infalível”.

Fonte: www.dia-
betes.org.br

Colaboração: Dra. Le-
nita Zajdenverg, professo-
ra-adjunta da Universida-

de Federal do Rio de Janeiro, 
coordenadora do Serviço de 
Diabetes e Gravidez da Ma-

ternidade Escola da UFRJ
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Web paRa todos

leo Clube maravilha desenvolve campanha 
de incentivo à acessibilidade
DIANA HEINz

Com o objetivo de tor-
nar a internet mais acessí-
vel, o LEO Clube Maravilha 
desenvolveu uma campa-
nha. Intitulada Web Para To-
dos, a ação envolveu as re-
des sociais do clube e teve 
a participação de pesso-
as com deficiência auditi-
va e baixa visão.  Conforme 
a coordenadora da campa-
nha, Gabriela Rocha, mui-
tos sites e perfis dificultam o 
acesso de pessoas com defi-
ciência auditiva, visual e de 
baixa visão. A ideia da cam-
panha foi incentivar a utiliza-
ção de descrição de imagens, 
legendas com fontes e co-
res de destaque e intérprete. 

Os participantes apare-
Campanha incentiva a utilização de descrição de imagens, legendas com fontes e 
cores de destaque e intérpretesede do Ctg Juca ruivo em maravilha

cem em fotos segurando pla-
quinhas com dizeres como 
“sem legenda, não consi-
go ver vídeos engraçados”. O 
conteúdo foi postado no per-
fil do LEO Clube Maravilha e 
integrantes. Os cegos e pes-
soas com baixa visão utili-
zam programas de leitores de 
tela que transformam infor-
mações visuais de computa-
dores e smartphones em áu-
dio. No entanto, para que as 
imagens sejam reproduzidas 
é necessário que elas sejam 
descritas e o texto alterna-
tivo cumpre o papel de tor-
ná-las acessíveis. Em relação 
a deficientes auditivos, ví-
deos legendados ou com in-
térprete de libras são formas 
de permitir acesso um pou-
co mais igualitário a todos. 

Divulgação

pReVenÇão de defiCiÊnCias O índice de deficiência vem aumentando consideravelmente e somente 
em Maravilha chega a 1% entre os nascidos

apae marisol desenvolve ações 
on-line da campanha agosto laranja 
CARINE ARENHARDT 

O cenário de pandemia do 
coronavírus alterou a progra-
mação do Agosto Laranja em 
Maravilha, mês que foca em 
campanhas de prevenção de de-
ficiências. Organizada pela Apae 
Marisol, a programação neste 
ano será on-line, com divulga-
ção de informações nas páginas 
oficiais da escola especial no Ins-
tagram e Facebook. A Apae tam-
bém está fazendo a divulgação 
de conteúdos na imprensa local, 
para conscientizar a população.

A fisioterapeuta e coordena-
dora do Projeto Prevenir da Apae 
Marisol, Bruna Daga, destaca 
que a comunidade pode acessar 
as redes sociais da escola e visu-
alizar os conteúdos disponíveis. 
O foco dos informativos que es-
tão sendo divulgados é em ações 
e hábitos do dia a dia que podem 
prevenir deficiências. 

Bruna cita exemplos como 
uma gestação planejada, hábi-
tos de vida e alimentação sau-
dáveis, o não consumo de álcool 
e drogas na gravidez e a impor-

Coordenadora do Projeto Prevenir, Bruna Daga

Carine Arenhardt/O Líder

aumento dos diagnóstiCos
Conforme Bruna, o índice de deficiência vem 
aumentando consideravelmente e somente 
em maravilha chega a 1% entre os nascidos. 
Esse índice corresponde às anomalias 
congênitas, aquelas diagnosticadas durante 
o pré-natal ou no nascimento. as deficiências 
adquiridas e diagnosticadas meses após 

o nascimento (como o autismo) não estão 
contabilizadas neste índice. 
Esse aumento no índice é justificado por 
questões ambientais, socioeconômicas, 
genéticas e hábitos de vida. Com exceção 
das deficiências causadas por questões 
genéticas, as demais podem ser evitadas. 

tância do pré-natal. Ela explica 
que a deficiência tem cinco clas-
sificações: física, visual, auditiva, 

mental e o autismo, podendo ser 
evitadas durante a gestação. Bru-
na cita as deficiências adquiri-

das durante a vida, causadas por 
traumas ou acidentes e que tam-
bém podem ser evitadas. 

pRoJeto 
pReVeniR
as ações do Projeto Prevenir da apae marisol 
ocorrem o ano todo. “trabalhamos no decorrer do 
ano todo com orientações, palestras e informativos, 
juntamente com a rede municipal, repassando 
informações aos professores da rede municipal e da 
apae, de como trabalhar este tema”, explica.
o Projeto Prevenir também trabalha a divulgação da 
rede apoio no processo de prevenção e que atende 
também após o diagnóstico da deficiência. Bruna 
destaca que a apae oferece esse atendimento para a 
comunidade, recebendo crianças que tenham algum 
diagnóstico, trabalhando já desde os primeiros 
meses de vida a estimulação, na busca de minimizar 
as limitações de cada deficiência. 
a coordenadora destaca que o Projeto Prevenir 
reforçou muito a divulgação de informações 
sobre a prevenção de deficiências, levando estes 
informativos para a comunidade. Ela destaca que 
é fundamental que os pais busquem informações 
sobre prevenção e os estímulos necessários após o 
nascimento da criança. 

A patronagem do Cen-
tro de Tradições Gaúchas 
(CTG) Juca Ruivo de Maravi-
lha lembra a todos os associa-
dos para regularizarem a situ-
ação cadastral. Interessados 
devem procurar o patrão, Nel-
son Silveira, junto à empre-
sa dele na Avenida Sul Brasil. 

O patrão lembra que devi-
do aos decretos, que proíbem 
aglomerações de pessoas, por 
causa da covid-19, ainda não 
foi possível realizar a eleição 
para a nova patronagem. Se-
gundo ele, assim que as auto-
ridades competentes libera-
rem, a eleição será realizada. 

tRadiCionalismo
patronagem do Ctg Juca Ruivo 
pede que sócios atualizem 
a situação cadastral 

Arquivo/O Líder
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Ser pai, do colo 
ao ombro amigo

DIANA HEINz

T
odos são reflexos 

diretos da relação 

com os pais, este-

jam vivos ou não. 

Os pais são considerados 

guias, norteiam nossas no-

ções de moral e ética. Mas 

tamanha responsabilida-

de nem sempre ocupa bem 

esse papel. Segundo o IBGE, 

mais de 80% das crianças 

brasileiras têm como pri-

meiro responsável uma mu-

lher e 5,5 milhões não têm o 

nome do pai no registro de 

nascimento.

O episódio do podcast 

Papo de Quinta desta sema-

na abordou o papel paterno 

na criação das crianças. O 

psicólogo Carlos Alberto de 

Bairros participou do episó-

dio. Para ele, a criança pos-

sui a necessidade de um pai 

para seu desenvolvimen-

to. Em casos de abandono 

ou pouca presença e partici-

pação paterna, o filho pode 

apresentar baixo desempe-

nho escolar, ansiedade e até 

depressão. Na adolescência 

a ausência aumenta os ris-

cos de contato com álcool e 

outras drogas. “Lembrando 

que o pagamento da pensão 

não é ser presente. Mas par-

ticipar de todas as fases da 

infância, perceber o desen-

volvimento do filho e escutá

-lo é muito importante. Sem 

uma figura de apoio e orien-

tação a criança cresce sendo 

prejudicada”, explica.  

Carlos destaca que a re-

lação entre pais e filhos deve 

ser afetuosa, de real apoio e 

educação. “Muitos pensam 

que se demonstrarem afeto, 

deixarão de ser autoritários. 

São coisas diferentes. Indi-

co aos pais que percebam as 

necessidades de seus filhos 

que às vezes não são ditas, 

mas demonstradas através 

de comportamentos”, afirma. 

Ser pai é ótimo e 
cada dia eu aprendo 
mais com ela. É 
um amor único. 
Pais que não criam 
seus filhos jamais 
vão sentir isso”, 

destaca

huiliam Coser de matos é pai de helena, de um ano e 10 meses, e de olívia, que está a caminho

seR pai 
huiliam Coser de matos é pai de helena, de um ano e 10 meses, e de olívia, 
que está a caminho. No Papo de Quinta ele falou sobre a importância da 
paternidade. Em seu caso, observou o exemplo que teve em casa para fazer 
diferente. sua figura paterna foi um padrasto que não participou de sua 
criação. “ser pai é desafiador porque não é um encaixe de uma única rotina. 
ser pai é ótimo e cada dia eu aprendo mais com ela. É um amor único. Pais 
que não criam seus filhos jamais vão sentir isso”, destaca. 
Para ele, sem a presença de um pai, a mãe fica sobrecarregada e não 
consegue desempenhar sua função de forma saudável. Nessa situação, a 
criança cresce sem orientação e achando que as coisas funcionam desta 
forma. os reflexos aparecem na personalidade e atitudes. 
o pai espera que no futuro as coisas mudem. “Que mais homens tomem 
a consciência da necessidade real da participação igualitária dos filhos. 
Que as mulheres não precisem elogiar os pais que dividem as tarefas, 
que isso seja normal. Eu não estou fazendo nada a mais do que minha 
parte”, explica. 

Fotos: Danielle Metz/Divulgação

Fotos: Divulgação
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Objetivo é ampliar os canais para denúncia de crimes contra a mulher

Campanha sinal Vermelho é implementada nos 
municípios que compõem a Comarca de maravilha

Vi
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CAMIllA CoNsTANTIN

Mulheres vítimas de 
violência doméstica 
poderão pedir ajuda 

em farmácias dos municípios 
que compõem a Comarca de 
Maravilha. Em reunião promo-
vida na última semana, foi defi-
nido pela viabilização da inicia-
tiva em Maravilha, Tigrinhos, 
Flor do Sertão, Iraceminha e 
São Miguel da Boa Vista. 

Na medida em que o isola-
mento recomendado por ques-
tões de saúde pública tornou o 
convívio familiar mais intenso, 
existe a preocupação por parte 
dos órgãos competentes com o 
aumento dos casos de violência 
e principalmente com a dificul-
dade da vítima em buscar auxí-
lio. Assim, o objetivo da campa-
nha é ampliar os canais para 
a denúncia de crimes contra a 
mulher, por meio da integração 

e convênio com as farmácias 
(por serem estabelecimentos 
mais reservados e que continu-
am em funcionamento neste 
período de pandemia).

A videoconferência, organi-
zada pelo vereador Eder Mora-
es, em parceria com a assistente 
social forense Andreia Segalin, 
foi coordenada pela desembar-
gadora Salete Sommariva e a 
equipe da Coordenadoria Esta-
dual da Mulher em Situação de 

Violência (Cevid), do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina (TJ
-SC). Participaram representan-
tes estratégicos das polícias Civil 
e Militar, órgãos da assistência 
social (Creas e Cras), Defenso-
ria Pública, Ministério Público, 
juiz da 2ª Vara da Comarca de 
Maravilha, Hospital São José, 
Unoesc São Miguel do Oeste, 
OAB, Corpo de Bombeiros e 
os representantes de farmá-
cias de Maravilha.

videoconferência abordou a viabilização da campanha nos municípios da comarca

Divulgação

pRóXimos passos 
Após a reunião, o próximo 

passo da campanha é a viabiliza-
ção dos convênios com as farmá-
cias. A partir do aceite da farmá-
cia interessada, será efetivado o 
convênio e disponibilizada capa-
citação para os atendentes identi-
ficarem o pedido da vítima e pro-
cederem com discrição e precisão 
no acionamento da Polícia Militar.

Os profissionais vão receber 
uma cartilha e um tutorial com 
as orientações necessárias. Para 
preservar a identidade das pesso-
as envolvidas, é assegurado que 
os atendentes e donos das farmá-
cias não serão identificados nos 
procedimentos de investigação ou 
judiciais.

Como pRoCedeR?
Com um X verme-

lho na palma da mão 
ou mesmo em um pa-
pel, que pode ser fei-

to com caneta ou ba-
tom, a vítima sinaliza 
ao atendente da farmá-
cia que está em situação 

de violência. O profissio-
nal irá identificar o pedi-
do e com discrição acio-
nar a Polícia Militar.

Para receber ajuda, basta mostrar um X vermelho ao atendente da farmácia credenciada

Camilla Constantin/O Líder

A assistente social forense 
Andreia Segalin e o vereador 
Eder Moraes estiveram nes-
ta semana no novo estúdio da 
Rádio Líder para falar sobre a 
campanha e apresentar os ín-
dices sistematizados pelo juiz 
da 2ª Vara da Comarca, Gui-
lherme Gouvea.

Aproximadamente me-
tade das ações penais da co-
marca estão relacionadas com 
violência doméstica - de 5.600 
processos de todas as matérias 
que tramitam, em torno de 2 
mil são destas. Em quase a to-
talidade dos casos aparece o 
uso abusivo de bebida alcoóli-
ca como fator relacionado.

Ao todo, foram 26 pedi-
dos de medida protetiva defe-

ridos de março a julho no âm-
bito dos cinco municípios que 
compõem a Comarca. Antes 
da pandemia, a média era de 
dez por mês. Andreia expli-
ca que a maior preocupação 
é que a diminuição esteja li-
gada com a subnotificação, 
ou seja, quando a mulher não 
consegue sair de casa para 
procurar ajuda.

De acordo com Moraes, 
para conferir quais são os es-
tabelecimentos cadastrados 
e aptos a participar da Cam-
panha Sinal Vermelho, basta 
acessar o portal do Tribunal 
de Justiça. “Com a triste rea-
lidade vivenciada, o convênio 
com as farmácias é muito im-
portante”, destaca.

basta de ViolÊnCia maRaVilHa
Dos 26 pedidos de medida protetiva deferidos 
de março a julho na Comarca de maravilha, 16 
homens foram encaminhados para o grupo de 
apoio intitulado Basta de violência maravilha, 
coordenado pelo professor do curso de Psicologia 
da Unoesc de Pinhalzinho, anderson schuch.
o grupo recebe as demandas destes homens que 
estiveram envolvidos em situação de violência, 
promove a reflexão nas temáticas de gênero e 
promove ferramentas para mudança de padrão. 
os encontros foram suspensos em razão da 
pandemia, mas neste mês de agosto terá o retorno 
das atividades em grupos menores, conforme 
regulamentação.

assistente social forense andreia segalin e o vereador Eder moraes

Fernando Zimmermann/ WH Comunicações

dados da ComaRCa
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por SImONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

pai CoRuJa
Esse pai é daquele tipo dedicado, atencioso, 
amigo. o pai quase completo! adora 
dedicar-se à família! Um de seus hobbies 
preferidos são programas que envolvem 
toda a família! adora ver a casa cheia! os 
presentes: qualquer programa com toda a 
família (viagem, almoço, jantar, churrasco), 
porta-retrato com uma foto de toda 
família, fotolivro, conjunto de churrasco, 
camisas com mensagens engraçadas, 
pijama, porta-bebidas (caso seu pai beba), 
poltrona do papai. Uma foto emoldurada 
de você quando criança junto com ele pode 
emocionar e cativar! 

pai atiVo
o seu estilo é ter uma vida saudável! 
Pratica esportes, nem que seja caminhada, 
possui alimentação saudável, sempre se 
mexendo até nos fins de semana. gosta 

de manter a forma e busca qualidade de 
vida. Presentes: roupas para a prática 
de esporte, tênis, óculos de sol, bonés, 
bicicleta, relógio monitor cardíaco, meias 
esportivas.

pai inteleCtual
adora ler, estudar, ver filmes e ouvir boa 
música. 

pai “neRd” Com um aR aRtístiCo
Esse tipo de pai está sempre lendo algum 
livro! material de escritório, objetos de arte 
e design, CDs e DvDs, instrumento musical 
(se seu pai toca música), livros de interesse, 
home theater. 

pai pRÁtiCo
Esse tipo de pai leva uma vida prática e 
segue o lema: “faça você mesmo”. Com 
esse pai não tem cerimônias, ele tenta 

eXCelente fim de semana a todos e feliZ dia dos pais!

Posted by Viver Magazine

dia dos pais – 
já decidiu o que vai dar 
de presente ao seu pai?
Que tal comprar um presente que 
combine com o estilo dele?

Já descobriu qual é o estilo de seu pai e 
que presente vai dar? Seu pai pode se encaixar 

em mais de um estilo e ser um pouquinho de 
todos! Ele vai adorar e se sentir muito amado...

Dia dos Pais é uma ocasião para expressar seu amor, res-
peito e cuidado àquela pessoa tão influente em sua vida 
– seu pai, ou aquela pessoa que o representa. Você sabe 

qual é o tipo de pai que você tem? O que dar de presente para ele? 
Os pais não nascem num formato único e o fato de serem 

homens não facilita a escolha do presente. Para agradá-los 
neste dia especial é preciso que foquemos em seus estilos, 
gostos e interesses. A partir deste primeiro passo, percebe-
mos que há muitos presentes úteis que caberiam exatamen-
te para cada um deles. 

Leia abaixo qual tipo de pai é o seu e escolha o presente 
ideal que se encaixa com ele!

resolver tudo de maneira bem prática. 
Presentes: aquele para facilitar e tornar 
a vida ainda mais prática e confortável! 
Caixas de ferramentas e furadeiras são 
coisas que esse tipo de pai se amarra! o 
jeito mais fácil de agradar este tipo de pai 
é dar aquilo que ele está precisando! Ele 
vai achar ótimo! assim ele não vai precisar 
sair para comprar! afinal de contas, ele é 
superprático! 

pai Vaidoso
Esse tipo de pai adora andar alinhado, 
mesmo quando está de roupa esporte! 
Cabelos e barba impecáveis! 

pai CHeiRoso
gosta de vestir-se bem. o presente ideal é 
aquele que justamente valoriza esse seu 
ar vaidoso! Presentes: perfumes, “kit spa”, 
roupas, sapatos, cintos. ou quem sabe um 
dia de “relax” em um spa com direito a uma 
boa massagem!? 

pai modeRno
Esse pai é antenado em tecnologia e tudo 
que há de novo no mercado, sem perder 
o charme de pai! Presentes: tv de lCD, 
webcam, pen drive, câmeras digitais, celular, 
home theater, gPs. Ufa! turbine seu pai com 
gadgets inusitados! 

Divulgação
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Vitrine
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PAR
FARMACIAS
IRAQUECO

CANALLVIN
ABOCEANOS
NEGRARAD

ACNESARAA
PISANTEEN

ARORAIMA
MAMOPIT
ELSEPERU

VENTOSASAR
TUALADE

CORREIODEVOZ
ASAROSA

Mar de
(?), lago
na Ásia
Central 

Instru-
mento de
pesca-
dores

Atlântico,
Pacífico e

Índico

Ovelha (?):
a "vergo-
nha" da
família

Afecção
típica

da pele
oleosa

(?)
Árabes
Unidos:

EAU

Árvore-
símbolo
do Brasil

(?) stop,
parada

técnica na
Fórmula 1

Órgãos da 
sangues-

suga
(Anat.)

Lima Duar-
te, em rela-
ção a Palo-
ma Duarte

"Sou (?)", 
declaração
amorosa
feminina

Inteli-
gência

Artificial
(sigla)

Adereço
de cabeça
de orixás

(Rel.) 

Verde e
(?): as

cores da 
Mangueira

Vinho, em
francês

Monograma
de "Eliana"

A índole
da vilã

Mais, em
inglês

Esposa de
Abraão

(?) feios:
palavrões

Radiano
(símbolo)
Anexo de
cozinhas

Congelar 
(o orvalho)

Sapato
(gíria)

"Agency",
em CIA

Sua capital
é Bagdá

Estação de
TV (p. ext.)

Felicitação ao aniver-
sariante (?) coleti-
vo, forma de arreca-

dação na internet
Lojas que

eram
chamadas
"boticas"

Temas comuns
em CDs para

relaxamento e
meditação

Serviço de opera-
doras de celular

Detalhe anatômico
do anjo

Medo do
acrófobo
Jô (?),

humorista

Estado
mais ao
norte do
Brasil

Ave
natalina
José (?),
lutador

Processa
(jur.)

Presidiu Cuba de
2008 a
abril de
2018

3/adê — pit — vin. 4/else — sara. 5/canal. 8/ventosas.

espaÇo gouRmet

ingredientes
farinha de trigo para empanar 
2 ovos batidos
sal a gosto
orégano a gosto
1/2 xícara (chá) de molho de tomate
100g de presunto
100g de mozarela
1 tomate em rodelas
1 berinjela

farinha de rosca para empanar 
1 copo de óleo de soja para fritar

modo de preparo
Corte 8 fatias de berinjela com aproximada-
mente 1 centímetro de espessura. Deixe-as 
de molho na água com sal e vinagre por 30 
minutos. Seque-as e tempere com sal e pi-
menta do reino. Passe cada fatia no ovo, na 
farinha de trigo, novamente no ovo e, por fim, 

na farinha de rosca. Frite as rodelas de berin-
jela e deixe escorrer em papel absorvente. Li-
gue o forno em temperatura alta. Monte duas 
torres com três camadas na seguinte sequ-
ência: 1 fatia de berinjela, molho de tomate, 
orégano, 1 rodela de tomate, presunto, mo-
zarela. Termine com uma fatia de berinjela e 
o que sobrou da mozarela. Espete cada tor-
re com um palito de churrasco. Coloque em 
uma assadeira e leve ao forno para gratinar.

torre de berinjela

Neste fim de semana come-
moramos o dia do homem que 
nos deu a vida, nos criou e nos 
ama. Nada melhor que presen-
teá-lo com um pouco de auto-
estima, não é? Há bastante tem-
po que a moda voltou a fazer 
parte do universo masculino e 
separei quatro peças do univer-
so masculino que todo homem 
deveria ter, por serem clássicos 
e ótimas opções de presentes.

Camisa preta ou branca: 
um verdadeiro clássico, na mi-
nha opinião todo homem de-
veria ter ambas opções sempre 
disponíveis. Sugiro que você 
observe o tecido e a modela-
gem que seu pai mais gosta, se 
é mais justa ou mais soltinha, 
se é de linho ou de algodão, 
porque hoje em dia há diver-
sas opções.

Blazer: não estou falando 
de um casaco que compõe um 
terno, mas sim um blazer. Essa 
opção é vendida separadamente e costu-
ma ser um meio-termo entre o formal e o 
informal e é exatamente por isso que todo 
homem deveria ter! Meu pai usa e fica su-
perestiloso com camisa e calça jeans.

Óculos escuros: existe algo mais char-
moso que um homem de óculos escuros? 
Além de proteger os olhos, combinam 
com tudo e trazem um toque de estilo.

Cinto preto: tem que ter! Como os 
homens não usam calças justas e de 
elastano como as mulheres, precisam 
de cintos quase sempre. Um cinto pre-
to é superdemocrático e, se for de cou-
ro legítimo, melhor ainda, pois irá durar 
muitos anos.

Peças que toDo homem Deveria ter no 
guarDa-rouPa, inclusive seu Pai!

Espie o guarda-roupa do seu pai e, se 
o cinto dele estiver desgastado ou alguma 
das peças que citei estiver faltando, essas 
são as minhas dicas para você que tal-
vez não teve tempo de comprar o presen-
te antes e agora está sem ideias. Não tem 
erro nenhuma dessas opções, basta esco-
lher modelos que combinem com o estilo 
do seu pai para deixá-lo ainda mais lindo!

* Na coluna da semana passada falei 
sobre uma tendência, mas não percebi 
um erro de escrita que o corretor do meu 
computador me levou a publicar. O cor-
reto é muscle tee e não mucle tee, como 
constava algumas vezes. 
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Vitrine

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

Nenhum rio é muito largo ou muito profundo para você 
nadar até mim, você será sempre meu abrigo. meu 
amor é a sua verdade. Com carinho: sua fiha Fernanda 
e esposa angela. Para o papai moacir Krause. 

Angela Maria Koehler/Divulgação

Patricia, parabéns por esse dia tão 
especial, muita alegria, paz e harmonia. 
Que todos os seus desejos se realizem, 
pois você merece. Feliz aniversário!

hoje os parabéns vão para a colaboradora 
do grupo Wh Comunicações Josiele. 
Felicidades sempre! são os votos da 
direção e colegas. 

rodrigo, que Deus te abençoe e 
te proteja, dando-lhe paz, amor, 
saúde e felicidade.

ontem (7) recebemos com grande prazer a certificação 
de associados CDl e associação Empresarial. É um 
orgulho fazer parte desta grande instituição.

arlindo, feliz aniversário! Que 
essa nova etapa seja marcada 
pelos bons momentos. 
Felicidades! 

marcio, comemorar mais um ano de 
vida é motivo de alegria e gratidão. 
Feliz aniversário! 

Papai leonardo, Emanuelle, isabela e millena.

Papai ismael, Érika e Piter. 

Papai Éder e Yuri. 
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VIdA E
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o equilíbRio entRe o 
daR e o ReCebeR 

A terceira ordem do amor é a do equilíbrio entre dar e 
receber, que é uma constante do fluxo entre essas ações. 
Ela foi observada nos diversos grupos sociais por Bert 
Hellinger como algo de fundamental importância para 
a manutenção do funcionamento dos sistemas de uma  
forma geral. A sua compreensão é de que todo ser é do-
tado da capacidade de troca, podendo oferecer aos ou-
tros seus dons, capacidades e habilidades e, assim, re-
cebendo daqueles o que for importante para satisfazer 
suas necessidades de sobrevivência, crescimento e de-
senvolvimento.

O desejo de cada indivíduo de retribuir aquilo que re-
ceber é, de acordo com o pensamento das constelações 
sistêmicas, o fluxo essencial das relações humanas. Quem 
recebe se sente na obrigação de retribuir um pouco além 
daquilo que recebeu. Isso acontece porque se sentir em 
débito ou em crédito são movimentos naturais nas rela-
ções, que levam todos a honrarem o sistema, de acordo 
com a premissa da lei do pertencimento. 

Somente em uma relação de pais para filhos esse de-
sequilíbrio não acontece, pois os pais sempre terão dado 
mais aos filhos do que recebidos deles, por uma questão 
de hierarquia. Ou seja, os pais deram a vida aos seus fi-
lhos, mesmo que isso tenha acontecido em circunstân-
cias materiais, emocionais ou mesmo comportamentais 
que não eram favoráveis.

Ainda que os pais possam ter agido de maneira mes-
quinha, infantil e hostil, ainda assim os filhos não pode-
rão retribuir aos pais pela vida que receberam deles. Os 
filhos somente poderão caminhar com equilíbrio e for-
ça na vida se aceitarem o fato de que receberam mais dos 
pais e de seus antepassados por terem lhes transmitido 
a vida.

Portanto, ter gratidão à vida é reconhecer, antes de 
tudo, que ela chegou a nós por intermédio dos nossos 
pais e, antes deles, pelos pais deles, e assim sucessiva-
mente, independentemente de como eles agem ou já agi-
ram conosco. 

Algumas questões podem ser importantes para nos 
fazer refletir sobre as nossas relações e como estabelece-
mos as dinâmicas e fluxos entre dar e receber nos siste-
mas em que estamos inseridos:

Minhas relações de troca são equilibradas ou eu te-
nho a sensação de que eu recebo mais do que eu posso 
retribuir ou de que eu dou mais do que recebo em retri-
buição?

Em minha família, percebo meu limite na relação de 
troca com meus pais e irmãos e sei respeitar o limite de-
les?

Reconheço que as pessoas que mais me deram foram 
meus pais ou fico com ressentimento daquilo que eles 
não puderam me dar?

Estou satisfeito com as trocas que exerço em meu am-
biente de trabalho e na relação que mantenho com mi-
nha empresa, com os colegas de trabalho e com meus su-
periores?

Responda e reflita: está havendo equilibro entre o dar 
e receber nestas relações? 

Me siga no Instagram e saiba mais: @luciane.mozer

O Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG é uma instituição finan-
ceira cooperativa e, por isso, as 
suas iniciativas são pensadas 
para melhor atender e satisfa-
zer as necessidades e expectati-
vas do associado e, assim, cada 
vez mais oferecer diferenciais 
e soluções vantajosas. Buscan-
do esta satisfação, a instituição 
está com mais um diferencial – 
o Cartão de Crédito Internacio-
nal, das bandeiras Visa e Mas-
tercard, passa a ter isenção da 
anuidade, sendo o crédito su-
jeito à análise e aprovação.

Além da isenção da anuida-
de do cartão de crédito, os asso-
ciados da cooperativa – pessoa 
física, MEI, microempresários e 
entidades – também não pagam 
tarifa de manutenção de conta-
corrente desde o mês de março.

Segundo a assessora de ne-
gócios, Ana Paula Bortolini Lei-
tão, o cartão de crédito é um 
meio de pagamento que veio 
para ficar e, cada vez mais, os as-

benefíCio
sicredi tem cartão de crédito sem anuidade 

sociados têm buscado informa-
ções sobre o produto e iniciado a 
utilização. “Desde que a pande-
mia iniciou, ouvimos falar bas-
tante sobre a utilização de car-
tão para realizar pagamentos, 
pois ele é mais seguro quando 
comparado ao manuseio de di-
nheiro em espécie, o qual pas-
sa pela mão de várias pessoas. 
Além disso, nossos cartões emi-
tidos a partir de junho de 2019 

contam com a tecnologia con-
tactless – permite que paga-
mentos de compras sejam re-
alizados de forma rápida, sem 
a necessidade de inserir o car-
tão na máquina e digitar a se-
nha. Para isso, basta aproximar 
o cartão da máquina habilita-
da a receber esse tipo de paga-
mento e a transação é concluí-
da em poucos segundos”, conta.

E os benefícios são tam-

bém para os associados pes-
soa jurídica, que ao venderem 
no cartão de crédito de for-
ma parcelada, poderão con-
tar com a garantia do recebi-
mento, facilitando a gestão da 
empresa. Justamente pensan-
do em tornar acessível aos as-
sociados esse meio de paga-
mento, que vem tendo cada vez 
mais espaço, foi tomada a de-
cisão desta isenção de anuida-
de. “Com esta iniciativa, acredi-
tamos que proporcionaremos 
uma adesão ainda maior, pois 
passamos a contar com cartão 
e conta 100% isenta”, conclui. 

A cooperativa também tem 
outras opções de cartões: Gold, 
Platinum e Black. Se o asso-
ciado quiser utilizar um limite 
maior ou aproveitar os benefí-
cios dos programas de recom-
pensa, ele precisa optar por 
esses cartões, que possuem des-
contos na anuidade ou isen-
ção também de acordo com o 
valor utilizado mensalmente.

isenção passa a valer a partir deste mês

Divulgação/Sicredi

CARINE ARENHARDT 

O novo modelo do Certi-
ficado de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV) já 
está disponível em todo o país, 
oferecendo a opção digital e a 
impressa em papel simples. Na 
versão impressa o proprietá-
rio do veículo pode imprimir o 
documento em uma impresso-
ra normal, com folha de ofício, 
sem a necessidade de se des-
locar até uma unidade do De-
tran ou despachante. 

O documento fica dispo-
nível para impressão assim 
que todas as guias do IPVA e 
Licenciamento forem pagas. 
O processo para implementar 
a nova versão do documento 
começou ainda em 2018 e foi 
concluída em julho deste ano 
em todo o país. A autenticida-

mudanÇa Não é mais necessário ir até uma unidade do Detran 
para retirar o CRLV

Válido em todo o país, novo 
documento de veículos 
pode ser impresso em casa 

Nova versão impressa e digital do Crlv

Divulgação/Detran

de do documento é garantida 
pelo QR Code presente no do-
cumento. O porte obrigatório 
do CRLV continua valendo. 

Para ter acesso ao novo 
modelo do documento é pre-

ciso acessar o site do Detran, 
onde estão disponíveis as 
guias para pagamento e poste-
riormente o documento para 
impressão, além da versão di-
gital. No caso do documento 

digital, este pode ser acessa-
do mesmo que o usuário não 
tenha acesso à internet, des-
de que já tenha baixado o apli-
cativo no celular e gerado pre-
viamente o arquivo em PDF.
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DIANA HEINz

Nesta semana Santa Ca-
tarina divulgou o quanto em-
penhou no combate ao coro-
navírus após uma reunião da 
Comissão Especial de Acom-
panhamento dos Gastos Pú-
blicos. Foram R$ 335 milhões 
gastos até o dia 31 de julho. 
No início do mês passado o 
Jornal O Líder divulgou o to-
tal em compras relaciona-
das à covid-19 em Maravilha. 
Com o fim de julho, a redação 
fez uma nova soma. De mar-
ço até o dia 31 foram empe-
nhados R$ 295.584,43.

Em julho o gasto foi de R$ 
31.361,70. As compras são re-
ferentes a itens adquiridos 
nas áreas da Saúde e Assis-
tência Social. Na lista de des-
pesas estão aquisições como 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), testes rápi-

gastos pÚbliCos Compras são referentes a itens adquiridos nas áreas da Saúde e Assistência Social

em julho maravilha gastou mais de R$ 31 mil 
com compras relacionadas ao coronavírus 

dos e materiais de higiene, 
entre outros. Todos estão re-
lacionados no portal com o 
valor, o tipo de compra, a fon-
te do recurso, o fornecedor e 

número da nota fiscal. A com-
pra com o valor mais alto em 
julho custou R$ 13.580 mil e 
foi referente à aquisição de 
testes rápidos. A de menor va-

lor custou R$ 20, um almoço 
para os servidores que traba-
lharam no dia 11, um sábado, 
na Sala de Vacinação e na Sala 
de Triagem. 

gastos poR mÊs em maRaVilHa 

Entre as ações realizadas 
pelo Poder Executivo catarinen-
se nos últimos 15 dias, ou seja, 
desde a última prestação de 
contas, foram entregues 557 
equipamentos para ampliação 
de novos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e estru-

turação da rede, entre ventila-
dores pulmonares, monitores, 
camas hospitalares, desfibrila-
dores e carros de emergência, 
além de UTIs móveis. Também 
neste período, o Estado pas-
sou a contar com 46 novos lei-
tos de UTI.

De março até o dia 31 foram empenhados r$ 295.584,43

aÇões estaduais 

Será realizada hoje (8), 
na sede do Sindicato dos Tra-
balhadores na Agricultu-
ra Familiar (Sintraf) de Ma-
ravilha e Região, a 1ª Feira de 
Produtos Livres de Agroquí-
micos. A organização e ori-
gem dos alimentos são do 
grupo de famílias de Maravi-
lha que está em processo de 
transição para a produção de 
produtos agroecológicos. 

Até as 13h serão comercia-
lizados alface, morango, cou-
ve, brócolis, mandioca, bata-
ta-doce, salsinha, cebolinha, 
feijão, arroz, açafrão, chia, ba-
tata yacon, amendoim descas-
cado, laranja, açúcar masca-
vo, melado e suco de laranja. 

Os produtos são produ-
zidos sem utilização de agro-
tóxicos, transgênicos e fer-
tilizantes sintéticos. 

saÚde
agricultores realizam a 
primeira feira de produtos 
livres de agroquímicos 

Diana Heinz /O Líder

Vendas 
ong ame bicho desenvolve campanha Chá solidário
DIANA HEINz

Depois da venda de kits 
de chás para chimarrão, a 
ONG Ame Bicho deu iní-
cio à campanha Chá Soli-
dário. A ideia surgiu com a 
doação dos materiais por 
duas apoiadoras da entida-
de. Como a venda deu cer-
to em curto prazo, os inte-
grantes resolveram elaborar 
seus próprios produtos e 
iniciar a comercialização. 

Os pacotes custam R$ 15 
e a venda auxiliará no pa-

gamento de dívidas da en-
tidade. Conforme a inte-
grante Renata Silva Sousa, 
para comprar basta entrar 
em contato com as integran-
tes do grupo, pelas redes so-
ciais ou pelo WhastApp (49) 
99970 5588. Outra forma de 
ajudar a ONG é doando ra-
ção ou dinheiro. Qualquer 
valor pode ser depositado 
na conta bancária do Sicoob 
Credial, Agência 3032, con-
ta 130.084-9. “As ervas po-
dem ser utilizadas tanto no 
chimarrão quanto para ou-

tros preparos. Essa cam-
panha é feita com muito 

amor e esperamos que dê 
bons resultados”, explica.

Pacotes de chás custam r$ 15

Divulgação

MARÇO – r$ 85.001,41
ABRIL – r$ 34.579,35
MAIO –r$ 76.176,15

JUNHO – r$ 68.465,82
JULHO - r$ 31.361,70
TOTAL - R$ 295.584,43

CASOS EM MARAVILHA
a prefeitura de maravilha confirmou na sexta-feira (7) 
324 pacientes com diagnóstico de covid-19, sendo que 
18 estão com o vírus ativo e 303 estão recuperados. o 
município tem dois pacientes internados e mantém 190 
pessoas em monitoramento. maravilha segue com três 
mortos por complicações da doença. 
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A prefeita, Rosimar Mal-
daner, e o vice-prefeito, San-
dro Donati, autorizaram na ter-
ça-feira (4) a pavimentação de 
mais oito ruas de Maravilha. A 
ordem de serviço foi assinada 
nos locais das obras, com a pre-
sença de vereadores, morado-
res das ruas e do representante 
da empresa Gaia Rodovias, que 
venceu a licitação e terá 180 
dias para concluir o trabalho.

O valor global de todos os 
trechos é de R$ 3.887.363,09, 
que foram definidos em licita-
ção. Do montante total, R$ 2,8 
milhões serão pagos com re-
cursos de emenda parlamentar 
do deputado federal Celso Mal-
daner (MDB) e o restante com 
recursos do orçamento muni-
cipal e da contribuição e me-
lhoria dos proprietários dos lo-
tes beneficiados com o asfalto. 

oito Ruas
prefeita assina ordem 
de serviço para 
obras de asfalto

CONFIRA OS LOCAIS, METRAgENS E VALORES:
* rua santa Catarina (trecho entre a rua Prefeito 
Baldissera e rua irmã maria Borja) 3.501,08 m² r$ 
517.300,82
* Nildolfo Carlos mattje (trecho entre a rua Palmitos e a 
rua santa Catarina) 4.728,48 m² r$ 859.445,77
* rua monteiro lobato (trecho entre a rua abyr Dihel 
e rua vitorino sales Fagundes)  5.694,05 m² r$ 
552.555,66
* rua Carlos thomas marcolin (trecho entre a avenida 
maravilha e rua ipenor madalozzo) 5.952,17 m² r$ 
682.439,96
* rua Carlos antônio Cembranel (trecho entre a rua 
avelino giehl e rua atílio João Zanotto) 2.035,56 m² r$ 
229.642,23
* rua atílio João Zanotto (trecho entre a rua Carlos 
antônio Cembranel e rua Carlos thomas marcolin) 
709,60 m² r$ 109.654,52
* rua João regner (toda extensão, com início na 
avenida maravilha) 6.599,50 m² r$ 745.215,23
* rua independência (trecho entre a avenida anita 
garibaldi e avenida 27 de Julho) 1.777,35m² r$ 
191.108,90

assinatura da ordem de serviço foi nesta semana 

Divulgação

distRibuiÇão De acordo com a empresa, município já recebeu novo 
documento e pode fazer nova proposta

Casan e prefeitura negociam 
renovação de contrato para 
fornecimento de água
EDERsoN ABI

Após investimento em 
bombas, reservatório no 
Bairro Kasper e nova aduto-
ra no Rio Jundiá, a Casan tra-
balha para renovar o contra-
to de exploração na captação 
e distribuição de água com a 
prefeitura de Maravilha. O as-
sunto foi abordado nesta se-
mana pela Rádio Líder, em 
entrevista com o chefe da 
agência local, André Tonello.

De acordo com ele, Ca-
san e prefeitura negociam um 
novo contrato para a distri-
buição de água e os investi-
mentos a partir de agora de-
pendem do novo documento. 
O contrato atual de concessão 
é o mesmo de 1978, com adi-
tivo de mais 15 anos de explo-
ração feito em 2006. O docu-
mento vence no próximo ano. 

Com isso, a Casan já en-
caminhou a proposta para a 
equipe de administração da 
prefeita Rosimar Maldaner. 
A análise está sendo feita. 
“Se necessário, eles podem 
fazer contraproposta para 
que Casan e prefeitura defi-
nam quais as melhores op-
ções para Maravilha”, afirma 
Tonello. 

Além disso, Tonello lem-
bra que há mudança no Mar-
co do Saneamento Básico no 
Brasil, o que pode possibilitar 
a entrada de empresas priva-
das em uma possível licita-
ção para prestar o serviço aos 
municípios brasileiros. Com 
isso, o cenário se modificaria. 

Estação de Captação da Casan fica no rio Jundiá, entre maravilha e Bom Jesus do oeste

No entanto, a ideia está em 
análise no Senado e depende 
de tramitação política. 

Na região, alguns municí-
pios não possuem a distribui-
ção de água pela Casan, como 
Flor do Sertão (Apaflor), São 
Miguel da Boa Vista (Associa-
ção de Abastecimento) e Sau-
dades (Samae).

O jornalismo do Jornal O 
Líder entrou em contato com 
a assessoria de comunicação 
da prefeitura para saber de-
talhes da negociação. O mu-
nicípio informou que não vai 
comentar o assunto. 

noVo loCal paRa 
CaptaÇão

Uma das grandes preocu-
pações da agência local é com 
a estação de captação do Rio 
Jundiá, no interior de Mara-
vilha. O local é limitado e de 
pouca vazão natural de água. 
Segundo a empresa, um novo 

local, com mais água, será ne-
cessário nos próximos anos.

Tonello afirma que seria 
um grande investimento bus-
car água em outro manancial, 
já que demanda de pesquisa e 
modificação de trajetos. “Tem 
que ser estudado o custo-be-
nefício de um novo manan-
cial”, afirma. 

O chefe da agência diz 
que “não adianta buscar água 
no Rio das Antas”, já que fica-
ria caro demais. Uma das al-
ternativas é o Rio Sargento, 
mais próximo e com maior 
vazão de água, porém a es-
tratégia de captação vai de-
pender do novo contrário de 
exploração do fornecimento 
de água. 

CÂmaRa disCute 
ContRato

A comissão especial sobre 
a prorrogação ou não do con-
trato com a Casan promoveu 

uma reunião na terça-feira 
(4), na Câmara de Vereadores. 
Participaram  o presidente da 
comissão, Jandir Primon, os 
membros Cleber Pertussat-
ti, Luiz Brescovici e Pedro Io-
ris, além dos vereadores Eder 
Moraes e Ademir Unser. Con-
forme Primon, várias ideias 
foram levantadas para me-
lhorar a captação e abasteci-
mento de água. 

O presidente da comissão 
disse que levantou dados da 
Casan em 2018, quando a ar-
recadação mensal da empre-
sa em Maravilha foi de mais 
de R$ 500 mil ao mês. Segun-
do ele, o valor é expressivo e 
mostra que há margem para 
mais investimentos na me-
lhoria da qualidade do abas-
tecimento à população.

Os vereadores solicitaram 
informações ao município e 
vão acompanhar as negocia-
ções com a Casan. 

Divulgação
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aniVeRsÁRio Com sede em Cunha Porã, cooperativa também está presente com pontos de 
atendimento em mais oito municípios

sicoob Credial: 35 anos de história e 
compromisso com o desenvolvimento local

O Sicoob Credial cele-
bra 35 anos de atuação nes-
te sábado (8). O presiden-
te, Hermes Barbieri, afirma 
que a cooperativa adminis-
tra mais de um bilhão de ati-
vos e conta com mais de 36 
mil associados. “Graças aos 
planejamentos estratégicos 
que são feitos a cada ano e 
da atuação dos conselhos de 
administração, fiscal, exe-
cutivo, comitê de crédito e 
toda a equipe de trabalho, 
superamos as grandes cri-
ses econômicas e financei-
ras”, relata.

Funcionários da cooperativa

Divulgação

Ele também agradece a 
confiança dos associados no 
sistema cooperativo. “Quan-
to mais tivermos o envolvi-
mento das pessoas e da co-
munidade, mais os nossos 
números se tornarão refle-
xo dos ótimos resultados 
que traz o sistema coopera-
tivo”, diz.

O Sicoob Credial possui 
sede em Cunha Porã e tam-
bém está presente com pon-
tos de atendimento em mais 
oito municípios: dois em Ma-
ravilha, São Carlos, Cunha-
taí, Iraceminha, São José do 

Laranjal (atendimento 3 ve-
zes por semana), Flor do Ser-
tão, São Miguel da Boa Vista, 
Santa Terezinha do Progresso 
e Tigrinhos.

 
CResCimento

No ano 1985 os ideais de 
28 sócios-fundadores torna-
ram-se realidade, surgindo 
uma instituição financeira 
cooperativista, hoje presen-
te no campo e na indústria, 
no comércio e na prestação 
de serviços, sendo todos do-
nos e cada centavo investido 
retorna para a comunidade.

Quem se associa ao Si-
coob Credial tem à disposi-
ção amplo portfólio de pro-
dutos e serviços financeiros, 
com taxas competitivas, 
além de contar com canais 
de atendimento que trazem 
comodidade e eficiência ao 
dia a dia dos associados.

Para o diretor-execu-
tivo, Márcio Luiz Schmitt, 
o Sicoob Credial, ao longo 
das últimas décadas, vem 
se transformando no gran-
de agente financeiro pro-
pulsor do desenvolvimen-
to regional. “Ao completar 

35 anos de atividade, cons-
truímos juntos com nossos 
associados uma história de 
sucesso alicerçada num re-
lacionamento profissional 
transparente que gera cre-
dibilidade. Investimos sem-
pre no que temos de maior 
valor, o patrimônio huma-
no – com uma equipe de 
funcionários qualificados, 
buscamos continuamente 
o aperfeiçoamento, levan-
do até nossos associados os 
melhores produtos e servi-
ços existentes no mercado 
financeiro. Nosso associa-

do reconhece esse esforço 
e juntos colhemos o resul-
tado de uma parceria sóli-
da. Certamente não há re-
compensa maior do que o 
reconhecimento de um tra-
balho feito com dedicação 
e excelência. Agradecemos 
a todo nosso quadro social 
por acreditar numa ideia 
que construímos juntos, ao 
longo de 35 anos, e hoje é 
uma realidade com o poder 
de transformar nossas vidas 
para melhor. Sicoob Cre-
dial: há 35 anos cooperando 
com você!”, enfatiza.

PLASMA PARA TRATAMENTO DA COVID
Eliana reforça também que o hemosc está 
recebendo a doação de plasma de pacientes 
já diagnosticados com covid-19, material 
usado no tratamento de outros pacientes 
que enfrentam a doença. “o doador precisa 
respeitar vários critérios, tem exigências 
técnicas. o doador precisa ter tido sintomas 
graves da doença e precisa ter o exame 
impresso para levar junto ao hemosc no dia da 
doação”, explica. 
Eliana reforça que os possíveis doadores devem 
consultar os critérios no site do hemosc e 
agendar previamente a doação. No hemosc 
o doador vai passar por uma triagem clínica e 
caso se encaixe nos critérios, o plasma poderá 
ser usado no tratamento de outros pacientes 
com covid-19. 

doaÇão de sangue

baixo estoque de sangue preocupa hemocentros de santa Catarina
CARINE ARENHARDT

O cenário de pandemia do corona-
vírus e a estação mais fria do ano afe-
taram o volume de doações de san-
gue nos hemocentros de Santa Catarina. 
Nesta semana o governo do Estado di-
vulgou um alerta, pedindo que as pes-
soas em condições de doar sangue procu-
rem a unidade mais próxima do Hemosc.

Conforme a coordenadora de captação 
de doadores em Chapecó, Eliana Ribicki, a 
principal preocupação é com as tipagens 
sanguíneas dos grupos A e O. Ela explica 
que o baixo estoque é uma preocupação 
em todo o Estado, visto que o Hemosc não 
leva em conta o volume disponível por re-
gião, mas sim o total dos hemocentros.

Conforme Eliana, as doações são 
feitas exclusivamente por agenda-
mento neste cenário de pandemia. 

O agendamento no Hemosc de Cha-
pecó precisa ser feito por telefone 
3700 6401 ou pelo site do Hemosc. 

hemocentros recebem apenas doadores com agendamento 

Ascom governo do estado
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As famílias que têm 
crianças matriculadas no 
Centro Educacional Padre 
Luís Muhl, em Flor do Sertão, 
receberam kit de merenda es-
colar, elaborado pela nutri-
cionista do educandário, Ga-
briela Bagio Luz.

O kit segue o padrão da 
alimentação que vinha sen-
do fornecida aos alunos en-
quanto as aulas eram presen-
ciais. “Montamos um kit que 
possa garantir o complemen-
to nutricional específico para 
as crianças, assim como é fei-
to na elaboração da merenda 
escolar”, diz.

Segundo a secretária de 
Educação, Maria Lúcia Frei-
berger, o fornecimento dos 

Kit foi elaborado pela nutricionista gabriela Bagio luz

kits se estende a todas as fa-
mílias dos alunos, sem ex-
ceção. “Para as famílias com 
menos condições financeiras 
o kit ajuda bastante, já que 

agora as crianças passam o 
tempo todo em casa. Àque-
las famílias que abrem mão 
do kit, orientamos que mes-
mo assim o retire e doe a uma 

família mais necessitada”, co-
menta a secretária, informan-
do que os recursos são oriun-
dos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae).

O prefeito, Sidnei José 
Willinghöfer, reconhece que 
o programa de distribuição 
dos kits gera impacto em 
grande parte das famílias do 
município, amenizando os 
custos com as compras do 
mês. “Crianças têm neces-
sidade de alimentação dife-
rente que nós, adultos. Como 
neste período de pande-
mia, com a permanência das 
crianças em casa, a deman-
da é maior, então o kit é uma 
ajuda mínima importante”, 
destaca.

Divulgação

Em novo decreto, que pas-
sou a vigorar na quarta-fei-
ra (4), o município de Cunha 
Porã reeditou medidas pre-
ventivas e restritivas de en-
frentamento ao coronavírus.

Com este novo decre-
to as missas e cultos ficam li-
berados, entretanto, as igre-
jas e templos deverão observar 
as medidas definidas em por-
taria. As atividades comer-
ciais, incluindo academias, 
deverão observar requisi-
tos como permitir ocupação 
de 50% de sua capacida-
de, aferição de temperatu-
ra de funcionários e clientes 
para empresas com mais de 
25 funcionários e uso obriga-
tório de máscara por todos.

É recomendada tam-
bém a aferição de tempera-
tura de clientes e funcioná-
rios em todas as atividades 
que geram aglomeração de 
pessoas, independentemen-
te do número de funcionários.

As atividades desempe-
nhadas por bares, restau-
rantes, lanchonetes e esta-
belecimentos congêneres 
também sofreram alterações 
de horário, passando a vigo-
rar o atendimento até às 22h, 
com tolerância de 30 minu-
tos até a saída total dos clien-
tes. Serviços de tele-entrega 
ou retirada no estabeleci-
mento estão permitidos. 

Ações de fiscalização se-
rão intensificadas, por meio 
da Vigilância Sanitária Muni-
cipal, compartilhada com a Vi-
gilância Sanitária Regional, De-
fesa Civil Municipal, Corpo de 
Bombeiros Militar e polícias Ci-
vil e Militar, que terão autono-
mia para adotar medidas ne-
cessárias para a garantia da 
saúde pública. As medidas pre-
vistas neste novo decreto pode-
rão ser reavaliadas a qualquer 
momento, de acordo com a si-
tuação epidemiológica do mu-
nicípio e da região de Saúde.

noVo deCReto

impaCto ambiental 

Cunha porã reedita 
medidas de enfrentamento 
ao coronavírus

bom Jesus do oeste 
promove coleta de 
lixo eletrônico

floR do seRtão Recursos são do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae)

famílias recebem kit de 
merenda escolar  Visando diminuir o im-

pacto ambiental do lixo ele-
trônico e impedir o descar-
te incorreto dos materiais, 
a administração de Bom Je-
sus do Oeste, por meio da 
Vigilância Sanitária, pro-
moveu no sábado (1º) o reco-
lhimento de lixo eletrônico. 

A coleta foi feita pela 
empresa Reciclagem de 
Eletrônicos de Chapecó 
(REC). Como forma de gra-
tidão, quem entregou ma-
teriais recebeu uma muda 
de flor como brinde. 

O prefeito em exercício, 
Ivonir José Santolin, acom-

panhou a coleta e aprovei-
tou para destacar a impor-
tância do descarte correto 
deste lixo, pois se for feito de 
maneira inadequada ocasio-
na graves danos ao meio am-
biente. “O mundo está cada 
vez mais tecnológico e com 
isso as pessoas têm adquiri-
do mais produtos eletrôni-
cos, consequentemente pro-
duzindo mais lixo. Com essa 
expansão tecnológica tam-
bém aumenta a preocupação 
das instituições em ofere-
cer meios para que as pes-
soas façam descarte corre-
to destes materiais”, diz.

Charlaine Kreuz/ Ascom Prefeitura 

Prefeito em exercício acompanhou a ação
CunHa poRã
luminárias de led serão instaladas na 
avenida do Comércio

A partir da próxima semana 
a Avenida do Comércio passa-
rá por troca de iluminação com 
a instalação de 38 novas lumi-
nárias de led de 150 watts cada, 
proporcionando melhor lu-
minosidade e também contri-
buindo para o embelezamento 
da cidade. Serão investidos R$ 
33.820 mil de recursos próprios.

Para o decorrer do mês 
de agosto o governo de Cunha 
Porã também tem programa- trecho da avenida do Comércio irá contar com substituição de lâmpadas antigas

Viviane Seben/Ascom Prefeitura

da a troca das lâmpadas anti-
gas por luminárias de led nas 
ruas Rui Barbosa, Clóvis Be-
viláqua, Espírito Santo, Mou-
ra Brasil, Treze de Maio e Tira-
dentes. Ao todo, serão trocadas 
cerca de 80 lâmpadas nes-
tas ruas. O fornecimento das 
luminárias é da Eletro Zago-
nel de Pinhalzinho, enquan-
to a substituição será feita pela 
JRM Elétrica, empresas ven-
cedoras dos trâmites legais.

CELESTINO LUDwIg

Nossos olhos não poderão mais enxergar você. Nossas mãos 
não poderão mais tocar em você. Nossos ouvidos não poderão 
mais escutar sua voz. mas o nosso coração baterá de saudade 
e amor eternos por você!
a morte levou você tão cedo, mas a vida é assim, todos 
sabemos que um dia é esse o nosso fim e o dos que mais 
amamos, mas ninguém está preparado para tão grande 
dor.... Ela roubou você de nós, mas nossa história, todas as 
lembranças que guardamos, ela não levará nunca.
Com sua partida ficou muita vida por viver, muitas palavras por 
dizer, é um enorme vazio... É principalmente esta saudade, de você, do que vivemos e de tudo que ficou por viver!
agora desejo apenas que descanse em paz e que Deus receba você de braços abertos. você partiu, mas 
conosco ficará eternamente, no nosso coração, nas nossas memórias.
te amaremos para sempre.

A família agradece a todos pelas mensagens de carinho e apoio que recebeu.
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Apesar das regras de 
distanciamento social 
devido à pandemia, a 
maior parte dos catari-
nenses deve sair de casa 
para comprar presentes 
para o Dia dos Pais: 56,2% 
afirmam que farão suas 
compras no comércio de 
rua e 19,8% em shoppings. 
Embora tenha a preferên-
cia, as compras de rua caí-
ram 15 pontos em relação 
a 2019 (eram 71,2%). Em 
contrapartida, a intenção 
de compra pela internet 
triplicou, saltando de 4,5% 
para 14,4%.

Os presentes preferidos 
nesta data são os itens de 
vestuário (41,9%), seguido 
pelos calçados (10,9%) e 
cosméticos (10,7%). Já o 

gasto médio (R$ 157,17) 
teve uma leve alta de 0,5% 
na comparação com 2019.

"O gasto médio se 
mantém pela diferença 
da situação econômica 
das faixas de renda. Na 
hora de realizar o cálculo, 
o valor dos presentes das 
faixas superiores acaba 
compensando a diminui-
ção no nas compras das 

faixas de menor renda", 
explicou o economista da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
de SC (Fecomércio/SC), 
Leonardo Regis. 

Outra mudança é o 
crescimento pela opção 
de não realizar passeios 
na data, que subiu de 
42% para 71,1%. Com as 
restrições, a alternativa 

escolhida por 16,2% será o 
almoço/jantar na casa de 
familiares. 

A pandemia também 
fez com que os consumi-
dores repensassem seu 
método de pagamento. 
A escolha pelo dinheiro 
registrou queda em relação 
à última pesquisa: passou 
de 62,2% para 47,8%. Já 
os pagamentos à vista por 
cartão de débito (18,6%) e 
de crédito (16,1%) cresce-
ram na comparação com o 
ano anterior.

Por outro lado, a piora 
na situação financeira para 
44,3% das famílias catari-
nenses também diminuiu 
a intenção de realizar par-
celamentos, seja no cartão 
de crédito ou no crediário. 

Gasto médio com o Dia dos 
Pais deve superar 2019

RCN - 586 | rcnonline.com.br

SC

Catarinenses devem desembolsar R$ 157. Compras online ganham espaço
MURICI BALBINOT

Moisés tem convicção da falta de fundamento 
jurídico do processo, diz procurador-geral

O procurador-geral do 
Estado, Alisson de Bom 
de Souza (foto), saiu em 
defesa do governador 
Carlos Moisés da Silva no 
âmbito do processo de 
impeachment aberto na 
Assembleia Legislativa. 
Segundo ele, "o governa-
dor não praticou nenhum 
ato decisório a respeito 
desse assunto" e "não existe 
justa causa no pedido". 
A Procuradoria é parte 
importante do processo, 
já que foram os procura-
dos os beneficiados com a 

equiparação salarial. "Nós 
confiamos no Parlamento. 
Não temos dúvida de que 
os deputados não vão per-
mitir que ocorra a votação 
favorável ao impedimen-

to do governador e da 
vice-governadora", disse. 
Souza diz que Moisés tem 
convicção sobre a falta de 
fundamento jurídico no 
pedido de impeachment.

DIVULGAÇÃO

redecatarinensedenoticias

Sicoob realiza primeiro feirão 
virtual de agronegócios

O Sicoob está realizan-
do seu primeiro feirão de 
Agronegócios, de forma 
totalmente virtual, por 
meio do aplicativo Sicoob 
Moob. Os cooperados 
poderão acessar ofertas 
e negociar maquinário, 
equipamentos, insumos, 
entre outros. São mais 
de mil itens anunciados 
por 170 fornecedores. O 

contato entre o cooperado 
e o fornecedor é realizado 
dentro do aplicativo, assim 
como as tratativas para os 
financiamentos. “É uma 
ótima oportunidade de 
realizar negócios de forma 
virtual, prática e segura, 
contando com ótimas 
condições", explicou o ge-
rente de Agronegócios do 
Sicoob, Raphael Santana.

Governo de SC investiu 16,6% 
da RLI em saúde

Com a aplicação 
volumosa de recursos em 
saúde, o governo de Santa 
Catarina passou, e muito, 
o mínimo previsto para a 
área. Em julho, segundo 
a Secretaria da Fazenda, 
a destinação de dinheiro 
para a área correspondia 
a 16,6% da receita líquida 
de impostos (RLI). O piso 
é 12% pela Constituição 

Estadual. De acordo com 
o chefe da pasta, Paulo 
Eli (foto), não vão faltar 
recursos para o combate à 
pandemia.

BRUNO COLLAÇO/AGÊNCIA AL
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SANTINA FOLETTO ORSO
Faleceu no dia 2 de agosto, no hospital são 
José de maravilha, aos 84 anos. seu corpo 
foi velado Capela mortuária municipal de 
maravilha e sepultado no Cemitério da 
linha tope da serra.

NELI DOS SANTOS MORAES
Faleceu no dia 3 de agosto, no Pronto-
atendimento de anchieta, aos 48 anos. 
seu corpo foi velado na igreja só o 
senhor é Deus de anchieta e sepultado 
no cemitério municipal.

LORIVAL AZEVEDO
Faleceu no dia 4 de agosto, no lar de 
idosos santa Bárbara de maravilha, 
aos 85 anos. seu corpo foi velado 
na Capela mortuária municipal de 
maravilha e sepultado no cemitério de 
seberi (rs).

ARTEMIO RICHTER
Faleceu no dia 4 de agosto, em Cotriguaçu 
(mt), aos 53 anos. seu corpo foi velado na 
igreja Evangélica da linha humaitá, em 
Cunha Porã, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

LOURENÇO HIRCHEITER
Faleceu no dia 5 de agosto, no hospital 
são lucas de guaraciaba, aos 71 anos. seu 
corpo foi velado no salão da comunidade da 
rainha da serra, em Bom Jesus do oeste, e 
sepultado no cemitério da rainha da serra.

ARMILDO GRUNEWALO
Faleceu no dia 6 de agosto, no hospital 
são José de maravilha, aos 53 anos. seu 
corpo foi velado na Capela mortuária 
Católica de santa terezinha do Progresso e 
sepultado no cemitério de santa terezinha 
do Progresso.

WILFORD BRIMLEY
o ator Wilford Brimley morreu 
no dia 1º de agosto, aos 85 

anos. Ficou famoso por seus 
trabalhos em Cocoon, o Enigma de outro 
mundo e Um homem Fora de série. Brimley 
tornou-se um porta-voz da educação em 
diabetes depois de saber que tinha a doença 
no fim dos anos 1970.

JOHN HUME
o político John hume, 
vencedor do Prêmio Nobel da 

Paz em 1998 por seu papel na 
reconciliação da irlanda do Norte, 

morreu no dia 3 de agosto, aos 83 anos. 
hume foi o idealizador do acordo da sexta-
Feira santa, assinado em 1998.

ANDRÉ PIVA
o arquiteto andré Piva morreu 
no dia 5 de agosto, aos 52 
anos, vítima de leucemia. irmão 

do ator guilherme Piva e casado 
com o estilista Carlos tufvesson, foi um 
dos pioneiros na luta pelo reconhecimento 
oficial das relações homoafetivas. iniciou 
os trabalhos em meados dos anos 1990 
focando em projetos comerciais e a partir 
de 2000, após construir sua própria casa, 
que mereceu destaque na imprensa, Piva se 
dedicou mais a projetos residenciais.

GÉSIO AMADEU
o ator gésio amadeu 
morreu no dia 5 de agosto, 

aos 73 anos, por falência múltipla dos 
órgãos. o ator estava internado desde 
junho, após contrair coronavírus. Ele 
ficou nacionalmente conhecido com o 
seu personagem na novela infantojuvenil 
Chiquititas, como o Chefe Chico. Na tv 
globo, fez novelas como terra Nostra, sinhá 
moça e velho Chico.

WALTER SOUZA
o jornalista Walter souza 
morreu no dia 5 de agosto, 
aos 80 anos. Foi locutor, 

repórter e apresentador. atuou 
na tv Cultura e na rBs tv, onde se 
destacou cobrindo momentos históricos 
como a Novembrada e as enchentes do 
vale de itajaí nos anos 1980. Em 2016 foi 
homenageado pela aCi/Casa do Jornalista, 
em Chapecó, pelos 50 anos de trajetória na 
imprensa catarinense.

CARDENEA SCHWARTZ
Faleceu no dia 1º de agosto, no hospital 
regional de são miguel oeste, aos 82 
anos. seu corpo foi velado na Casa 
mortuária de guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal de guaraciaba.

MARIA SIBILA JUVER
Faleceu no dia 2 de agosto, no hospital 
são lucas de guaraciaba, aos 91 anos. 
seu corpo foi velado na igreja Católica 
da linha Águas do araçá, em Barra 
Bonita, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ObITUÁRIO

noVidade Em cada agência do INSS há uma urna para o depósito dos envelopes

inss disponibiliza urna para receber 
documentos de quem não tem acesso à internet
ClEIToN FERRAsso

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) criou 
uma alternativa para que os 
segurados possam cumprir 
as exigências necessárias à 
conclusão dos seus proces-
sos. Como as unidades de 
atendimento estão fechadas 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus, as pessoas 
com dificuldade em anexar 
os documentos faltantes pelo 
aplicativo Meu INSS poderão 
entregar cópia da documen-
tação num sistema seme-
lhante ao “drive thru”, batiza-
do de Exigência Expressa. 

O novo sistema está dis-
ponível desde o dia 31 de 
julho e a iniciativa passa a 

ser adotada por todas as 16 
agências coordenadas pela 
Gerência-Executiva de Cha-
pecó: Caçador, Campos No-
vos, Capinzal, Chapecó, 
Concórdia, Dionísio Cer-
queira, Fraiburgo, Joaçaba, 
Maravilha, Pinhalzinho, Por-
to União, São Lourenço do 
Oeste, São Miguel do Oeste, 
Videira, Xanxerê e Xaxim. 

Como funCiona?
Em cada agência do 

INSS há uma urna para o 
depósito dos envelopes, no 
lado de fora, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 13h. As 
cópias não precisam ser au-
tenticadas em cartório. Com 
a documentação escanea-
da e inserida em sitema, os 

servidores responsáveis pela 
análise poderão dar conti-

nuidade ao andamento do 
processo.

Além da documenta-
ção solicitada na exigência, 

é preciso colocar dentro do 
envelope lacrado o Formu-
lário de Cumprimento. O 
segurado retira o Formulá-
rio ao lado da urna e preen-
che todas as lacunas (nome 
completo, endereço com 
CEP, e-mail, data de entrega 
do envelope e relação de do-
cumentos), assinando, ao fi-
nal, a autodeclaração de au-
tenticidade e veracidade das 
informações apresentadas.  

A medida não se aplica 
aos pedidos de antecipação 
do auxílio-doença. Nesse 
caso, os documentos só po-
dem ser anexados pelo Meu 
INSS. O andamento do pro-
cesso poderá ser acompa-
nhado pelo Meu INSS ou te-
lefone 135.

Urna para receber os documentos em maravilha

Carine Arenhardt/O Líder
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COTIDIANO

por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
soldado Pm lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia militar rodoviária

susto

bR-163

motocicleta fica destruída após acidente com 
carreta na bR-282

pRf apreende grande quantidade de 
maconha e skunk 

VeíCulos Com CaRga 
em eXCesso de peso

Olá, amigo leitor!

Todo veículo é projetado para suportar determina-

das capacidades técnicas que são informadas pelo fabri-

cante. Dentre as especificações está a capacidade de um 

veículo em transportar determinado peso. Caso não seja 

observada essa regra simples, porém elementar, ocorre-

rá consequências de ordem mecânica, socioambientais 

e administrativas de trânsito.

Ora a sobrecarga acelera o desgaste do veículo, con-

sequentemente, aumenta as chances de quebra da sus-

pensão e de falhas no sistema de freios, bem como oca-

siona maior desgaste dos pneus e aumento do consumo 

de combustíveis. Registra-se que quando um caminhão 

passa por cima de um buraco na estrada, o peso da carga 

multiplica a intensidade do impacto e aumenta as chan-

ces da ocorrência de acidentes, colocando em risco a 

vida de todos que trafegam pela rodovia. Ainda o exces-

so de peso danifica o asfalto e aumenta a emissão de ga-

ses poluentes, já que o veículo necessita de mais força 

para se locomover. 

Aqueles que transportam carga com sobrepeso es-

peram obter economias efetuando um volume maior de 

entregas em um número menor de viagens. Porém, as 

despesas citadas eliminam qualquer economia espera-

da pelo responsável. Para evitar todas as perdas men-

cionadas, é preciso que o veículo obedeça tanto o limi-

te máximo legal, quanto a distribuição do peso por eixo.

Quanto à fiscalização, esta ocorrerá através da iden-

tificação do excesso de peso no veículo, averiguando-se 

através de balança eletrônica ou pela nota fiscal do pro-

duto carregado.

Desse modo, caso haja alguma irregularidade e seja 

observado o excesso de peso, a infração de trânsito po-

derá ser confeccionada, a depender do caso, ao trans-

portador ou embarcador. Assim, conforme artigo 231, 

inciso V do CTB, o excesso de carga é uma infração mé-

dia, cuja penalidade é de multa de R$ 130,16, acrescido 

um valor adicional a cada duzentos quilogramas ou fra-

ção de excesso de peso apurado, podendo chegar a valo-

res muito elevados.

Tenham todos uma boa semana.

Um grave acidente foi regis-
trado na tarde de quinta-feira (6) 
na comunidade de Linha São 
Donato, no interior de Saltinho. 
Foi uma colisão frontal envol-
vendo uma motocicleta Hon-
da Bros de Saltinho e um cami-

nhão Mercedes de Cunha Porã. 
O Corpo de Bombeiros de Cam-
po Erê foi acionado para prestar 
atendimento à vítima, um jo-
vem de 20 anos, que conduzia a 
motocicleta. 

A vítima ficou com o pé es-

querdo preso entre o eixo dian-
teiro e a barra de direção do ca-
minhão, apresentando fratura 
exposta e laceração, além de cor-
te na região do joelho. Ele foi so-
corrido e conduzido para atendi-
mento médico no Hospital Santo 

Antônio de Campo Erê. Mais tar-
de, a equipe do Saer/Sara fez a 
transferência do paciente, com 
helicóptero, para o Hospital Re-
gional de São Miguel do Oeste. 

O condutor do caminhão, de 
50 anos, não sofreu ferimentos.

tRÂnsito Ocorrência mobilizou Corpo de Bombeiros, Polícia Militar 
e helicóptero da Polícia Civil

Homem sofre grave acidente e é 
transferido pelo helicóptero do saer

Fotos: Divulgação

Equipe do saer se deslocou ao hospital de Campo Erê e fez a transferência para são miguel do oeste Perna do homem ficou presa na roda do caminhão e teve fratura exposta

Policiais rodoviários fede-
rais apreenderam, nesta sema-
na, na BR-163, em Guaraciaba, 
370 quilos de maconha e skunk. 
O flagrante foi durante uma fis-
calização a um Fiat Uno empla-
cado em Ponte Serrada, quan-
do os policiais visualizaram uma 
lona preta no interior do veículo. 

Durante vistoria, os poli-
ciais encontraram a droga ocu-

pando todo o banco traseiro, 
assoalho atrás dos bancos, ban-
co do carona e porta-malas. Ao 
todo, havia 345 quilos de maco-
nha e 25 quilos de skunk, dro-
ga com o mesmo princípio ativo, 
mas até sete vezes mais potente. 

O motorista, paranaen-
se de 27 anos, disse que esta-
va levando a mercadoria de 
Cascavel até Passo Fundo. Ele 

Uma motocicleta ficou des-
truída, nesta semana, após aci-
dente na BR-282, no interior de 
São Miguel do Oeste. Um mo-
tociclista de Maravilha, de 52 
anos, seguia sentido São Mi-

guel do Oeste a Maravilha quan-
do, ao passar por um buraco 
na pista, perdeu o controle da 
direção e sofreu uma que-
da. Após a queda, a moto-
cicleta invadiu a pista con-

trária e foi atingida por uma 
carreta de São José do Ce-
dro, que passou por cima.

O motociclista sofreu fe-
rimentos leves e não foi atin-
gido pelo veículo de carga. O 

Corpo de Bombeiros prestou 
os primeiros socorros à vítima.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral também atendeu a ocor-
rência, realizando todos os le-
vantamentos necessários.

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

Marcos Lewe/WH Comunicações

motocicleta ficou destruída após acidente envolvendo buraco na pista motociclista ficou ferido e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros

Droga estava sendo levada para o rio grande do sul

foi conduzido à delegacia de Po-
lícia de São Miguel do Oeste.
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 ONEIdE BEHLING

ESPORTE
futsal Mesmo com a confirmação dos jogos para o dia 15, ainda 
não há certeza que a competição vai começar naquele dia

série ouro da lCf prevista 
para começar no sábado (15)

Maravilha estreia na 
Liga Catarinense de Futsal 
(LCF) no sábado (15), em 
Xanxerê, contra a equi-
pe da casa. A informação 
é do site oficial da LCF. A 
primeira previsão era de 
começar a competição 
da Série Ouro do futsal 
catarinense no dia 1º de 
agosto, mas com o novo 
decreto do governador 
Carlos Moises que estende 
as restrições em relação a 
aglomerações de pessoas 
e prática de esportes co-
letivos, a Liga Catarinense 
decidiu mudar a data do 
início da competição. 

Até o momento, no 
site tem todos os jogos 
da primeira rodada con-
firmados para o dia 15 de 
agosto. Às 19h15 jogam 
Serra Alta x Seara, às 20h 
tem ADC Xanxerê x Ma-

até o momento, praticamente nenhuma equipe está treinando com bola

ravilha Futsal, às 20h15 
jogam AAPF/CME Pal-
mitos/HTEC x Pinhalen-
se Futsal, às 20h30 AFC 
Catanduvas x AD AGN/
Sulcredi/Capinzal e As-
sociação Chapecoense 
de Futsal x AD Cunha 

Porã. 
Mesmo com a confir-

mação dos jogos para o 
dia 15, ainda não há cer-
teza que a competição 
vai começar naquele dia, 
tudo depende da libera-
ção do governador e dos 

prefeitos dos municípios 
envolvidos. Até o mo-
mento o Maravilha Fut-
sal está sem treinos co-
letivos e com bola, o que 
também acontece com o 
primeiro adversário da 
equipe maravilhense. 

Divulgação

Depois de um novo de-
creto, emitido no dia 31 
de julho pela prefeita, Ro-
simar Maldaner, continua 
suspensa qualquer ativida-
de esportiva dentro do pe-
rímetro de Maravilha. O 
decreto 641 revoga o ante-

rior, do dia 23 de junho. 
Com a nova orienta-

ção continuam suspen-
sos todos os campeonatos 
que estavam em andamen-
to antes da pandemia. Em 
Maravilha está paralisa-
do o Campeonato Munici-

pal de Futebol, Campeona-
to Interno de Futebol Suíço 
da SER Aurora e todas as 
demais atividades de es-
portes da Secretaria de Es-
porte, Juventude e Lazer. 

Os treinos do Ma-
ravilha Futsal que par-

ticipa da Série Ouro da 
Liga Catarinense de Fut-
sal, categoria adulto e 
sub-18, também não es-
tão sendo realizados. 

A medida não tem 
data prevista para libe-
ração das atividades. 

pRoRRogado

mais opÇão 

atividades esportivas continuam 
proibidas em maravilha 

autorizada construção da quadra 
poliesportiva na praça Cidade das Crianças

A prefeita, Rosimar 
Maldaner, e o vice-pre-
feito, Sandro Donati, as-
sinaram a ordem de ser-
viço para a construção de 
uma quadra poliespor-
tiva ao lado do Ginásio 
Municipal Gelso Tadeu 
de Melo Lara. A empresa 
P&F Pavimentações ven-
ceu a licitação pelo va-

lor de R$ 79.980 mil e 
tem 30 dias para concluir 
a obra. O projeto pre-
vê a construção do espa-
ço para prática de futsal, 
basquete, vôlei, hande-
bol e tênis de campo.

“Com a nova obra, o 
local amplia as possibi-
lidades de esporte e la-
zer, já que além do giná-

sio, conta com a estrutura 
da rua coberta, o play-
ground, as quadras já 
existentes de vôlei de 
areia, basquete, o skate 
park e também a presen-
ça de polícia comunitária 
com a base Koban”, lem-
bra Donati. A prefeita en-
fatiza que mesmo os es-
paços públicos de lazer 

estando fechados devido 
ao avanço do coronaví-
rus, a equipe está prepa-
rando a volta com novi-
dades. “Esperamos que 
logo a gente possa liberar 
as atividades esportivas 
e quando este momento 
chegar pretendemos ter 
mais este espaço dispo-
nível para todos”, disse.

eVeRton CebolinHa 
Everton merecia, por sua história, uma grande atuação. Ela 

aconteceu. Mesmo sem o gol, Cebolinha fez a jogada dos dois 
gols. O primeiro começa com um cruzamento dele no segundo 
pau para Diego Souza e o segundo é um cruzamento dele para 
a falha do horrível Moisés e golaço do Isaque. Everton Ceboli-
nha foi o líder do jogo, melhor em campo. O Gre-Nal foi dele.

não deu 
Internacional foi muito abaixo, logo, a responsabilidade é 

do treinador. Tá na hora de alguém sacudir o Eduardo Coudet. 
Mais uma vez o time dele entra todo errado emocionalmente 
no clássico. Coudet não consegue fazer o Inter vencer o Grêmio. 
Tudo apontava para um Inter melhor. Melhor momento, me-
lhor preparado, time mais focado. E o que acontece com a equi-
pe do Coudet? Perde sem jogar absolutamente nada. Tá na hora 
de sacudir sim esse técnico. Tem que ser cobrado.

defeitos 
Defeitos, falta de qualidade. Rodinei, Moisés, Musto, Pa-

trick como solução? Não existe um time de futebol que não te-
nha meio-campo, quem não faça o jogo fluir. Ninguém cria no 
Inter. E o D’Alessandro fora olhando o jogo. Colorado só teve 
ligação direta, defesa para o ataque. E o Moisés, que horror! 
Essa cara não contribui em nada. Não vi ele fazer uma grande 
jogada que seja desde que chegou no Inter. Musto é outro que 
mais bate do que joga. Patrick foi fiasquento. Ridículo ele se-
gurar o Orejuela pelo pescoço duas vezes. Lamentável. Não dá 
mais pra enrolar com esses caras.

maRReCo X índio 
A grande decisão do Campeonato Catarinense 2020 está 

definida: Brusque X Chapecoense farão a disputa pelo título. 
Após o Marreco garantir a classificação com um empate sem 
gols diante do Juventus. E o espírito do Índio Condá visitou o 
Criciúma e conquistou a vaga nas penalidades. Já na luta contra 
o rebaixamento o Galo do Oeste levou vantagem sobre o Tuba-
rão. Concórdia permanece na Série A em Santa Catarina.

deu 
gRÊmio 

Precisamos 
reconhecer, não 
dá pra não reco-
nhecer o técnico 
Renato. Ele tem 
estrela, tem bri-
lho, tem o gru-
po de jogadores 
na mão. Sabe fa-
zer eles jogarem. 
Grêmio não ti-
nha jogado nem 
perto do que pode jogar, depois do retorno da pandemia, mas é 
verdade que o Renato tem a fórmula de vencer o Inter. Ele sabe 
das coisas. Por exemplo, Isaque foi uma surpresa do técnico gre-
mista, entrou e jogou bem demais. Ninguém imaginava ele se-
quer no banco, e o garoto concentra, é chamado, faz um golaço e 
quase fez dois. Que bela surpresa do Renato no clássico. E na co-
letiva lembrou que a posse de bola do Grêmio é dentro do cam-
po do adversário. Não adianta ficar com a bola tocando dentro do 
seu próprio campo.



Campanha sinal Vermelho é implementada nos 
municípios que compõem a Comarca de maravilha
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COOPERATIVA DE CRÉDITO > ELEIÇÕES 2020

HEMOSC 

Sicoob Credial 
comemora aniversário 
de 35 anos

baixo estoque de 
sangue preocupa 
hemocentros no 
Estado

Com sede em Cunha Porã, cooperativa está presente em 
mais oito municípios da região

Objetivo é ampliar os canais para denúncia de crimes contra a mulher

Tipagens sanguíneas dos grupos O e A estão com os 
menores estoques em Santa Catarina

Zona Eleitoral de maravilha agrega 
seções e diminuiu número de mesários 
Pleito 
também 
será sem 
biometria 
e outras 
medidas 
especiais 
devido à 
pandemia do 
coronavírus 
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Arquivo/O Líder
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