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Quanto recebem os prefeitos e vereadores da região? 
Levantamento foi feito em oito municípios, conforme dados do Portal da Transparência, e aponta 

os salários recebidos pelos agentes políticos 

Maravilha, sábado, 
26 de setembrO de 2020 - ed 595 - r$ 3,00
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em licitação, nova creche 
vai oferecer 300 vagas 

Levantamento aponta 
desempenho dos municípios 

Condutor morre em grave 
acidente na br-282 

Estrutura será construída próximo ao 
Loteamento Nosso Sonho, com área superior 
a 1,5 mil metros quadrados 

Maravilha superou a meta para 2019 nos anos 
iniciais do ensino fundamental e médio, mas ficou 
abaixo do esperado nos anos finais do fundamental 

Acidente foi registrado na sexta-feira (25), 
envolvendo três veículos, no trecho entre Maravilha 
e São Miguel do Oeste

MARAVILHA IDEB TRÂNSITO

Escolas precisam garantir distanciamento e diversos protocolos para 
receber os alunos. Estudantes do ensino médio serão os primeiros a retornar 
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gestores preparam 
planos de contingência 
para retomada das 
aulas presenciais 

EDUCAÇÃO
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fatOs nãO Viram CrenÇas
Em geral não mudamos de ideia quando temos acesso 

a dados ou fatos divergentes. Mesmo assim, argumentamos 
e brigamos, tentando fazer a outra pessoa entender o nosso 
ponto de vista. Tentando fazer a outra pessoa compreender 
a (nossa) verdade.

Essa nossa capacidade racional não é boa para compre-
ender fatos objetivamente – ela evoluiu, desde as primiti-
vas aglomerações, para argumentar, brigar, ganhar o debate. 
Imagine a confusão: um ser emotivo, movido por hormô-
nios, tentando convencer a tribo com os supostos fatos.

E talvez por isso que a gente ignora a ciência na forma-
ção das nossas crenças. Só usamos os fatos quando quere-
mos mostrar para os outros índios que temos razão.

*
Eu invejava quem tinha uma carreira traçada desde 

cedo. Quem estava seguro em relação ao futuro – e por isso, 
coerente no presente.

O que se sabe hoje, no entanto, é que os primeiros anos 
da juventude PRECISAM ser dedicados à exploração. Che-
ga a ser biológico. Logo, aquela certeza profissional inicial 
tem grande chance de não ser precisa.

Em breve, lá pelos 30, 40 anos, aquele jovem, que deve-
ria ter explorado, percebe que explorou pouco. Sorte do ou-
tro, que estava perdido! E que justamente por isso explorou 
possibilidades, curioso. Hoje ele sabe, ou está quase desco-
brindo, por onde ir.

*
O passar do tempo ocasiona outro fato curioso: o ve-

lho, de tanto que viu, começa a falar obviedades. E o no-
vato, que outrora o admirava, não vê mais novidades nos 
insights. Acha que o velho está perdendo a capacidade in-
telectual.

Mas não sei se é isso. Acho que é mais o que venho ex-
plorando aqui: coisas que o agora velho sempre soube, que 
sempre considerou óbvias, começam a fazer mais sentido.

Um exemplo: a importância da fé. O raciocínio, se for 
escrito assim, direto, vai parecer simplório. Mas ele se 
tornou profundo para o experiente. Pois ele já viu muito. 
Ele já deu a volta ao mundo, e pode ter dificuldade de co-
municar sua sabedoria para quem ainda não cruzou al-
gumas fronteiras metafóricas.

Eu imagino que seja por isso que muito ancião opta 
pela reclusão. Ele enfim percebe que não adianta pregar 
– o aprendizado, se vier, virá com o tempo, e não com 
conselhos.

CARINE ARENHARDT

A programação do Outu-
bro Rosa 2020 começa no dia 
3 de outubro com uma car-
reata em Maravilha. Os par-
ticipantes vão sair às 8h30 do 
Espaço Criança Sorriso, se-
guindo o trajeto até a sede da 
Rede Feminina de Combate 
ao Câncer. Assim como a aber-
tura, toda a programação des-
te ano será diferenciada devi-
do ao cenário de pandemia. 

Nos dias 8 e 9 de outubro 
as voluntárias farão a entre-
ga dos salgados encomenda-
dos e também terão bande-
jas a pronta entrega, das 13h 

às 17h, na sede da entidade. A 
venda antecipada dos salga-
dos é feita de forma on-line, 
com as integrantes da Rede, 
pelas redes sociais e pelo te-
lefone 3664 1231. As bande-
jas são de croquete de frango, 
quibe, esfirra de gado e riso-
les de frango, comercializa-
das por R$ 12 com 10 unida-
des e R$ 24 com 20 salgados. 

Seguindo a programação, 
nos dias 17 e 24 de outubro 
terá horário especial de aten-
dimento, das 8h às 12h, para 
coleta do exame preventivo. 
O atendimento será por agen-
damento, que deve ser fei-
to pelo telefone 3664 1231. 

maraViLHa

rede feminina divulga programação 
do Outubro rosa

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
A iGNOrÂNCiA É MESMO A 
MÃE DE TODOS OS vÍCiOS

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

AtÉ O IBOPE RECONHECENDO

Pesquisa Ibope divulgada na quin-
ta-feira (24) mostra os seguintes per-
centuais de avaliação sobre o gover-
no do presidente, Jair Bolsonaro:
• Ótimo/bom: 40%
• Regular: 29%
• Ruim/péssimo: 29%
• Não sabe/não respondeu: 2%

A pesquisa foi encomendada pela 
Confederação Nacional da Indústria

Paraguai abre a fronteira com o brasil
O governo paraguaio aprovou na segunda-feira (21) protocolo sanitário para 

uma futura reabertura controlada da fronteira terrestre com o Brasil, com o ob-
jetivo de reativar o comércio entre os dois países após seis meses de total isola-
mento para tentar evitar a propagação do coronavírus. A medida foi anunciada 
no começo de uma semana em que os comerciantes de Ciudad del Este, capi-
tal do departamento de Alto Paraná, planejavam demonstrar a exigência de aber-
tura total da fronteira com o país vizinho, na qual giram as atividades comer-
ciais da área. A abertura das fronteiras com o Paraguai será na terça-feira (29).

Reprodução

CANDIDATOS
A pandemia sem data para findar, eli-

minando vidas e matando empresas, dei-
xará situações desafiadoras, entre elas 
a quebradeira dos municípios. Os futu-
ros prefeitos enfrentarão dificuldades para 
a manutenção da máquina administrati-
va. E não poderão contar com auxílios fi-
nanceiros do governo central. Tomara que 
os candidatos saibam dessa dificulda-
de e honrem o cargo e saibam como su-
perar os desafios que os aguardam...

COBERTURA DAS ELEIÇÕES

Como já são tradicionalmente conheci-
das as nossas transmissões e coberturas das 
eleições municipais, para o pleito deste ano 
estamos preparando uma das maiores já re-
alizadas pelo nosso Grupo de Comunicação. 
Além das emissoras de rádios e jornal, esta-
remos realizando-as pelas nossas platafor-
mas digitais, como Facebook e YouTube e o 
acompanhamento em tempo real pelo nos-
so site wh3. Agradecemos a comunidade em-
presarial que está nos apoiando e contri-
buindo para a realização de nosso trabalho.

FURO DE REPORTAGEM

O nosso site wh3 deu um furo de reportagem do es-
cândalo em São Miguel do Oeste, com exclusividade, en-
volvendo um caso amoroso entre dois homens e uma mu-
lher. Um fato que despertou um interesse desigual em toda 
a região. Para termos ideia de como esse fato foi um dos as-
suntos mais lidos e assistidos pelos internautas com registro 
na grande imprensa nacional, tivemos mais de 55 mil aces-
sos no site nesta notícia. Ela envolveu o escândalo amoroso 
que terminou nas ruas de São Miguel, onde os três protago-
nistas estavam despidos em grande briga entre si no centro 
da cidade. Quer ler e assistir o vídeo? Acesse no site na ma-
téria intitulada VÍDEO: Em SMOeste, “festinha” a três ter-
mina em pancadaria e envolvidos vão parar na delegacia.

ARGENTINA MANTÉM 
ISOLAMENTO

O governo argentino prorrogou por mais três sema-
nas o isolamento de seu povo. É a maior reclusão que um 
governo impôs no mundo. A população daquele país não 
suporta mais o enclausuramento, estando restritas todas 
as atividades, quer econômicas, quer sociais. Um verda-
deiro castigo. Isso sem falar no empobrecimento geral.

 Marcos Lewe / Rádio 103 FM

10 BILHÕES PARA MICROEMPRESÁRIOS

O governo federal liberou R$ 10 bilhões para a concessão de empréstimos para microempre-
endedores individuais (MEIs) e empresas de pequeno porte por meio do Programa Emergen-
cial de Acesso a Crédito (Peac-Maquininhas). A medida provisória (MP) que autoriza a abertura 
do crédito extraordinário foi publicada na quinta-feira (24) no Diário Oficial da União. O progra-
ma foi aprovado em julho no Congresso e sancionado mês passado pelo presidente, Jair Bolsona-
ro, e tem o objetivo de diminuir os efeitos econômicos negativos causados pela pandemia de co-
vid-19. O Peac-Maquininhas usará como garantia os valores a receber de vendas feitas por meio 
das máquinas de cartões. A instituição financeira vai considerar o valor de vendas que passou pela 
maquininha um ano antes do período da pandemia, calcular o valor médio e fixar um valor de em-
préstimo para essa empresa, limitado ao teto de R$ 50 mil. Os juros são de até 6% ao ano.

ADVOGADO DO PT TEM 
BENS BLOQUEADOS

O advogado Cristiano Zanin, aquele que aparece em 
todas as mídias defendendo o Lula e o PT, teve seus bens 
bloqueados pelo juiz federal Marcelo Bretas. Mas aten-
tem ao valor do bloqueio: 237 milhões de reais. De onde 
veio tanto capital? Segundo o juiz, ele é oriundo do trá-
fico de influência e desvios milionários das seções flu-
minenses do Sesc, Senac e Fecomércio. Os roubos no 
Brasil foram multimilionários nos governos petistas. Ver-
dadeiras quadrilhas que empobreceram a nação.

A CAMPANHA POLÍtICA NA INtERNEt

A partir de amanhã (27) será permitida a propaganda eleitoral na in-
ternet, vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga. Estou 
aqui imaginando quanto lixo virá através das redes sociais. Tem candida-
tos que utilizarão esse meio de comunicação com  seriedade, mas a gran-
de maioria? Deus me livre... No próximo dia 9 de outubro daremos início 
à divulgação da propaganda eleitoral obrigatória no rádio e televisão, gra-
tuita, de acordo a Lei 9504/1997. Hoje (26) termina o prazo para os parti-
dos registrarem as chapas de candidatos a prefeito e vice e de vereadores.



,  MArAviLhA 26 DE SETEMbrO DE 20204

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

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

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

ObserVatÓriO sOCiaL de 
OLHO nas eLeiÇÕes 2020

O Observatório Social foi criado em 2015 e tem contri-
buído com a fiscalização de ações e obras públicas a partir 
da colaboração de voluntários que se uniram pelo propósi-
to de controle social e o exercício da cidadania. No Brasil, o 
OS está presente em 149 cidades de 19 estados. Só em Santa 
Catarina já somam 29 com mais de 3,5 mil voluntários en-
volvidos e com economia de mais de R$ 4 bilhões para os 
cofres municipais. E já visando às próximas eleições, o Ob-
servatório Social está com a ação denominada DE OLHO 
NAS ELEIÇÕES. O projeto idealizado para execução em 
2020 com a mobilização de entidades representativas, dos 
partidos políticos, dos candidatos e dos eleitores para uma 
grande campanha em favor da qualificação do voto. O obje-
tivo é unir a sociedade para um bem comum, colher infor-
mações, compilar e apresentá-las para os eleitores a fim 
de que eles possam julgá-las de forma consciente antes de 
votar. Também entre os objetivos do projeto estão promo-
ver debates com as entidades parceiras, mobilizar os par-
tidos políticos e as coligações, incentivar a qualificação e a 
capacitação dos candidatos por meio de cursos da Escola 
de Cidadania do Observatório Social do Brasil. Bela inicia-
tiva. É mais uma forma de incentivar também o bom uso 
da verba pública, da seriedade, da competência e preparo 
dos candidatos. 

POPuLaÇãO tem Que 
faZer a sua Parte

Com esta bela ação do Observatório Social, sabe o que 
falta? Falta que a população também faça a sua parte. Que a 
eleição sirva para escolher bons representantes, que se pos-
sa pensar no coletivo, em detrimento do individual. É pre-
ciso acabar com a ideia de que votar significa ter alguma 
vantagem ou benefício pessoal. Chega de entrada para bai-
le (já que não temos bailes por causa da pandemia). Chega 
de cadeira de rodas, dentadura, bengala, rancho, gasolina, 
e por aí vai. Meu Deus! Como a população ficou mal acos-
tumada com isso! Se ao menos tivessem consciência e no-
ção do prejuízo que tal atitude causou à sua cidade, à sua 
comunidade, jamais repetiriam tal ato. A “venda” do voto, 
prática arraigada em nosso meio, não pode persistir. Mes-
mo assim, sabemos que ainda existem candidatos que ape-
lam para este expediente que nos deixa tomados pelo asco. 
Simplesmente nojento. O candidato e o eleitor que se bene-
ficiam desta prática porca não merecem respeito.

DIANA HEINz

O Poder Legislativo rea-
lizou na segunda-feira (21) a 
4ª sessão ordinária na Câma-
ra de Vereadores de Maravi-
lha. Na ocasião, foi aprovado 
em segundo turno o Projeto 
de Lei Complementar sobre o 
Estatuto do Desenvolvimen-
to Socioeconômico do Mu-
nicípio de Maravilha. Outra 
aprovação em segundo turno 
foi o Projeto de Lei que auto-
riza a abertura de crédito adi-
cional suplementar na ordem 
de R$ 90 mil para a Secretaria 
de Esporte e Juventude. O va-
lor é destinado à construção 
da quadra ao lado do Ginásio 
Gelson Tadeu Lara.

Em primeiro turno foram 
apresentados três projetos, 

LegisLatiVO  Projeto de Lei sobre Política Municipal do Meio 
Ambiente foi retirado para análise

em sessão ordinária, Câmara 
de Vereadores de maravilha 
vota quatro projetos

Também deu entrada na casa um Projeto de Lei e uma indicação 

mas apenas dois foram vota-
dos. O Projeto de Lei Comple-
mentar que institui a Política 
Municipal do Meio Ambien-
te e o sistema municipal de 
proteção, controle, fiscaliza-
ção e melhoria da qualidade 
e licenciamento ambiental, 
que cria o Fundo Municipal 

do Meio Ambiente e dá ou-
tras providências, foi retirado 
da Ordem do Dia para análi-
se e deve ser votado na próxi-
ma sessão. 

Já o Projeto de Lei que 
autoriza o ingresso do mu-
nicípio de Maravilha no 
Consórcio Intermunicipal 

de Desenvolvimento Re-
gional (Conder) e dá outras 
ações foi aprovado em pri-
meiro turno. A sessão tam-
bém aprovou o Projeto de 
Lei que autoriza o municí-
pio de Maravilha a aderir ao 
Programa “Gestão Ambien-
tal” criado pelo Conder, fir-
mando o respectivo contra-
to de programa e contrato 
de rateio e dá outras provi-
dências.

Em turno único foi apro-
vada a indicação para que 
o Poder Executivo construa 
a rede de tubulação na Rua 
Frederico Ricardo Jarman, 
para posterior colocação de 
bocas de lobo, trecho situa-
do entre as ruas Jorge Heydt 
e Alcides Ferrari Benvegnu, 
no Loteamento Estrela.

Arquivo/O Líder

siCOObCaP

sicoob Credial distribui r$ 69 mil em prêmios
Feita exclusivamen-

te para associados do Si-
coob SC/RS, a Campanha 
do Sicoobcap foi encerra-
da neste mês de setembro. 
Durante o período da cam-
panha, o Sicoob Credial 
contabilizou o total de R$ 
69 mil creditados em con-
ta aos associados sorteados 
em sua área de atuação.

Uma das contempladas 
do último sorteio, ocorri-
do no dia 8, foi Ilaine Tere-
sinha Rachor Kuhn, asso-
ciada da agência de Cunha 
Porã. Para Ilaine, que rece-
beu R$ 10 mil em sua con-
ta, a surpresa foi grande. 
“Fiquei imensamente feliz 
com a premiação, sou mui-
to grata pela oportunidade 
de participar deste sorteio 
e ser contemplada”, relata.

O gerente da agência, 
Luiz Carlos Hubner, rea-
lizou a entrega simbólica 
do prêmio a Jaime Pedri-
nho Kuhn, marido de Ilai-
ne. “Ficamos felizes com a 

notícia de que a ganhado-
ra dos R$ 10 mil foi de nos-
sa agência, esta campanha, 

assim como outras realiza-
das na cooperativa, benefi-
ciam os associados e forta-

lecem o cooperativismo na 
comunidade local”, afirma.

Para o presidente do Si-
coob Credial, Hermes Bar-
bieri, esta foi mais uma 
campanha de destaque, 
com inúmeras vantagens 
aos associados. “Finaliza-
mos o Sicoobcap com um 
montante expressivo em 
prêmios, felizes e agra-
decidos pela participa-
ção de todos. Agora já te-
mos a nova campanha: 
Sorte Assim só no Sicoob, 
que irá premiar ainda mais 
associados”, finaliza.

Para participar da cam-
panha Sorte Assim só no 
Sicoob, o associado não 
precisa se cadastrar. Bas-
ta contratar ou usar os pro-
dutos e serviços do Sicoob 
que já está concorrendo. A 
geração dos cupons é auto-
mática e o associado pode 
verificar seus cupons, bem 
como mais informações 
sobre a campanha, atra-
vés do site do Sicoob. 

Jaime Pedrinho Kuhn recebeu cheque simbólico no valor de r$ 10 mil

Divulgação
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BRASILEIROS VOLtAM 
A VIAJAR

Segundo balanço divulgado pela Associa-
ção Brasileira das Operadoras de Turismo, o se-
tor está passando por um período de retomada. 
O faturamento das empresas ainda segue bem 
abaixo de 2019, mas os cancelamentos de via-
gens estão diminuindo gradualmente e 67% das 
operadoras já venderam pacotes para o primeiro 
semestre de 2021. A pesquisa aponta ainda que 
os destinos mais procurados do país são Salvador 
e Porto de Galinhas. No exterior, os embarques 
mais vendidos são para Portugal, Itália, Cancún, 
Punta Cana, Orlando, Miami, Maldivas, Argenti-
na e Peru. Assim como em outros setores, é fun-
damental que aos poucos as atividades voltem 
ao normal – de forma responsável, sem negligen-
ciar as medidas de prevenção ao coronavírus.  

Camilla Constantin, jornalista

Novos ciclos
Neste dia 30 me despeço da empresa 
Wh Comunicações, após mais de 
seis anos de trabalhos prestados. 
Meu sentimento é de gratidão, 
principalmente ao seu Wolmir hübner 
e a dona Simone hübner, aos colegas, 
leitores e anunciantes. Foram anos de 
aprendizado, lutas e desafios que só me 
fizeram crescer enquanto profissional. 
Mas a nossa vida é feita de ciclos, e 
agora eu me permito encerrar mais um. 
E eu desejo muitos ciclos abundantes a 
cada um. Muito obrigada!

rosiane Poletto, redatora

Cuidado com 
as críticas 

É comum estarmos atentos em nossas vi-
das com os menores detalhes que não fazem di-
ferença alguma. Com essa atenção, ficam de lado 
questões realmente importantes que não re-
solvemos. Acaba que a situação vira uma con-
fusão e fica difícil tanto para nós, quanto para 
quem está a nossa volta, conviver em harmonia. 
Esse bolo de neve torna-se pior se você faz par-
te de algum movimento de liderança, seja uma 
empresa, entidade, instituição ou até uma resi-
dência. Calma, nem tudo é perfeito. Cada ser é 
único e a individualidade é o que mais possuí-
mos em comum. Perceber o ambiente a sua vol-
ta ao invés de criticá-lo pode melhorar as coisas.  

diana Heinz, jornalista

O TRABALHO DURO 
FUNCIONA

 “A sorte segue a coragem”, afirma o pro-
fessor e filósofo da nossa atualidade Má-
rio Sérgio Cortella. A frase (título de um de 
seus grandes livros) segue com outra afir-
mação não menos reflexiva: “Desde que a 
coragem seja competente”. Então... Sem-
pre defendi o trabalho duro e a exposição 
ao desafio, “dar a cara a bater”, em tudo, 
não apenas em nosso trabalho, mas nas 
oportunidades que aparecem na vida. Po-
rém, precisa trabalhar duro sempre. O tra-
balho duro funciona, basta ter calma, não 
desistir e ser corajoso. Qualquer gran-
de ideia sem coragem não se torna nada. 

ederson abi, jornalista

Comportamento alimentar 
Cuidado, suas emoções podem estar controlando suas ações! Nes-

ta semana a nutricionista Cristiane Perondi explicou um pouco so-
bre o comportamento alimentar. É um transtorno alimentar em que as 
pessoas comem sob influência das emoções, como a ansiedade, tris-

teza, nervosismo, entre outras. Segundo Cristiane, o ponto central 
é o autoconhecimento para saber o porquê de estar se alimentan-
do mesmo sem ter fome ou fora do horário. Se você estiver com 
dificuldade nesse sentido, fica a dica para agendar uma consul-
ta e melhorar a sua alimentação e emoção. Cristiane é servido-

ra pública e atende pelo SUS em Maravilha. A entrevis-
ta completa está na página da Rádio Líder no Facebook.

Cleiton ferrasso, jornalista

TRANSPARÊNCIA 
Nesta edição uma das nossas reportagens trata sobre os valores de sa-

lários de agentes políticos da nossa região, dados que deveriam ser facil-
mente acessados por qualquer cidadão, já que este é, inclusive, um direito 
garantido em lei. Há municípios realmente de parabéns, com portais bem or-
ganizados e de fácil acesso e compreensão. Já alguns municípios, principal-
mente quando se trata da Câmara de Vereadores, ainda precisam evoluir. Al-
guns ainda nem publicam os valores detalhados de quanto recebe cada agente 
político. Em um país onde a corrupção rola solta no meio político, a trans-
parência dos gastos públicos deve ser encarada como positiva pelos ges-
tores públicos, uma chance de mostrar que não há nada para esconder.  

Carine arenhardt, jornalista 
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Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| Quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

desde O PrinCíPiO, O ser Huma-
nO ViVe enVOLtO PeLa PaZ de deus

  
Desde o princípio vivemos no mundo pacífico de Deus. 

É como se à nossa volta resplandecessem os claros 
raios do Sol. Mas, mesmo vivendo no mundo da Luz, 
se estivermos com os olhos cerrados, não enxergare-

mos a luz que brilha em torno de nós. A chave para so-
lucionar o problema está em abrir a “janela da mente”.

COmbate à PÓLiO
A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e afeta principalmente crianças 
menores de cinco anos. O vírus, geralmente contraído pela ingestão de água 
contaminada, ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia. Embora não haja cura, 
a pólio pode ser prevenida pela vacina, que foi usada pelo rotary e seus parceiros para 
imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças no mundo inteiro.
Surtos de grande porte de poliomielite começaram a ser registrados em 1894. Depois da 
criação dos “pulmões de aço” para tentar salvar os acometidos pela doença, em 1960 
a vacina contra a pólio foi licenciada para aplicação. Em 1979 rotary Clubs decidem 
comprar e distribuir a vacina antipólio a mais de seis milhões de crianças 
nas Filipinas.
Já em 1985 o Rotary International lança o Pólio Plus, o primeiro e maior esforço 
coordenado do setor privado em apoio à saúde pública, com o objetivo de arrecadar 
US$ 120 milhões e, em 1988, com 350 mil casos anuais da doença ocorrendo em 
125 países, o rotary international e a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançam a 
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio. Desde então, é registrada redução de 99,9% 
nos casos de pólio em todo o mundo. há mais de dois anos casos do vírus selvagem da 
pólio só foram registrados em dois países: Afeganistão e Paquistão. 

distritO 4740 Evento on-line será no Dia Mundial de 
Combate à Pólio e tem o objetivo de arrecadar doações 
e seguir com a erradicação da doença no mundo

rotary promove super Live end 
Polio now no dia 24 de outubro

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) anunciou 
em 25 de agosto deste ano 
que a transmissão do vírus 
selvagem da pólio foi ofi-
cialmente interrompida em 
todos os 47 países da região 
africana. Este é um passo 
histórico e vital para a erra-
dicação global da pólio, que 
é a principal prioridade do 
Rotary. Para continuar com 
esse trabalho de combate à 
doença, que se estende há 
décadas, o Distrito 4740 de 
Rotary Internacional rea-
liza a Super Live End Polio 
Now no dia 24 de outubro, 
data especial que simboliza 
o Dia Mundial de Combate à 
Poliomielite.

O evento on-line con-
ta com a idealização do Ro-
tary, em parceria com os 
demais clubes da família ro-
tária do Distrito: Rotaract, 
Interact, Casa da Amizade e 
Rota Kids. A intenção é unir 
família rotária e a comuni-
dade das cidades compre-
endidas pelo Distrito para 
um momento de confrater-
nização e doação. 

PrOgramaÇãO 
A live inicia às 18h e 
terá a animação da 
banda Manahana. Na 
programação, informações 
sobre a pólio, depoimentos 
emocionantes de quem 
passou pela doença 
e sorteio de brindes. 
A programação será 
transmitida pelo canal do 

YouTube do Distrito 4740 e 
compartilhada nas páginas 
do Facebook do Distrito 
4740 e do Jornal Correio 
dos Lagos. A estimativa 
é atingir cerca de 30 mil 
espectadores e sensibilizá-
los para que contribuam 
com a campanha End 
Polio Now, seja comprando 
camisetas ou doando 
espontaneamente. 
“Precisamos unir forças 
para erradicar a poliomielite, 
essa doença que ainda 
ameaça nossa sociedade. 
A Super Live End Polio 
Now é uma oportunidade 
para nosso Distrito e para 
nossa comunidade para se 
unirem e entrarem para a 

história do combate à pólio”, 
destaca o governador de 

Rotary do Distrito 4740, 
Fernando Junior Ambrosio.

Divulgação

mimar Os fiLHOs é a meLHOr 
maneira Para eLes 

aPrOVeitarem da infânCia

Fico um pouco surpreendido e bastante apavorado a 
respeito de como as pessoas têm dificuldade em enxergar 
o óbvio…

Como não ver, por exemplo, que mimar e proteger total-
mente os filhos porque “são crianças” (e são crianças ape-
nas uma vez na vida) significa criar incapazes, ansiosos e 
deprimidos?

Vou tentar mostrar mais uma vez:
Se você faz tudo para seu filho; o mima; se substitui a 

ele; não manda ele arrumar o quarto e desarrumar a mesa; 
se não deixa fazer as tarefas de escola sozinho e as faz com 
ele; se permite ele deixar a roupa espalhada pela casa, no 
chão, na cama, etc.; se deixa ele não terminar a comida no 
prato quando não quer mais e depois dá uma complemen-
tada quando ele está com fome, fora de horário; se não dei-
xa que ele erre por conta ou que se machuque brincando 
ou se para todo o mundo quando chora e o conforta, as-
sustado ou com carinho, diante qualquer pequena manha 
ou dorzinha como se fosse um “tadinho” do mundo e as-
sim vai ...

VOCÊ DETERMINA O SEGUINTE:

1) ele vai internalizar que o mundo não depende dele 
porque, tanto, quem o faz são outros; portanto consegue 
que ele vai se desenvolver com: incapacitação, baixa 
adaptabilidade, baixa capacidade de resolver problemas 
e tomar decisões, baixa autoestima;
2) ele estará despreparado perante as frustrações 
normais da vida, portanto: somatização de doenças, 
infantilização e vários constantes e cíclicos bloqueios 
funcionais e existenciais;
3) qualquer tipo de definição que ele desenvolva sobre si 
mesmo (identidade) e sobre a sua vida (escolhas) vai ser 
uma mentira, sendo que não seria plenamente a dele, 
enquanto não foi dada para ele a possibilidade de testar 
a sua evolução e ser protagonista dessa. Consegue que 
vai viver assim uma vida não dele e, portanto: ansiedade;
4) diante as dificuldades que ele não vai saber 
resolver (veja-se pontos 1. e 2.) ele vai parar, ter 
inconscientemente raiva pela própria incapacidade e 
esperar que alguém outro resolva no seu lugar, achando-
se vítima se não acontecer. Portanto depressão.

Para enxergar tudo isso, não precisa ativar brilhantes 
psicólogos.

Qualquer pedagogo de base pode te confirmar que mi-
mar, de-responsabilizar, proteger totalmente, infantilizar, 
não dar limites é muito errado e cria sérios danos à vida dos 
filhos.

Para enxergar tudo isso não precisa ser pessoa inteligen-
te ou informada, que conhece e saiba processar os dados da 
OMS que colocam o Brasil como o país mais doente do mun-
do: no primeiro lugar por ansiedade e por mortes violentas, 
no quarto por depressão e no sétimo por suicídios.

Para enxergar o estrago dessa atitude educativa dia-
bólica chamada de amor e de “o melhor para os filhos” 
talvez precise apenas de humildade (além do que ler os 
meus artigos e acompanhar o meu canal YouTube, canal 
do Deny).
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LUIZ CARLOS
PRATES

O governador Carlos 
Moisés da Silva (PSL) sancio-
nou o projeto de lei que per-
mite às prefeituras utilizarem 
livremente as eventuais so-
bras de recursos financeiros 
das emendas parlamentares 
destinadas aos municípios 
ou de quaisquer outros con-
vênios. A proposta foi trans-
formada na Lei 17.997/2020 e 
já está em vigor.

A lei foi originada de 
um projeto de lei de autoria 
dos deputados Marcos Viei-

mudanÇa  Recurso não poderá ser usado para pagar salários dos 
servidores ou dívidas do município

municípios podem usar sobras de 
recursos de emendas e convênios

ra (PSDB) e Mauro de Nadal 
(MDB). Ela altera a Lei Or-
çamentária Anual (LOA) do 
Estado em 2020 com o obje-
tivo de permitir que os mu-
nicípios apliquem as sobras 
de recursos financeiros das 
emendas parlamentares im-
positivas ou de outros convê-
nios celebrados entre a pre-
feitura e o governo estadual, 
sem a necessidade de devol-
vê-las ao Estado ou de cele-
brar novo convênio ou pla-
no de trabalho. De Nadal, em 

entrevista à Rádio Líder FM, 
disse que sobras, no entanto, 
não poderão ser usadas para 
pagar salários dos servidores 
ou dívidas do município.

restituiÇãO de tributOs
Foi sancionada no co-

meço deste mês a Lei 
17.994/2020, que trata da alte-
ração dos prazos referentes ao 
requerimento para restituição 
e a devolução de tributos pa-
gos a mais pelo contribuinte ao 
Estado. A matéria teve origem 

em projeto de lei do deputado 
Laércio Schuster (PSB).

A nova norma, que al-
terou o artigo 73 da legisla-
ção tributária estadual (Lei 
3.968/1966), estabelece que 
a Secretaria de Estado da Fa-
zenda terá até 30 dias para 
deferir ou não requerimen-
to de devolução de imposto, 
e 90 dias, contados a partir 
da data do deferimento do 
pedido, para efetuar o pa-
gamento da restituição ao 
contribuinte.

A economia que o município fez 
no momento de licitar a obra ou 
o bem era devolvido ao gover-
no do Estado. Então o municí-
pio se esforçava, economiza-
va e tinha que devolver depois 
o fruto de seu trabalho. A par-
tir de agora ele ficará com esse 
recurso e poderá escolher a 
melhor forma de aplica-lo”, 

Mauro de NadalDeputado Mauro de Nadal é um dos autores do projeto

Divulgação

meiO ambiente

dia da árvore é comemorado com ação pelo LeO Clube 
DIANA HEINz

Alusivo ao Dia da Árvore, 
comemorado na segunda-fei-
ra (21), o LEO Clube Maravilha 
deu início à Campanha do Dia 
da Árvore, que encerrou hoje 
(26). O objetivo foi promover 
a reflexão e a conscientização 
não apenas a respeito do plan-
tio de novas espécies, mas tam-
bém da preservação, manu-
tenção e de um novo olhar em 
relação à vegetação já existente. 

Para isso, foram instaladas 
placas com frases em 10 árvo-
res presentes na Avenida Mara-
vilha, além da distribuição de 
50 mudas de árvores frutíferas 
de cereja, jabuticaba e pitan-
ga. “As plantas foram deixadas 
à disposição para que quem 
se sentir tocado possa adqui-
rir e realizar o plantio. A esco-
lha do local deu-se pelo visual 
que por si só já chama atenção 
e atrai a população, tanto em 
relação ao passeio, espaços de 

convivência e as próprias árvo-
res do local, quanto pela gran-
de demanda de público, fun-

damental para o sucesso da 
ação”, disse Djanaina Manfrin, 
que coordenou a campanha.

Ação distribuiu 50 mudas de árvores frutíferasPlacas de conscientização foram colocadas na Avenida Maravilha 

Fotos: Divulgação

nunca se curvar
Trator tem muita força, você gostaria de tê-la por igual? 

Aposto que não, afinal, você sabe que o trator tem uma for-
ça motora resultante de um motor e muitos parafusos. O 
diacho é que  maioria dos humanos “fortões” que andam 
por aí não passam de tratores humanos, podem ter muita 
força física, mas ao cair, pastam... Há os que têm força (so-
cial) financeira, pintam e bordam diante dos “desvalidos” 
da vida que se curvam diante do dinheiro. Maioria. Há, tam-
bém, as legiões de “poderosos” políticos, gente que vive fa-
zendo negociatas repelentes para manter o poder, já nem 
falo dos plantonistas de agora em Brasília... Esses poderes, 
tipo poder de trator, não garantem bom sono nem saúde, 
são, isso sim, atropeladores da tranquilidade e da dignidade 
da cerviz ereta. O poder, o único que devemos buscar, está 
ao alcance de qualquer pessoa, não exige diplomas, “segu-
ranças” por perto nem favores de ninguém. Esse é o poder 
da dignidade, dos olhos firmes nos olhos alheios, sejam de 
que for, é o poder dos que não precisam da falsa celebração 
alheia, senão da própria celebração de poder pessoal. E esse 
poder, leitora, tem mais força que todos os tratores da Cater-
pillar... Aliás, esse é o poder que foi dado pela Natureza às 
mulheres, mas as religiões e a educação “social”, por interes-
ses financeiros e masculinos, foi “tentado” tirar das mulhe-
res. Mas é poder natural delas, se acordarem para esse po-
der o mundo vai mudar para sempre e em poucas horas. Os 
cuecas-úmidas vão ficar sem nada, senão da saia da mamãe, 
uma mulher, para buscar segurança. Quem chega, por exem-
plo, a uma reunião social, seja ela qual for, com quem quer 
que seja, não vai baixar os olhos para nenhum “falso pode-
roso” se for pessoa correta, com leitura diária de um jornal, 
bem-informada, e sem preço de negociação. Bah, pessoas 
assim são odiadas e não têm qualquer chance na arena po-
lítica. Agora me diga, e quem não pode ser assim? Já contei 
aqui que os melhores talentos matemáticos do Brasil são jo-
vens, guris e gurias, de famílias pobres e estudantes de colé-
gios públicos, isto é, pobres... Os melhores. Não são as grifes, 
os nome de família, o que for, fora de nós, que nos dá poder. 
O único poder, o das correções e da coluna vertebral, o que 
não se “aluga”.... Digamos isso às crianças.

VetOres
Crianças são em muitíssimas doenças vetores fulmi-

nantes, é o que vai acontecer se os ávidos por lucros reto-
marem as aulas presenciais. Muita gente vai se dar mal, e 
os professores por primeiro. Não é hora de estupidez, ainda 
que saibamos que no Brasil essa hora vem desde os tempos 
de Cabral... Nunca saiu do poder... O vírus chinês está em 
todas as esquinas e ele gosta de crianças e aulas...

Vida
Tenho lido declarações de gente leviana, bah, por todos 

os lados. Mais homens que mulheres dizendo que a pande-
mia trouxe pelo menos uma vantagem: uma vida familiar 
mais próxima... Coisas desse tipo. E foi preciso uma pande-
mia para os estúpidos descobrir a vida familiar, vida dentro 
de casa e não por aí, em lazeres baratos? Credo, que min-
guados!

faLta diZer
Os japoneses andam desde há muito de máscaras pelas 

ruas, os médicos cirurgiões não tiram a máscara por nada, 
e assim os dentistas, isso sem pandemia... E agora, com um 
vírus mortal girando por todas as esquinas, broncos acham 
que as máscaras são desnecessárias, e “doutores” de ara-
que, inclusive, dizendo isso. Energúmenos!
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transParÊnCia Levantamento foi feito em oito municípios da região e aponta os salários 
recebidos pelos agentes políticos 

Quanto recebem os prefeitos e 
vereadores da região?
CARINE ARENHARDT 

A transparência de gastos 
e receitas do poder público 
é um importante pilar para 
o aprimoramento da gestão 
dos municípios, estados e 
União. Você sabia que todas 

estas informações precisam 
estar detalhadas em um Por-
tal de Transparência? As-
sim, qualquer cidadão pode 
acessar os dados e verificar 
como está sendo gasto o di-
nheiro público. 

Entre as informações 

que devem ser encontradas 
nos portais da transparên-
cia está a relação dos salá-
rios de servidores públicos, 
sejam eles efetivos, tempo-
rários ou comissionados, e 
também de todos os agentes 
políticos. 

Nesta semana, nossa re-
portagem fez um levanta-
mento de quanto ganham 
prefeitos, vice-prefeitos, ve-
readores e presidentes do Le-
gislativo em oito municípios 
da região. Este também será 
o salário que os novos agen-

IRACEMINHA 
Mês referência: Agosto 
Prefeito:  14.653,82
Vice-prefeito: 6.379,85
O Portal da Transparência da Câmara de 
vereadores aponta apenas o valor total da 
folha dos vereadores, entre eles também o 
presidente do Legislativo. O valor total pago 
em salários por mês é de R$ 34.436,32, 
não sendo especificado quanto ganha 
cada vereador e o presidente da Câmara. 
Nossa reportagem entrou em contato com 
o Legislativo, mas até o fechamento desta 
edição não obtivemos os dados solicitados. 

FLOR DO SERTÃO 
Mês referência: Agosto 
Prefeito: R$ 12.021,18 
Vice-prefeito: r$ 6.010,59 
Vereador: r$ 3.005,29 
Presidente do Legislativo: R$ 4.507,94

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 
Mês referência: Agosto 
Prefeito:  r$ 10.635,06
Vice-prefeito: R$ 4.925,71
Vereador: R$ 2.910,64
Presidente do Legislativo:  R$ 4.365,97

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Mês referência: Agosto 
Prefeito: R$ 10.739,86
Vice-prefeito: r$ 5.369,93
Vereador: r$ 2.510 mil
Presidente do Legislativo: r$ 3.765 mil

tes políticos, eleitos em ou-
tubro, vão receber a partir de 

janeiro em seus respectivos 
municípios. Acompanhe: 

MARAVILHA 
Mês referência: Agosto 
Prefeito: R$ 18.287,91
Vice-prefeito: R$ R$ 9.143,96
Vereador: R$ 4.904,06
Presidente do Legislativo: r$ 7.356,07

BOM JESUS DO OESTE 
Mês referência: Agosto 
Prefeito: R$ 12.757,46
Vice-prefeito: R$ 4.729,73  
Vereador: R$ 2.195,08 
Presidente do Legislativo: r$ 3.292,62

CUNHA PORÃ
Mês referência: Agosto 
Prefeito: R$ 19.744,31 
Vice-prefeito: R$ 8.378,94
Vereador: R$ 4.883,01 
Presidente do Legislativo: R$ 6.793,74

TIGRINHOS 
Mês referência: Agosto 
Prefeito: R$ 11.028,97 
Vice-prefeito: R$ 6.837,95
Vereador: R$ 2.646,96
Presidente do Legislativo: R$ 3.970,44
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“Para conquistar o sucesso, você precisa 
aceitar todos os desafios que vierem 
na sua frente. você não pode apenas 
aceitar os que você preferir” 

Mike Gafkapor RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

DONA DO MAGALU É A MULHER 
MAIS RICA DO BRASIL

A empresária Luiza Helena Trajano, dona 
da rede de lojas Magazine Luiza, é a mulher 
mais rica do país e passou a ocupar a 8ª po-
sição no ranking de bilionários brasileiros 
da revista Forbes Brasil. Ela é também a úni-
ca mulher do top 10 da lista de 2020. Segun-
do a Forbes Brasil, Luiza Helena viu seu patri-
mônio crescer 181% no último ano e subiu 16 
posições no ranking de bilionários, em meio 
à valorização das ações do Magazine Luiza. 
O patrimônio dela foi estimado em R$ 24 bi-
lhões. Antes, o título de mulher mais rica do 
Brasil pertencia à Miriam Voigt, da Weg. Veja 
a seguir a lista dos 10 brasileiros mais ricos:

1. Joseph Safra: R$ 119,08 bilhões (setor 
financeiro)
2. Jorge Paulo Lemann: R$ 91 bilhões 
(bebidas e investimentos)
3. Eduardo Saverin: R$ 68,12 bilhões 
(internet)
4. Marcel Herrmann Telles: R$ 54,08 bilhões 
(bebidas e investimentos)
5. Carlos Alberto Sicupira e família: R$ 42,64 
bilhões (bebidas e investimentos)
6. Alexandre Behring: R$ 34,32 bilhões 
(investimentos)
7. André Esteves: R$ 24,96 bilhões (setor 
financeiro)
8. Luiza Trajano: R$ 24 bilhões (varejo)
9. Ilson Mateus: R$ 20 bilhões (varejo)
10. Luciano Hang: R$ 18,72 bilhões (varejo)

sC segue com a menor taxa de recebimento 
do auxílio emergencial

O Estado também seguiu com a menor taxa de recebimento do Auxí-
lio Emergencial pago pelo governo federal. Segundo o IBGE, 24,8% dos do-
micílios tiveram pelo menos um morador beneficiado com o progra-
ma. Isso representa 620 mil domicílios. A média brasileira foi de 43,9%. 
Logo atrás de Santa Catarina estão Rio do Grande do Sul (29,2%) e Dis-
trito Federal (33,6%). O maior percentual de domicílios que recebe-
ram auxílio foram Amapá (71,4%), Maranhão (65,5%) e Pará (64,5%).

Guilherme Dionízio/Estadão Conteúdo

União de Localiza e Unidas cria gigante de 
R$ 50 bi, mas terá de enfrentar o Cade 

As empresas de locação de veículos Localiza e Unidas anunciaram na quar-
ta-feira (23) um acordo de fusão que pode dar origem à maior companhia do 
segmento no mundo, com valor de mercado de cerca de R$ 50 bilhões, segun-
do cálculos da Economática. O negócio, no entanto, precisa passar pela apro-
vação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o maior de-
safio apontado por analistas para a operação, além de receber o sinal verde 
dos acionistas dos dois lados. Com o anúncio, as ações ordinárias (com direi-
to a voto) da Localiza registraram a maior alta do Ibovespa (13,97%). O papéis 
da Unidas, que não fazem parte do índice da B3, se valorizaram ainda mais: 
17,27%. Caso o negócio seja aprovado, os acionistas da Localiza vão deter apro-
ximadamente 76,8% do capital social total e votante da nova empresa e os acio-
nistas da Unidas passariam a ser donos, em conjunto, de cerca de 23,15%. 

Por que o México deve milhões de metros cúbicos de água 
aos EUA - e como isso está gerando revolta na população

Um acordo assinado em 1944 entre o México e os Estados Unidos tornou-se mo-
tivo de descontentamento recente de milhares de pessoas do lado mexicano da fron-
teira. O tratado regulamenta como os dois países devem compartilhar as águas dos 
rios Grande e Colorado, que fazem parte do limite territorial entre os dois. O go-
verno do México tem pouco mais de um mês para entregar sua parte ao vizinho do 
norte. Para isso, argumenta que deve usar o que está armazenado na barragem La 
Boquilla, no estado de Chihuahua, ao norte do país. E embora afirme que o abaste-
cimento está garantido para a população, os fazendeiros da região se opõem à ex-
tração porque dizem que isso os deixaria sem recursos suficientes para irrigar suas 
plantações após uma forte seca neste ano. A tensão aumentou substancialmente na 
última semana, com graves confrontos entre membros da Guarda Nacional e cam-
poneses, que desde então ocuparam a barragem para impedir a extração da água.

VACINAS EVITAM 4 MORTES 
pOR MINUTO E pOUpAM 
BILHÕES AO MUNDO

A vacinação em massa evita atualmente ao me-
nos 4 mortes por minuto no mundo e gera uma 
economia equivalente a R$ 250 milhões por dia, 
segundo estimativas da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e de um grupo de 21 pesquisadores. 
Os cálculos envolvem doenças como difteria, sa-
rampo, coqueluche, poliomielite, rotavírus, pneu-
monia, diarreia, rubéola e tétano. Em 2017, um 
grupo de 21 pesquisadores calculou as perdas cau-
sadas por dez doenças que podem ser evitadas, en-
tre elas sarampo, rubéola e hepatite B. A estimati-
va trata de 73 países em desenvolvimento que são 
apoiados pelo Gavi (Aliança Global para Vacinação 
e Imunização). As projeções indicam que o progra-
ma ajuda a evitar 350 milhões de casos de doen-
ça, 14 milhões de mortes e 8 milhões de casos de 
incapacidade permanente. O estudo faz os cálcu-
los para duas décadas, de 2001 a 2020, a partir de 
custos de internação, medicamentos e transpor-
te e perda de produtividade, entre outros pontos. 
Da economia total estimada de US$ 350 bilhões 
— o que dá US$ 45 milhões por dia, equivalen-
tes a R$ 250 milhões —, US$ 240 bilhões corres-
pondem ao que seria a renda na vida adulta des-
sas pessoas que morreram prematuramente. 

Desocupação cai em SC, 
mas informalidade cresce

Pesquisa Pnad Covid divulgada pelo 
IBGE na quarta-feira (23) mostrou que 
a taxa de desocupação em Santa Catari-
na caiu de 8,4%, em julho, para 8,2%, em 
agosto. O estudo aponta que, no período, a 
massa de trabalhadores desocupados en-
colheu 2,2% - passou de 312 mil pesso-
as para 305 mil. O índice catarinense de 
desocupação é o melhor do país. Na se-
quência estão Rondônia (9%) e Rio Gran-
de do Sul (9,9%). Os piores índices foram 
registrados no Maranhão (18,1%), Bahia 
(18,1%), e Amazonas (17,9%). Além dis-
so, Santa Catarina teve o quinto maior 
rendimento médio por trabalhador ocu-
pado. A lista é liderada pelo Distrito Fe-
deral (R$ 3,8 mil), São Paulo (R$ 2,6 mil), 
Rio de Janeiro (R$ 2,5 mil), Paraná (R$ 
2,3 mil) e Santa Catarina (R$ 2,2 mil). 

Divulgação
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A Universidade do Oes-
te de Santa Catarina (Unoesc) 
confirmou que vai concluir o 
segundo semestre letivo com 
aulas remotas devido à pan-
demia. A medida vale para to-
dos os componentes curricula-
res teóricos. Já os componentes 
curriculares de carga horá-
ria prática e de estágios con-
tinuarão sendo ofertados de 
modo presencial, de acordo 
com a organização e especifi-
cidades de cada curso no seu 
respectivo campus, com aten-
dimento aos protocolos que 
afastem os riscos de conta-
minação, nos termos da or-
ganização de cada curso.

Conforme destaca o reitor 
da Unoesc, professor Aristides 
Cimadon, o retorno integral às 
aulas presenciais da graduação 
está condicionado a fatores ex-
ternos de risco e depende de 
normatização e procedimen-
tos definidos por órgãos pú-
blicos que estabelecem medi-
das de prevenção à pandemia.

“Nós avaliamos que, ape-
sar de algumas dificuldades, 
de modo geral, as aulas re-
motas, ministradas pelos nos-

auLas teÓriCas
unoesc vai concluir o 
segundo semestre 
com aulas remotas

sos professores, têm sido boas 
e ajudado muito no proces-
so de ensino e de aprendiza-
gem para formação dos nos-
sos profissionais dos cursos de 
educação superior. Se even-
tualmente tivermos a possibi-
lidade da condição de um re-
médio ou de uma vacina que 
viabilize que todos tenham se-
gurança, então, certamen-
te nós retornaremos às au-
las presenciais, mas enquanto 
isso não acontecer, continu-
aremos com as atividades re-
motas e concluiremos dessa 
maneira o segundo semes-
tre” reitera o reitor da Unoesc.

serViÇOs 
Os serviços considerados 

essenciais nas clínicas de Fi-
sioterapia, Odontologia, Psi-
cologia, ambulatórios mé-
dicos e de serviços jurídicos 
continuam sendo presta-
dos pela universidade, com 
todos os cuidados e orien-
tações de prevenção ao co-
vid-19. Dessa forma, a Unoesc 
segue atuando e realizan-
do ações que beneficiam 
toda a comunidade e região.

Durante os dias 17, 18, 
19 e 20 o Núcleo do Vestuá-
rio, ligado à Associação Em-
presarial de Maravilha, re-
alizou um curso inédito na 
região, em parceria com o 
Sebrae de São Miguel do 
Oeste: Gestão de Represen-
tantes Comerciais na Prá-
tica – como contratar, trei-
nar e dirigir equipes de 
representantes comerciais, 
com Thiago Casagrande.

Com 50 horas, abran-
geu conteúdos como legis-
lação, treinamento, con-
tratação, indicadores e 
zoneamento, convenção e 
hangout, cobrança e mo-
tivação, reunião de pres-
tação de contas e plano 
de ação, além de gestão 
da carteira de clientes. 

Thiago Casagrande, 
da Casagrande Consulto-
rias, empresa com mais de 
30 anos de atuação, pres-

CaPaCitaÇãO
núcleo do Vestuário promove curso 

ta serviços para os mais va-
riados segmentos de indús-
trias do país, atendendo 
mais de 100 projetos de 
consultorias e treinamen-
to, desde multinacionais 
até empresas familiares. 

Para a coordenadora do 
Núcleo do Vestuário, Mari-
na de Bona, este foi um cur-
so muito desejado pelos nu-
cleados. “Um dos grandes 

canais de vendas dos nos-
sos produtos é através dos 
representantes comerciais. 
Realizar este curso foi mui-
to satisfatório, pois sabemos 
da importância de estar-
mos cada dia mais prepara-
dos para saber gerir a equi-
pe de representantes, bem 
como melhorar os nossos 
faturamentos e crescer ain-
da mais as nossas empresas. 

O Sebrae foi um importan-
te parceiro para que con-
seguíssemos trazer o Thia-
go Casagrande para treinar 
os nossos gestores”, diz

O Núcleo do Vestu-
ário é ligado ao Progra-
ma Empreender da As-
sociação Empresarial de 
Maravilha e atualmen-
te conta com a partici-
pação de 12 indústrias.

Curso foi realizado de forma inédita na região 

Divulgação

Os casos ativos de co-
vid-19 voltaram a crescer em 
Maravilha nesta semana e o 
município também registrou 
a 10ª morte por complicações 
da doença. O óbito, confirma-
do na sexta-feira (25) é de uma 
paciente de 79 anos, que re-
sidia em uma instituição de 
longa permanência no muni-
cípio. Na sexta-feira, a Secreta-
ria de Saúde confirmou que 
27 pacientes estavam com 
o vírus ativo. Há uma sema-
na esse número era de sete 
pessoas com o vírus ativo. 

Com os novos casos 
desta semana, o municí-
pio soma 571 pacientes diag-
nosticados, sendo que 534 
já estão recuperados. Cin-
co pacientes seguem interna-
dos para tratamento da do-
ença e outras 113 pessoas são 
monitoradas. Maravilha, as-

sim como os demais mu-
nicípios da região Extremo
-Oeste, segue na categoria 
moderada no mapa de risco 
para transmissão da doença.  

Pandemia
maravilha confirma 10º 
óbito por covid-19 

deCretO reVOgadO 
Na quinta-feira (24) o 
decreto que estabelecia 
o horário de expediente 
até as 22h30 para 
estabelecimentos 
em Maravilha foi 
revogado. Desde 
então, restaurantes, 
bares e outros tipos 
de empresas podem 
ficar abertos após esse 
horário. A restrição 
foi feita por conta da 
pandemia de coronavírus 
e deixa de existir com 
a assinatura do novo 
decreto pelo Poder 
Executivo. 

CARINE ARENHARDT

Maravilha enfrenta desde 
o primeiro semestre do ano 
uma epidemia de dengue e 
contabiliza desde janeiro 132 
casos da doença diagnostica-
dos e 198 focos do mosqui-
to Aedes aegypti, espalhados 
em todos os bairros. Com o 
aumento da temperatura, o 
município já registrou novos 
casos suspeitos da doença. A 
Secretaria de Saúde aguarda 
a chegada do resultado dos 
exames para confirmar possí-
veis novos casos. 

Conforme a agente de 
combate a endemias da Sala 
de Situação, Cleide Vivian, o 
cenário de epidemia segue 
no município devido ao alto 
número de focos e total de 
casos já confirmados neste 
ano. Ela ressalta que é fun-
damental a colaboração da 
população para reverter o 
cenário. 

saÚde Município passou a oferecer novo serviço, com a recolha de 
móveis e entulhos por agendamento

sala de situação alerta para 
chegada das estações mais quentes 
e risco com novos casos de dengue

reCOLHa de mÓVeis e entuLHOs 
O agente de combate a endemias, Geferson Soares, destaca que a Sala de Situação 
implantou um novo serviço no município, atendendo pedido feito pela comunidade local. 
A equipe está fazendo recolhas quinzenais de móveis e entulhos, após agendamentos 
que devem ser feitos pelos moradores. 
Quem deseja agendar a recolha precisa entrar em contato com a Sala de Situação, pelo 
telefone 98833 7824, deixando endereço onde a coleta deve ser feita. O material precisa 
estar bem organizado, embalado em sacos, para facilitar a recolha. Soares destaca que o 
município está atendendo uma grande demanda da população e amenizando o problema 
de entulhos e materiais deixados em terrenos baldios e outros locais impróprios. 

Entrevista com os agentes de combate a endemias, Cleide vivian e Geferson Soares

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Os principais problemas 
registrados são o descarte ir-

regular de lixo, falta de lim-
peza nas calhas e em clima-

tizadores industriais que 
acumulam água. 
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

P
ara o ano 2020 são esperados 
mais de 15 milhões de casos 
novos de câncer no mundo. A 
estimativa é da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que alerta 
para os tumores de maior incidência 
entre homens e mulheres. O câncer é a 
segunda maior causa de morte no Bra-
sil, com 190 mil óbitos por ano. A esti-
mativa do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) é de que 596 mil novos casos da 
doença surjam este ano. Destes, 34.280 
casos serão somente de câncer de có-
lon e reto (intestino), cuja proporção 
será maior na região Sul (nos estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul), onde a doença é a segun-
da e a terceira mais frequente entre ho-
mens e mulheres, respectivamente.

A maior incidência do câncer de 
cólon e reto na região Sul se deve ao 
fato de o modo de vida nos estados do 
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Ca-
tarina ser mais semelhante ao de paí-

setembrO Verde – 

PreVenÇãO dO CânCer 
de intestinO

ses desenvolvidos, em que há uma ele-
vada prevalência de excesso de peso e 
obesidade, inatividade física, tabagis-
mo, ingesta de bebida alcoólica e con-
sumo de carnes processadas (salsicha, 
presunto, linguiça, carne seca, etc.).

Este câncer pode ser evitado em 90% 
dos casos, mas, com o passar dos anos, 
faz cada vez mais vítimas no Brasil. Em 
algumas regiões, sobretudo no Sudeste, 
ocupa o segundo lugar em incidências 
de óbito, no caso das mulheres, só per-
dendo para o câncer de mama.

Quase sempre, o CCR surge como 
um pólipo (lesão frequentemente be-
nigna) que cresce na parede do intes-
tino e que pode se tornar um câncer 
caso não seja diagnosticado e retira-
do a tempo. Retirando o pólipo, pode-
mos agir de forma precoce para preve-
nir o câncer.

É altamente curável. Mas é preci-
so ressaltar que apesar da sua incidên-
cia aumentar no mundo inteiro, in-

felizmente no Brasil ainda os índices 
de cura não ultrapassam 50%, pois a 
maioria dos doentes é tratada em fase 
já bastante avançada.

Além de identificar precocemente, 
existem meios de prevenir esse câncer. 
Para isso, são necessárias modifica-

ções no estilo de vida, com a adoção de 
alguns hábitos saudáveis que podem 
fazer a diferença ao longo dos anos.

Para que ocorram mudanças de 
prevenção e cuidados é necessário co-
nhecimento, educação e informação 
acessíveis a toda a população.

Medidas para ajudar a prevenir 
o câncer de intestino:

- inclua muitas fibras na sua alimentação (de 25g a 30g por dia). Os alimentos 
ricos em fibras são: frutas frescas, vegetais e cereais integrais (aveia, farelo de 
trigo, grãos, etc.).

- Prefira sempre os alimentos com fibras. Até em biscoitos e barras energéticas 
você pode encontrar opções que contêm fibras.

- Coma cerca de duas xícaras e meia de frutas e verduras todos os dias.

- reduza a quantidade de gordura, principalmente as de origem animal (carne 
vermelha e queijos).

- Evite o álcool, combata a obesidade e não fume.

- Caso tenha mais de 50 anos, faça uma colonoscopia de screnning.

- Caso você tenha algum dos sintomas descritos neste site, procure seu médico 
e faça os exames de prevenção. Quando detectado no começo, as chances de 
sobrevivência são em torno de 90%.

Fonte: www.campanhasetembroverde.com.br
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compre online
superiguatemi.com.brSITEMERCADO

Baixe o APP 

12  vales compras de R$ 400,00
24 vales compras de R$ 500,00 
24 vales compras de R$ 1.000,00 
08 cadernetas de poupança de R$ 2.000,00 
04 motos Yamaha Factor YBR 125ED modelo 2021

DIANA HEINz

O Núcleo da Mulher 
Empresária ligado à Asso-
ciação Empresarial de Ma-
ravilha proporcionou, para 
dez nucleadas, a participa-
ção no curso on-line: Life-
long Learning, com a coach 
Vanessa Tobias. O objeti-
vo foi mergulhar na mul-
tidisciplinaridade, abrin-
do espaço para talentos 
e habilidades que even-

tualmente são levadas 
como secundárias à carrei-
ra e escolha profissional.

Conforme a nucleada 
Anna Paula Back, que parti-
cipou do curso, a qualifica-
ção incentivou o desenvol-
vimento das participantes. 
“Cada um possui den-
tro de si potencialidades. 
Esse conhecimento atri-
bui a quem o acessa flexibi-
lidade, além de rejuvenes-
cer a visão sobre a vida, nos 

mantendo atuais em qual-
quer geração”, explica. 

O curso, que iniciou no 
dia 3 de setembro, encer-
rou na quinta-feira (24) e 
deu flexibilidade para cada 
participante realizar as ati-
vidades dentro de seu tem-
po. O Núcleo da Mulher Em-
presária surgiu em 2012 e 
desde sua criação ele de-
senvolve suas participan-
tes com trocas de experi-
ências e qualificações. 

desenVOLVimentO 

núcleo da mulher empresária participa 
de curso on-line Lifelong Learning

Curso foi mediado pela coach vanessa Tobias 

Divulgação

CARINE ARENHARDT  

O edital de licitação foi 
lançado no site da prefeitura 
na terça-feira (22). O prazo 
para entrega das propostas 
vai até o dia 9 de novembro. 
No dia 10 de novembro a co-
missão de licitação da prefei-
tura deve se reunir para fazer 
a análise das propostas e de-
finir a empresa que será res-
ponsável pela obra. 

O valor estimado para 
construção da nova creche 
é de aproximadamente R$ 
3,2 milhões. O valor é emen-
da parlamentar do deputa-
do federal Celso Maldaner 
(MDB). A creche será cons-
truída no Loteamento Nos-
so Sonho, na esquina com o 

eduCaÇãO infantiL Obra está sendo licitada pelo município e terá 
área superior a 1,5 mil metros quadrados

Com 300 vagas, nova creche 
será construída em maravilha

posto de saúde, com área su-
perior a 1.500 metros quadra-

dos. Conforme informações 
repassadas pelo município, a 

nova estrutura deve atender 
cerca de 300 crianças. 

Estrutura será construída ao lado do posto de saúde

Carine Arenhardt/O Líder

ClEITON FERRASSO

A Sala do Empreende-
dor de Maravilha faz um aler-
ta para o golpe da abertura 
de empresas em sites não ofi-
ciais. O site oficial é http://
www.portaldoempreende-
dor.gov.br/. Segundo a equi-
pe, algumas pessoas de Mara-
vilha preencheram os dados 
em portais similares com o 
oficial e foi gerado um bo-
leto de aproximadamen-

te R$ 200. No entanto, na 
hora de conferir os dados no 
site correto, nada aparecia. 

A equipe orienta que 
se alguém precisar de qual-
quer informação para a aber-
tura de microempresa pode 
ir até a Sala, que fica na Ave-
nida Araucária, junto à Casa 
da Cidadania. O atendimen-
to ocorre de segunda a sex-
ta-feira em horário comer-
cial. O telefone e WhatsApp 
para tirar dúvidas é 3664 3577. 

Site oficial para a abertura de microempresas

fiQue atentO

sala do empreendedor 
alerta para golpes

Divulgação



,  MArAviLhA 26 DE SETEMbrO DE 2020 13

COmuniCaÇãO

a importância da 
fala e da audição no 
desenvolvimento humano

DIANA HEINz

A 
comunicação é 
um processo pre-
sente na vida de 
todos. Escutar e 

falar são duas coisas que 
fazem parte desde mui-
to cedo no ser humano. O 
profissional que cuida des-
ta área é o fonoaudiólogo. É 
ele quem trabalha com os 
vários aspectos da comuni-
cação humana: linguagem 
oral e escrita, fala, voz e au-
dição, e com as funções res-
ponsáveis pela deglutição, 
respiração e mastigação. O 
podcast Papo de Quinta re-
cebeu nesta semana a fono-
audióloga Ana Paula Bar-
bieri de Mello. O episódio 
está disponível no Spotify, 
Soundcloud e wh3.com.br. 

Pergunta: Qual a dife-
rença da atuação do fono-
audiólogo que trabalha na 
educação para o que tra-
balha em clínicas?

Resposta: A atuação é 
diferente. O fonoaudiólogo 
que atua em clínica realiza 
a terapia do paciente, a re-
abilitação. No âmbito edu-
cacional o campo de traba-
lho é imenso, porque temos 
educação infantil, com cre-
ches e educação infantil, 
depois temos ensino fun-
damental, ensino médio, 
ensino superior e centros 
de educação especial. Nes-
se caso, o objetivo princi-
pal é a prevenção, diagnós-
tico e o aprimoramento da 
comunicação humana nes-
tes ambientes, ligadas a si-
tuações de ensino/aprendi-
zagem. 

P: Quais são os prin-
cipais problemas de co-
municação que acometem 
crianças na infância?

Desde atraso em que 
a criança não fala ou está 
muito atrasada em relação 
a sua faixa etária, até pro-
blemas simples de trocas 

Fonoaudióloga Ana Paula barbieri de Mello

Divulgação

P: Quais os sinais de que a criança está com atra-
so no desenvolvimento da linguagem oral, ou seja, da 
fala dela?
Cada faixa etária tem sinais específicos. Então 
devemos ficar atentos tanto na fala, quanto na 
escuta:
- Criança de 1 ano – Deve atender seu nome e ter 
intenção em comunicar-se. Pode não falar muito, 
mas já é capaz de emitir cerca de cinco palavras 
- 1 ano e seis meses – A compreensão melhora, 
entende ordens: emite em torno de 20 palavras
- 2 anos – A compreensão melhora ainda mais e já 
inicia a construção de frases curtas – palavras não 
saem corretamente. Tem várias trocas de fonemas
- 3 anos – A fala evolui para frases maiores, menos 
trocas, os fonemas vão automatizando. Com 3 anos 
e seis meses o ser humano entende 80% do que 
outros falam
- 4 anos – Fala completa em termos de frase, 
excelente compreensão e tem poucas trocas, 
fonemas mais complexos, como o /r/ e encontro 
consonantal de /r/ e /l/
- 5 anos – Aquisição completa

de fonemas. Existem tam-
bém casos de perdas de 
audição, que atrapalham 
e muito o desenvolvimen-
to da criança. Para desen-
volver a fala e nos comuni-
carmos precisamos ouvir, 
e ouvir bem. Quando isso 
não acontece, falhas po-
dem ocorrer no desenvolvi-
mento. Existem outros fato-
res, neurológicos e físicos, 
por exemplo, mas a audi-
ção é um e um dos princi-
pais. Um problema de audi-
ção pode ser simples, como 
um o excesso de cera no 
ouvido, até uma perda gra-
ve, em que a criança preci-
se fazer o uso de aparelho 
auditivo ou implante cocle-
ar. Casos de crianças com 
otite de repetição, que são 
as infecções, podem afetar 
o desenvolvimento. Nessas 
situações é necessário o en-
caminhamento para espe-
cialistas.  

P: Como os pais podem 
saber se o seu filho está 
com problemas de audi-
ção?

R: Observar se atrasam 
o início da fala, se quan-
do falam apresentam mui-
tas trocas de fonemas e nin-
guém entende. Outro ponto 

é quando se precisa repe-
tir muitas vezes as ordens e 
mostrar com gestos, porque 
às vezes a criança compre-
ende, mas entende somen-
te se vier com alguma expli-
cação. Se a criança costuma 
aumentar o volume da te-
levisão ou se precisar fa-
lar mais alto. Observar si-
nais como vazamento na 
orelha, de secreções como 
pus e sangue. Também dar 
atenção às queixas, quando 
a criança fala que tem dor, 
coceira ou que não está es-
cutando bem.

P: Que cuidados são 
necessários para preven-
ção de problemas auditi-
vos na infância?

É necessário tratar in-
fecções com especialistas. 
Fazer o teste da orelhinha 
ao nascer.  Observar atra-
sos, para acompanhamen-
to. Não limpar a parte inter-
na da orelha e cuidar para 
que a criança não introdu-
za objetos. Cuide também 
com medicamentos sem re-
ceita médica, pois muitos 
podem afetar a audição. 

P: O que uma perda de 
audição pode causar no 
desenvolvimento da comu-

nicação da criança?
R: Dependendo do 

grau, ela pode ter dificulda-
des de atenção, de compre-
ensão, de entender o que as 
pessoas falam. Pode ter al-
terações simples, até atra-
sos bem expressivos. Ou 
seja, pode tanto ter trocas 
de fonemas, como também 
a criança pode não desen-
volver a oralidade, tendo 
muitas dificuldades de so-
cializar e interagir com os 
demais, terá problemas de 
comunicação.

Busque ajuda 
profissional, fique 
atento aos sinais de 
perda de audição” 
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CARINE ARENHARDT 

A retomada parcial das ati-
vidades presencias nas escolas 
em Santa Catarina está prevista 
para a segunda quinzena de ou-
tubro, começando com os alu-
nos do 3º ano do ensino médio. 
Caso as condições sanitárias se-
jam consideradas favoráveis, nas 
semanas seguintes a retomada 
das atividades segue com as de-
mais turmas, até chegar no 7º ano 
do ensino fundamental. Também 
poderão retornar os alunos do en-
sino profissionalizante e ensino 
de jovens e adultos. 

Conforme a supervisora re-
gional de Educação de Maravi-
lha, Rosemari Turcatto, na pri-
meira semana, a partir do dia 
13, o período deve ser reservado 
para organização final das es-
colas e os estudantes começam 
a retornar efetivamente a partir 
do dia 19. Ela explica que a par-
ticipação nas atividades presen-
ciais não será obrigatória e cada 
aluno poderá avaliar junto com 

eduCaÇãO Em Santa Catarina a retomada de atividades de forma presencial pode ocorrer em outubro

Planos de contingência estabelecem ações para 
retomada de atividades presenciais nas escolas 

Supervisora regional de Educação de Maravilha, rosemari Turcatto

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

PLanOs de COntingÊnCia 

a família a possibilidade de ir até 
a escola, ou continuar apenas 
com as aulas remotas. 

As atividades presencias 
também devem seguir um pa-
drão diferenciado, oferecendo 
apenas acompanhamento para 
reforço pedagógico, com foco 
em alunos que tiveram dificul-
dade de acompanhar as ativi-
dades no formato remoto e es-
tudantes que se preparam para 
o Enem. O aluno que optar em 
receber o reforço, irá até a esco-

Para que essa retomada 
seja possível, cada 
município e unidade 
escolar precisa 
elaborar seu plano 
de contingência, com 
protocolos relacionados 
a distanciamento, 

uso das salas de aula, 
transporte e merenda 
escolar, disponibilidade de 
professores, entre outros 
critérios. 
A Secretaria de Estado da 
Educação está oferecendo 
uma capacitação com 

foco na elaboração dos 
planos de contingência. 
A supervisora regional 
de Educação, rosemari 
Turcatto, também participa 
do curso on-line, que 
encerra na segunda-feira 
(28). Além de servidores 
ligados à educação, 
participam dessa 
capacitação membros da 
Defesa Civil, Fecam e das 
secretarias de Saúde. 
Conforme rosemari, 
o curso trata sobre 
ambientação de salas 
de aulas, discussões 
sobre a pandemia, e tem 
simulações de planos de 
contingência com cidades 
e escolas fictícias. Na 
sequência desse curso, os 
capacitados participam 
da elaboração dos planos 
de contingências em nível 
de município e escolas. 

Estes documentos 
vão seguir a mesma 
linha do plano estadual, 
mas considerando 
as especificidades e 
demandas particulares 
das unidades escolares e 
municípios. 
rosemari explica que os 
planos estarão prontos 
antes da retomada das 
atividades presenciais. 
“Queremos tranquilizar 
nossos pais e alunos 
neste momento, que não 
vamos colocar a vida de 
ninguém em risco, todas 
as medidas de segurança 
serão seguidas, todas as 
orientações repassadas 
serão seguidas. vamos 
adequar espaços ao 
número de alunos, 
garantindo a segurança 
de todos”, destaca a 
supervisora. 

la no contraturno da sua aula re-
mota, já que as atividades on-li-
ne serão mantidas até dezembro 

para todos os estudantes. A pre-
visão é que o ano letivo encerre 
no dia 18 de dezembro.

Na terça-feira (22) o Núcleo 
da Mulher Empresária, ligado à 
Associação Empresarial de Ma-
ravilha, realizou encontro com 
a empresária de Concórdia Lu 
Fornari, grande incentivadora 
das mulheres empreendedoras. 

Sua fala foi voltada para 
instigar assuntos como pro-
pósito, desafios, oportunida-
de e recomeço. “Gratidão ao 
Núcleo da Mulher Empresá-
ria de Maravilha pela recepti-
vidade e a energia comparti-
lhada. Mais importante do que 
falar de empreendedorismo 
foi falar de fortalecimento, de 
sentimentos, de mulheres re-
ais e de ser humano”, destaca. 

Para Lu, não existe “receita 
pronta” para o momento que es-
tamos vivendo, mas ela acredi-
ta que a união das mulheres e o 
engajamento é o que as fortale-
ce diariamente, seja com apoio 
emocional ou ainda comparti-
lhando conteúdo de qualidade, 

emPreendedOrismO

núcleo da mulher empresária realiza 
encontro com Lu fornari

 Empresária falou sobre desafios e oportunidades

com troca de experiências e vi-
vências. “Nós, mulheres empre-
endedoras, empresárias e multi-
tarefas, precisamos ser resilientes 
e colocar em prática a nossa ca-
pacidade de se reinventar dian-
te das adversidades. Vamos nos 
manter fortes e no comando das 
nossas vidas e dos nossos negó-
cios. Sem arredar o pé”, ressaltou. 

Para a coordenadora do 

Núcleo, Leoni Radaelli, este foi 
um momento muito especial 
para todas as nucleadas. “Ado-
ramos o nosso encontro com a 
Lu, sua história é de grande ins-
piração, com certeza desper-
tou desejos que farão a diferen-
ça também em nossas vidas 
e em nossas empresas”, diz. 

A empresária Lu Fornari é 
co-fundadora e CEO das Forna-

ri Indústria (BR) e Fornari Indus-
try (EUA); Presidente da Sell-e 
Alimento Saudável (EUA); Dire-
tora Comercial da PlaNET Bra-
sil - Usinas Biogás; Membro da 
Winning Women; Embaixado-
ra da Rede Mulher Empreende-
dora; empreendedora/secretária 
da Bripaem - Eficiência Ener-
gética e membro da Apex Bra-
sil - Mulheres na Exportação.

Divulgação

O criador do projeto Nação 
Nordestina e integrante sema-
nal do programa Encontro com 
Fátima Bernardes, apresenta-
do na Rede Globo, Bráulio Bes-
sa, fará uma palestra digital na 
quarta-feira (30), às 16h. Com o 
tema “A poesia que transforma”, 
o momento é promovido pelo 
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG. 

O poeta, considerado o em-

baixador do Nordeste, é cor-
delista – faz poemas em for-
ma de rima –, declamador e 
palestrante, e estará partici-
pando do lançamento da ter-
ceira etapa do projeto Abe-
lhas Fora da Caixa, que integra 
o programa A União Faz a Vida. 
Toda a sociedade está con-
vidada a participar por meio 
do YouTube da cooperativa.

siCredi
Palestra digital com 
bráulio bessa será na 
próxima semana

ESTADO DE SANTA CATARINA – 
MUNICÍPIO DE MARAVIlHA

EDITAl DE CHAMADA PÚBlICA N. 007/2020. 
A Prefeita de Maravilha ROSIMAR MAlDANER, junta-

mente com a Comissão de Licitações, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que se encontra aberta a Cha-
mada Pública n. 00__/2020, para cadastramento de agentes 
culturais de Maravilha, para participação nos editáis de des-
centralização de recursos da Lei Federal 14.017/2020. As 
inscrições deverão ser realizada no site da prefeitura www.
maravilha.sc.gov.br ate o dia 05 de outubro de 2020. Qaul-
quer informação poderá obtidas no departamento de cultu-
ra. Maravilha - SC, 25 de setembro de 2020. ROSIMAR MAl-
DANER – Prefeita Municipal de Maravilha 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

exCeLente fim de semana a tOdOs!

secretária moderna 
qualidades desta 
profissional

A secretária, ou recepcionista, é uma figura 
muito importante porque o primeiro conta-
to que o cliente faz com a empresa costuma 

ser por meio dela. Nessa hora, se a secretária não 
estiver preparada para atender com excelência, 
pode transmitir uma imagem negativa para o clien-
te; por isso é preciso ter alguns requisitos básicos:

Boa apresentação: O ditado 
já diz: “a primeira impressão 
é a que fica”. Quando se 
trata das impressões 
de um novo cliente, a 
apresentação ganha ainda 
mais importância. Por 
isso, é fundamental que 
a secretária cultive boa 
aparência, sempre. Devem-
se evitar bijuterias grandes, 
unhas muito coloridas e 
maquiagem carregada. 
O uso do uniforme é uma 
medida eficaz porque causa 
identificação da empresa e 
também ajuda a evitar gafes, 
como decotes grandes ou 
roupas muito justas. Cabelos, 
unhas, roupas e sapatos 
devem estar sempre limpos, 
conferindo aspecto higiênico 
à profissional.
Polivalência: aceitando o 
crescente desafio de atuar 
em várias frentes ao mesmo 
tempo.
Discrição: pois as atividades 
secretariais envolvem muitos 
aspectos confidenciais da 

empresa, que não devem, 
em hipótese alguma, ser 
divulgados aleatoriamente.
Bom senso: elemento 
fundamental para o exercício 
da profissão.
Objetividade: uma vez que 
a função do profissional de 
secretariado é ser facilitador, 
ou seja, otimizador da rotina 
das pessoas envolvidas 
com a empresa, e selecionar 
possíveis problemas de 
objetividade, exatidão e 
prática que facilitem esse 
processo.
Criatividade: tendo em vista 
que a rotina é uma condição 
inexistente no dia a dia da 
profissional de secretariado. 
A todo o momento nos 
deparamos com as mais 
diversas situações e 
precisamos resolvê-las 
com flexibilidade, destreza e 
elegância.
Lealdade: destacando que 
a partir do momento em 
que trabalhamos em uma 
empresa devemos ser leais a 

ela, nunca divulgar assuntos 
confidenciais.
Respeito: é fundamental a 
estrutura da organização, 
a seus valores, suas 
características e, 
principalmente, à diversidade 
humana.
Iniciativa: ressaltando a 
importância de criar novas 
possibilidades em vez de 
simplesmente executar.
Dinamismo e entusiasmo: 
uma vez que a secretária 
deve exercer a profissão com 
vivacidade, alegria e infinita 
disposição.
Paciência e tolerância: são 
palavras de ordem para a 
profissional de secretariado. 
Sem paciência, nem 

tolerância, o dia a dia será 
cansativo e improdutivo.
Gostar sinceramente das 
pessoas: pois a secretária 
é a interface entre os 
profissionais que atuam 
em determinada empresa 
e, assim, deve-se relacionar 
harmoniosamente com 
todos, independentemente 
da posição hierárquica que 
ocupam.
Profissionalismo: ter em 
conta que ser profissional é 
ser imparcial.
Pontualidade: ser pontual é 
criar um bom hábito que, se 
não existir, provoca imensos 
transtornos (quebra de ritmo 

de trabalho, desorganização 
e desarticulação nos 
serviços, tensão nervosa e 
agressividade, mau ambiente, 
falta de produtividade, 
perdas comerciais). É 
imprescindível planejar, 
organizar e controlar o tempo 
de sua área de atuação e o 
seu próprio tempo. Atrasos 
ou faltas acarretam grandes 
problemas para as pessoas e 
as áreas que dependem das 
informações e competência 
deste profissional.
Discernimento na 
apresentação pessoal: 
deve ser característica da 
secretária porque ela é a 

imagem da sua área de 
atuação, da sua empresa. 
Desse modo, a secretária 
deve se preocupar com sua 
apresentação pessoal e 
sua devida adequação ao 
ambiente em que atua.
Cultura: é saber o que 
se passa no mundo. Ter 
conhecimento cultural 
e intelectual representa 
fatores relevantes para uma 
profissional que se relaciona 
com pessoas dos mais 
diferentes níveis hierárquicos, 
sociais e econômicos.

Wikilivros/A 
Secretária Moderna
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Vitrine

Solução

BANCO 70

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Gás de
fogões 

domésticos
(sigla)

Correio
Aéreo

Nacional
(sigla) 

Cantora
inglesa de
"Rolling in
the Deep"

Venere;
idolatre

Composi-
ção de

Maurice
Ravel

O músculo
de con-

tração in-
voluntária

"(?) Sujo",
obra de
Ferreira
Gullar

"O Livro 
de (?)", 
filme de
ação e fé

Material
de obtu-
rações

dentárias

Robô
usado por 
bombeiros
no Brasil

"A (?) e
as Uvas", 
fábula de

Esopo

Jumento

Pintar, em
inglês

Capital 
 do Peru

(?) nuvens:
exultante

Variedade
de vinho
Objetivos
de venda

"Deus", em
"Teologia"

Oferta em
leilão

Indicação 
da bússola

Aparelho
operado
por Lula
quando
jovem, 

em uma
oficina

mecânica

Outro, em
inglês

Lamentar-
se

Pergunta
que deno-
ta dúvida

Perdão ge-
neralizado
Abriga o
Vaticano

Depósito
de grãos
A árvore
do bonsai

Trave de 
construção
Astutos;
espertos

Inigualável

Rodrigo
(?),

político

É puro no
campo

Carta de
baralhos

Bica
d'água

Profissio-
nal a quem
se destina
o método
Stanis-
lavski

Médicos que
trabalham em uma

jornada de 24 horas,
em um hospital

Sentimen-
to simula-

do pela
pessoa
esnobe

Unidade
de medida

térmica
Terreno de salinas

Cidade natal do
escritor Euclides da 

Cunha (RJ)

Reação psicológica 
de forte conteúdo

emocional, norteia o
texto do crítico de arteDeixar es-

capar a bo-
la fácil de
defender

(o goleiro)

Período histórico
iniciado em 1822 
e encerrado em

1889 (BR)

A loja
preferida
do hipo-

condríaco

(?)-mignon,
carne

Peça do
relógio

mecânico
Evanildo
Bechara,
gramático

CG
BATERROUPA

TORNEIRAGLP
ATORUOAR
SAACLANCE

VIGAANISTIA

LADINOSOÇ
FILETRANÃ

MOLATEDIO
PELSEROSE
EBIEMETAS

DROGARIAST
ILEAMILE

POEMAPAINT
RESINASACI

TORNORAPOSA

3/eli — glp. 4/else — rosé. 5/adele — filet — paint.

esPaÇO gOurmet

ingredientes
500 g de amendoim torrado 
1 xícara de açúcar
4 colheres (sopa) de manteiga
1 lata de condensado
120g de chocolate meio amargo

Pé de mOLeQue CremOsO
mOdO de PreParO
Coloque o açúcar em uma panela e 
deixe-o derreter e formar uma cal-
da. Junte a manteiga, misture até 
derreter e junte o leite condensa-
do. Mexa bem e adicione o choco-
late meio amargo. Deixe derreter e 
formar uma mistura homogênea. 

Acrescente o amendoim e mistu-
re tudo com uma colher. Desligue 
o fogo e despeje o doce em um re-

cipiente forrado com plástico fil-
me. Deixe esfriar fora da geladeira 
e corte em cubos. 

O VerãO 2020/2021 
será PurO rOmanCe

Dificilmente uma mulher não terá sequer uma peça de esti-
lo romântico em seu guarda-roupa, mesmo aquelas que, como 
eu, adoram uma roupa preta e acessórios pesados. As roupas 
que são classificadas como românticas são aquelas que contêm 
babados, estampas florais, rendas, fitas ou tecidos delicados. E 
tudo indica que veremos muitas dessas características no ve-
rão 2020/2021, pois essa é apontada como uma das tendências 
mais fortes da estação.

Alguns estão chamando essa tendência de “camponesa ur-
bana”, pois o aspecto das roupas é bem de camponesa mesmo: 
vestidos fluidos, recortes com rendas, lastex (aquele efeito do 

elástico aplicado no teci-
do que dá um ar de fran-
zido) no busto ou cintura, 
cores claras, mangas bu-
fantes, etc. Só que essas 
obviamente não são rou-
pas feitas para campone-
sas, pois nem seriam fun-
cionais para o trabalho, 
mas sim para mulheres 
da cidade.

Se você não se identi-
fica totalmente com o es-
tilo romântico, mas está 
apaixonada por esse tipo 
de peça, há alguns truques que podem ser usados para o look 
não ficar totalmente romântico. Como essas são peças bem car-
regadas de informação, combine com outras peças mais bási-
cas para ficar menos chamativo. Outra opção é aderir ao estilo 
H-Low, aquele que combina peças mais caras com mais bara-
tas ou de estilos totalmente opostos, como podemos fazer com 
peças românticas combinadas com tênis mais esportivos, por 
exemplo. 

O cuidado que temos que ter com o estilo romântico é de 
não tornar o look infantilizado demais, principalmente quem 
ocupa cargos profissionais mais sérios e de liderança. Como em 
muitas outras questões da nossa vida, aderir a essa tendência 
apaixonante exige equilíbrio para não passarmos uma imagem 
de excesso de delicadeza.
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por EStELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Quem completou 
mais um ano de vida 
no último dia 22 foi 
Terezinha Pederseti. 
Parabéns, muitos anos 
de vida. homenagem 
da família e amigos. 

Parabéns à linda 
valentini, que 

completou seu 6º 
aniversário no último 

dia 23. Que Deus 
continue iluminando 

seus caminhos. 

Os parabéns vão para as 
colaboradoras do grupo 
Wh Comunicações 
Simone hübner (30), 
Diana heinz (30) e 
Camilla Constantin (1º). 
votos de felicidades 
e realizações. 
homenagem do grupo 
Wh Comunicações. 

Neste dia 29 as gêmeas 
Schayane e Mayara completam 

mais um ano de vida. Que 
todas as alegrias desse mundo 

estejam sempre ao lado de 
vocês. Felicidades!

Gabriela, feliz aniversário! Que 
Deus, em sua infinita bondade, 
lhe dê tudo de bom. Que você 
tenha muita alegria, paz, saúde e 
felicidade. Parabéns!

rafael, 
parabéns pelo 
seu aniversário! 
Que a sua vida 
seja sempre 
abençoada 
por felicidade, 
saúde, amor e 
sucesso. 



,  MArAviLhA 26 DE SETEMbrO DE 202018

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARQUITETANdO

O  COPO está meiO CHeiO 
Ou meiO VaZiO? 

Saiba que a forma como você vê o copo diz muito sobre seu jeito 
de ser. A pessoa que entende que o copo está meio vazio é aquela que 
busca ver mais os problemas, as coisas ruins, já a pessoa que enten-
de que o copo está meio cheio busca ver tudo o que tem de bom nas 
coisas.  A forma como entendemos os acontecimentos da nossa vida, 
bons ou ruins, pode torná-la mais fácil ou difícil.

Primeiro por que ninguém gosta de conviver com alguém que 
está sempre vendo o lado ruim de tudo, se chove, reclama da chuva, 
se tem sol, reclama que está muito quente. E agora em tempos de pan-
demia, tudo está sendo motivo para reclamação. 

Nós precisamos entender que as situações difíceis são oportuni-
dade para restabelecer nosso equilíbrio conforme as Leis Supremas 
da vida. E se pararmos para pensar nos momentos mais difíceis, quan-
do tudo parece estar ruindo, Deus nos apresenta caminhos de solu-
ções e apoios, mas nós, tomados pelo negativismo, acabamos por não 
perceber. Quantas pessoas que se reinventaram, nos últimos meses. 

Se você se deparou com situações ruins ou com palavras ásperas 
que alguém lhe dirigiu pare e medite. Se dada ocasião você se amar-
gurou com alguma enfermidade, que está lhe impedindo de fazer as 
coisas habituais, alegre-se porque você pode parar um tempo e pen-
sar e encontrar na sua lucidez a chance de planejar o futuro, na busca 
da cura verdadeira, através da reforma íntima. 

Se alguém agiu com ingratidão, atirou-lhe alguma calúnia ou más 
palavras, não perca o seu precioso tempo em revides ou em sofrimen-
tos. Nós devemos cultivar o hábito da paciência e não sermos agentes 
de desavenças e inverdades. 

Alegrar-se é procurar cumprir cada compromisso para com a 
existência com boa disposição e com entusiasmos, seja na família ou 
nos círculos das amizades, seja na área profissional ou com você mes-
mo, empenhe-se no desenvolvimento da alegria.

É preciso superar com vontade firme todas as lutas, todas as difi-
culdades que vão surgindo na nossa caminhada terrena.

Em um antigo mosteiro budista, um jovem monge questiona o 
mestre: Mestre, como faço para não me aborrecer? Algumas pesso-
as falam demais, outras são ignorantes, muitas são indiferentes. Sin-
to ódio das mentirosas e sofro com as que caluniam. Pois viva como 
as flores, orientou o mestre. E como é viver como as flores? - Pergun-
tou o discípulo. Repare nas flores, falou o mestre, apontando os lírios 
que cresciam no jardim.

Elas nascem no esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Ex-
traem, do adubo malcheiroso, tudo que lhes é útil e saudável... mas 
não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pé-
talas. Viver como as flores é entender e executar a missão que cabe a 
você, a mais bela e valorosa criatura de Deus, para quem todas as flo-
res foram criadas... Então vamos escolher bem viver como as flores? A 
escolha é totalmente nossa!!!

Sem medo do lugar-co-
mum, aí vem a temporada das 
flores. Proclamada pelo inevi-
tável desabrochar da nature-
za, a primavera restabelece a 
certeza de que há uma ordem 
e um sentido em quase tudo, 
e, se as coisas parecem com-
plicadas, sempre podemos nos 
consolar com a delicadeza des-
se reencontro. Esse jeito suave 
e esperançoso surge captado e 
representado de novo e eterna-

mente por artistas, designers e 
arquitetos. 

Em pequenos detalhes, co-
loque a primavera dentro da 
sua casa. A estação das flores 
começou e, com ela, a neces-
sidade de trazer todo o frescor 
das flores e das plantas. Esta é 
a época de transformar a de-
coração ou ir até mesmo mais 
longe, mexendo na própria es-
trutura na casa, com mudan-
ças dos ambientes.

é PrimaVera: arquitetura, móveis e outras inspirações para a estação

Para isso, a dica é empres-
tar um princípio de uma outra 
tendência do momento: a do 
reuso e do reaproveitamento. 
Não é preciso fazer uma gran-
de reforma para deixar o lar 
com ar primaveril. É possível 
fazer isso ao utilizar pequenos 
toques decorativos, reinven-
tar os ambientes por meio dos 
acessórios ou, simplesmente, 
trocar as coisas de lugar. Apli-
car os princípios do Feng Shui 
ou harmonizar melhor os ele-
mentos que compõem um cô-
modo, otimizando o uso de 
plantas, por exemplo, é uma 
forma de tornar o ar da casa 
mais fresco.

É inevitável falar em flo-
res quando se trata de decorar 
para a estação que tem nelas 
a sua principal característica. 

Mas é possível fugir um pouco 
delas na hora de compor um 
ambiente mais primaveril, fo-
cando em plantas verdes, em 
troncos, caules, folhas e outros 
elementos do tipo.

Uma ideia é investir em va-
sinhos de cristal, com pegada 
mais minimalista, e aproveitar 
o que tem dentro de casa e na 
natureza, essa coisa mais botâ-
nica, para compor arranjos di-
ferentes – com folhas secas, ra-
ízes, por exemplo. Uma grande 
tendência do momento são os 
arranjos de urucum. Combinar 
natureza viva e seca é elegan-
te e bonito. O uso do cru, do li-
nho, está em alta, as estampas 
mais claras em tons candy co-
lor, menta, rosa, cores leves e 
frescas serão as mais usadas na 
primavera.

Vale, também, a má-
xima do “menos é mais”, 
aproveitando as tendências 
de 2018 e 2019 da estampa-
ria. Se for usar o vermelho, a 
pessoa pode escolher flores 
amarelas e brancas com es-
tampas, para não misturar 
demais. Nos tecidos, o poá 
está em voga de novo, espe-
cialmente o poá vermelho e 
branco, que está muito for-
te, assim como o listrado 
vermelho e branco, e é pos-
sível fazer um composé de 
listras e poás.

Para quem não consegue escolher uma cor só, que tal misturar tudo 
– com parcimônia, claro! Uma coisa muito atual é que hoje, quanto mais 
você descombinar, mais legal fica. Não é que você vai colocar coisas que 
não tem nada a ver uma com a outra, mas pode fugir das combinações 
tradicionais. Antigamente, se ia colocar um floral, tinha que colocar a ou-
tra coisa lisa, mas se você conseguir harmonizar, fica muito bom. A dica é 
colocar um do lado do outro, se agradou o olhar, ficou bom. O truque é fa-
zer com que as cores conversem, eleger uma cor de base, um amarelo cla-
rinho, por exemplo, e aí procurar estampas que tenham aquele tom. 

Deixar a casa com jeito de 
primavera também pode in-
cluir as fragrâncias que predo-
minam no ambiente. Investir 
em incensos e aromatizantes 
com fragrâncias cítricas ou flo-
rais ajuda a trazer essa sensação 
de frescor para a casa.

A lavanda tem um perfume 
bem característico, assim como 

alecrim, manjericão, baunilha, 
canela, que ajuda bastante na 
parte do trabalho, já que hoje 
muitas pessoas trabalham com 
home office. E as fragrâncias 
não precisam ser trazidas de 
maneira artificial: cultivar plan-
tas com aromas fortes pode ser 
bem mais refrescante graças ao 
aspecto natural.
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CAMIllA CONSTANTIN 

Os resultados do Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) referentes ao ano 2019 foram 
divulgados na última semana, em 
uma escala que vai de zero a 10. As 
metas projetadas são diferenciadas 
para cada estado, município e esco-
la, de modo que todos contribuam 
em conjunto para que o Brasil atin-
ja a meta 6 em 2022 – média corres-
pondente ao sistema educacional 
dos países desenvolvidos.

Municípios do Oeste de San-
ta Catarina estão em destaque na 
avaliação e figuram entre as melho-
res médias do país. O ensino funda-
mental de Iporã do Oeste, por exem-
plo, obteve conceito 8.4. Nas séries 
finais do ensino fundamental, bons 
resultados foram conquistados pe-
las cidades de Anchieta e São José 

do Cedro. Já no ensino médio, São 
João do Oeste apresenta a quinta 
melhor média do Brasil.

Maravilha superou as metas pro-
jetadas para os anos iniciais do ensi-
no fundamental e ensino médio. No 
entanto, ficou abaixo da meta fixa-
da para os anos finais do fundamen-
tal - que era de 6.1 - ficando apenas 
com 4.8. Para 2021, as metas proje-
tadas para Maravilha são: anos ini-
ciais do fundamental (6.4), anos fi-
nais do fundamental (6.3) e ensino 
médio (4.4). 

Ao lado é possível conferir os 
índices gerais de Maravilha e tam-
bém dos municípios da região. Para 
quem tiver interesse em acompa-
nhar os números de cada estabe-
lecimento de ensino, tanto da rede 
municipal, quanto estadual, basta 
acessar o portal do Ideb e procurar 
pela escola desejada.

aVaLiaÇãO Índice é usado para medir a qualidade do 
aprendizado e estabelecer metas para a melhoria do ensino

ideb 2019: 
Confira o desempenho 
em Maravilha e região 

O Que é?

O ideb, criado em 2007 pelo 
instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (inep), 

funciona como um indicador nacional que 
possibilita o monitoramento da qualidade da 
Educação e a tomada de decisões buscando a 
melhoria dos resultados. Para tanto, é calculado 
a partir de dois componentes: a taxa de 
rendimento escolar (aprovação) e as médias de 
desempenho nos exames aplicados pelo inep.

Getty Images
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Campanha de arrecadação comercializará alfajores artesanais

Divulgação

aLfaJOr

LeO Clube lança 
campanha doce LeO 
DIANA HEINz

O LEO Clube Maravi-
lha lançou nesta semana 
a campanha Doce LEO. O 
objetivo da ação é arreca-
dar fundos para a entida-
de com a venda de alfajo-
res. Os doces são vendidos 
nos sabores de brigadei-
ro, ninho e nozes por R$ 5 
a unidade. A venda é fei-
ta pelos mais de 70 inte-

grantes do Clube e a en-
trega do alfajor artesanal 
será realizada no dia 9 de 
outubro. Assim como no 
Pizza LEO, cada associa-
do fará a entrega do doce 
a seus clientes. “Esta será 
uma forma de arrecada-
ção de recursos para o 
Clube que não teve ne-
nhuma outra ação com 
este sentido em 2020”, ex-
plicam os integrantes. 

A Unoesc promove a 
Feira das Profissões/Uno-
esc Day há seis anos com o 
objetivo de mostrar para a 
comunidade regional o po-
tencial de ensino, pesquisa 
e extensão da Universida-
de. Em virtude da pande-
mia de covid-19, este ano a 
Unoesc vai oferecer o Cone-
xão Unoesc totalmente on
-line. A programação será 
em dois momentos, a pri-
meira edição com início na 
segunda-feira (28), seguin-
do até o dia 2 de outubro. 

A segunda edição da 

duas ediÇÕes

audiÊnCia

unoesc vai promover feira das Profissões on-line

Cunha Porã organiza demonstrativos 
financeiros de forma on-line

Feira das Profissões será em 
fevereiro de 2021. De acor-
do com o coordenador-ge-
ral de Marketing da Unoesc, 
Tiago de Matia, foi produ-

zido um hotsite exclusi-
vo para o evento, com con-
teúdos relativos aos cursos, 
em formato audiovisual. O 
conteúdo foi produzido pe-

los coordenadores de todos 
os cursos de graduação da 
Unoesc e também relacio-
nados aos setores de Inter-
câmbio e Serviço de Aten-
dimento ao Estudante.

Por meio do hotsi-
te serão disponibilizados 
conteúdos sobre os cur-
sos, intercâmbio e bolsas 
de estudos, que serão di-
vididos por campi, levan-
do em consideração suas 
particularidades e carac-
terísticas locais, além da 
programação das sema-
nas de webconferência.  

Divulgação

O governo do Estado atu-
alizou na quarta-feira (23) a 
portaria que estabelece re-
gras para o funcionamento 
de templos religiosos. A por-
taria 736 autoriza a lotação 
máxima nos templos religio-
sos ou igrejas, de acordo com 
a Avaliação de Risco Poten-
cial de cada região. 

Nas regiões de Risco Gra-
víssimo (cor vermelha) a lota-
ção máxima é de 30% da ca-
pacidade, nas de Risco Grave 
(laranja) a lotação máxima 
pode chegar a 50%, nas de 
Risco Alto (amarela) a lota-
ção pode ser de até 70% e nas 
de Risco Moderado (cor azul) 
a lotação máxima será aque-
la que garanta o distancia-
mento social mínimo de 1,5 
metro. Todos os templos de-
vem continuar seguindo a re-
gra de 1,5 metro de distância 

nOVa POrtaria Todos os templos devem continuar seguindo a regra 
de 1,5 metro de distância entre os fiéis que frequentam o espaço

estado tem novas regras para o 
funcionamento de templos religiosos 

Mudança para o funcionamento desses espaços foi divulgada nesta semana

entre os fiéis que frequentam 
o espaço. 

No Extremo-Oeste o risco 
de contaminação continua na 

categoria moderada, portanto 
a ocupação máxima dos tem-
plos religiosos pode ser até 
de 70%, respeitando o distan-

ciamento de 1,5 metro. O uso 
de máscaras e disponibiliza-
ção de álcool em gel continua 
obrigatório nestes ambientes.

Arquivo/O Líder

A CDL de Maravilha irá 
lançar na quarta-feira (30), 
em seu canal do YouTube, a 
plataforma QCOMPRAS, de-
senvolvida pela Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas 
de Santa Catarina (FCDL/SC). 
O principal objetivo é auxiliar 
as empresas associadas a divul-
gar seus produtos e serviços.

A vitrine virtual pode ser 

alimentada através do mes-
mo sistema para realizar con-
sultas e registros - o SISPC. 
O QCOMPRAS é um benefí-
cio gratuito aos associados e 
nos próximos dias terá trei-
namento presencial para as 
empresas interessadas. Para 
mais informações, é só en-
trar em contato com a equi-
pe comercial da CDL.

ferramenta
CdL de maravilha irá 
lançar plataforma virtual 

O município de Cunha 
Porã irá promover, na ter-
ça-feira (29), a partir das 
19h, audiência pública on
-line, para demonstração e 
avaliação do cumprimen-
to das metas fiscais do se-

gundo quadrimestre (maio 
a agosto) do exercício 2020. 
Além do debate acerca da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o exercício 2021.

A transmissão on-li-
ne da audiência pública será 

feita do Plenário da Câma-
ra de Vereadores e atende as 
orientações sanitárias em de-
corrência da pandemia de 
coronavírus, incluindo a ob-
servância de evitar aglomera-
ções. Representantes das en-

tidades civis e a população 
em geral poderão participar 
de forma on-line, inclusive 
encaminhar dúvidas e su-
gestões pelo e-mail contabi-
lidade@cunhapora.sc.gov.br 
ou pelo telefone 3646 3303.
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trabaLHO Profissionais destacam baixo índice de contaminados na equipe por coronavírus

Hospital são José desenvolve ações pelo 
dia mundial da segurança do Paciente

O Hospital São José re-
alizou diversas ações para 
lembrar o Dia Mundial da 
Segurança do Paciente em 
Maravilha. A data é o dia 
17 de setembro e foi defini-
da pela Organização Mun-
dial da Saúde para mobilizar 
profissionais, pesquisado-
res, formuladores de polí-
ticas públicas e os próprios 
usuários do serviço de saú-
de em torno de reflexões so-
bre medidas que proporcio-
nem a redução dos riscos 
ligados à assistência.

O objetivo é para que 
todas as ações contribuam 
para a segurança e quali-
dade na assistência ao pa-
ciente, bem como os pro-
fissionais, preconizando o 
cuidado humanizado e a vi-

gilância em saúde, princi-
palmente relacionado ao 
contexto da pandemia de 
covid-19.

A ação em Maravilha 
surgiu através da iniciati-
va do Núcleo de Seguran-
ça do Paciente do Hospi-
tal São José. Com apoio da 
equipe multiprofissional, 
foi organizada para os dias 
17 e 18 de setembro, quan-
do foram realizadas ativida-
des no hospital com todos 
os colaboradores. “Trazen-
do de forma lúdica e edu-
cativa informações sobre 
todos os protocolos de se-
gurança instituídos, como 
quedas, lesão por pressão, 
identificação do paciente, 
higienização das mãos, co-
municação eficaz, cirurgia 

segura (principalmente no 
que diz respeito às medidas 
para evitar o contágio pelo 
novo coronavírus)”, afirma 
a equipe. 

O slogan da campanha 
do Dia Mundial da Segu-
rança do Paciente de 2020 é 
“Profissionais de saúde se-
guros, pacientes seguros.” 
Segundo a equipe da unida-
de, “a pandemia de covid-19 
revelou enormes desafios 
e riscos que os profissio-
nais de saúde estão enfren-
tando globalmente, incluin-
do infecções relacionadas à 
assistência à saúde, trans-
tornos psicológicos e emo-
cionais”. 

De acordo com o hospi-

tal, a equipe está conseguin-
do êxito nas ações devido ao 
planejamento, coordena-
ção do trabalho e rapidez na 
mobilização de treinamen-

tos e protocolos, além do 
fluxograma de atendimento. 
Isso foi e está sendo funda-
mental para o êxito do bai-
xo índice de colaboradores 
afastados por contamina-
ção de covid-19. Até o mo-
mento somente foram con-
firmados cinco profissionais, 
sendo quatro técnicos de en-
fermagem e um serviço de 
apoio. “O índice é conside-
rado baixo, já que o hospital 
conta com 150 colaborado-
res”, afirma a equipe. 

Segundo a unidade, ou-
tro fator importante foi o 
apoio que o hospital rece-
beu logo no início da pan-
demia com as campanhas 
das empresas, entidades, 
clubes de serviço e socie-
dade civil. “Que nos pro-
porcionou recursos para a 
aquisição de equipamen-
tos de proteção individual 
(EPIs) fundamentais nes-
se período de pandemia”, 
afirma.

Fotos: Hospital São José

Equipe do Núcleo de Segurança do Paciente do hospital São José

Ação alerta para higiene das mãos e cuidados com o ambiente hospitalarTrabalham na organização enfermeiras, psicóloga, farmacêutica, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social



,  MArAviLhA 26 DE SETEMbrO DE 202022

nOVa LegisLaÇãO Texto foi para sanção do presidente e uma das mudanças estende o prazo de 
validade da CNH para até 10 anos 

Câmara dos deputados e senado 
aprovam mudanças no Código de trânsito

Texto estabelece várias mudanças para os condutores de veículos

Arquivo/O Líder

A Câmara dos Deputados 
aprovou na terça-feira (22) a 
maior parte das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei (PL) 
3.267/2019, do Poder Execu-
tivo, que altera o Código de 
Trânsito Brasileiro. O texto se-
guirá para sanção do presi-
dente da República.

Entre as principais me-
didas, a proposta aumen-
ta a validade da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
para dez anos e vincula a sus-
pensão do direito de dirigir 
por pontos à gravidade da in-
fração. De acordo com o tex-
to, a CNH terá validade de dez 
anos para condutores com até 
50 anos. O prazo atual, de cin-
co anos, continua para aque-
les com idade igual ou supe-

rior a 50 anos. Já a renovação 
a cada três anos, atualmen-
te exigida para aqueles com 
65 anos ou mais, passa a va-
ler apenas para os motoristas 
com 70 anos ou mais.

A Câmara aprovou 8 das 
12 emendas do Senado ao tex-
to do relator, deputado Jusce-
lino Filho (DEM-MA), como a 
que proíbe converter pena de 
reclusão por penas alternati-
vas no caso de morte ou lesão 
corporal provocada por moto-
rista bêbado ou sob efeito de 
drogas.

Mantida a integralidade 
do texto aprovado pelo Con-
gresso, todas as mudanças fei-
tas pelo projeto valerão depois 
de 180 dias da publicação da 
futura lei.

• Pontuação na CnH
Quanto à pontuação a partir da qual a pessoa tem o direito 
de dirigir suspenso, o texto estabelece uma gradação 
de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses, conforme haja 

infrações gravíssimas ou não. Atualmente, a suspensão ocorre 
com 20 pontos, independentemente de haver esse tipo de infração. 

Com a nova regra, o condutor será suspenso com 20 pontos se tiver 
cometido duas ou mais infrações gravíssimas; com 30 pontos se tiver 
uma infração gravíssima; e com 40 pontos se não tiver cometido infração 
gravíssima nos 12 meses anteriores. 
Para o condutor que exerce atividade remunerada, a suspensão será com 
40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Entretanto, se o 
condutor remunerado quiser participar de curso preventivo de reciclagem 
quando, em 12 meses, atingir 30 pontos, toda a pontuação será zerada. 

• ExamE toxiCológiCo
O texto mantém a exigência de condutores com carteiras 

das categorias C, D e E fazerem exame toxicológico na 
obtenção ou renovação da CNh e a cada dois anos e meio. 

Para adaptar os prazos em razão das validades diferenciadas 
da carteira, somente os motoristas com menos de 70 anos 

precisarão fazer novo exame depois de dois anos e meio da renovação.

• ProibiçõEs
Atualmente, 
para que 

uma pessoa 
possa habilitar-se 
nas categorias D ou 
E, ou ser condutora 
de transporte escolar, 
ônibus, ambulância ou 
transportar produto 
perigoso, o Código 
de Trânsito exige que 
não tenha cometido 
infração grave ou 
gravíssima ou não 
seja reincidente em 
infrações médias 
durante os últimos 
12 meses. Pelo texto 
aprovado, será exigido 
do profissional que ele 
não tenha cometido 
mais de uma infração 
gravíssima nesse 
período.

• rEtEnção 
de CnH
Na penalidade 
por dirigir 

com velocidade 50% 
superior à permitida 
na via, o deputado 
Juscelino Filho retirou 
a apreensão da 
CNh e a suspensão 
imediata do direito 
de dirigir. Esta 
suspensão passará a 
depender de processo 
administrativo. 

• CadEirinHa
A obrigatoriedade da cadeirinha, hoje prevista em 

resolução do Contran, será incorporada ao Código 
de Trânsito, e a multa continua gravíssima. No texto 

original, o Poder Executivo propôs o fim da penalidade. O 
equipamento deverá ser adequado ao peso e à altura da criança.

• advErtênCia
Uma das emendas aprovadas condiciona a substituição obrigatória 
de multas leves ou médias por advertência ao fato de o infrator não 
ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. hoje 

a conversão de multa em advertência fica a critério da autoridade 
de trânsito. Entretanto, o substitutivo aprovado retira do código a 
possibilidade de essa advertência ser aplicada também ao pedestre.

• Farol Em rodovias
A infração de dirigir sem faróis acesos em rodovias passa 
a existir apenas para aquelas fora do perímetro urbano, 

segundo emenda do Senado. brasília seria uma das cidades 
visadas com a mudança, pois possui várias vias classificadas de 
rodovias em perímetro urbano.
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semana dO trânsitO Principais infrações percebidas foram: dirigir 
sem o cinto de segurança, não sinalizar, não dar preferência na 
rotatória e usar o celular enquanto dirige

Conseg de maravilha realiza estudo 
sobre o comportamento dos 
motoristas diante das rotatórias
ClEITON FERRASSO

O Conselho Comunitá-
rio de Segurança (Conseg) 
realizou um estudo do com-
portamento dos motoristas 
diante das rotatórias. A ati-
vidade foi realizada no sá-
bado (19) e contou com a 
participação da Polícia Ci-
vil, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, autoescolas 
e clubes de serviço. A ação 
faz parte da Semana Nacio-
nal do Trânsito.  

O grupo foi distribuído 
pelas rotatórias da cidade a 
fim de observar o compor-
tamento dos motoristas. As 
maiores infrações percebi-
das foram: não uso do cinto 
de segurança, uso de celu-

lar enquanto dirige e deixar 
de sinalizar o veículo na ro-
tatória. Nos pontos em que 
a Polícia Militar e a Polícia 
Civil estavam, foi feita uma 

advertência aos condutores 
infratores. Não foi gerada 
multa. O objetivo da ação é 
conscientizar os motoristas. 

O resultado desse estu-

do vai resultar em um docu-
mento para criar campanhas 
de conscientização, principal-
mente sobre a direção diante 
das rotatórias.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Diversos grupos participaram da atividade

Ação foi organizada pelo Conseg e contou com a participação da Polícia Civil, Polícia 
Militar, Corpo de bombeiros, autoescolas e clubes de serviçoGrupo observou o comportamento dos motoristas diante das rotatórias

A Associação Empresarial 
de Maravilha é uma das 24 en-
tidades filiadas à Federação das 
Associações Empresariais de 
Santa Catarina (Facisc) que par-
ticiparão do Programa Gera-
ção Empreendedora neste ano. 

A iniciativa tem por ob-
jetivo estimular os jovens so-
bre educação empreende-
dora e cultura associativista. 
Com a pandemia, a edição de 
2020 será on-line, capacitan-
do empresários como multi-
plicadores e disponibilizan-

ediÇãO 2020
associação empresarial participará do 
geração empreendedora

Associação de Maravilha é uma das 24 entidades participantes 

Arquivo/O Líder

do conteúdos para os jovens 
que desejam empreender. 

O treinamento para os 
multiplicadores ainda não teve 

início. Quando os mediado-
res tiverem concluído a capa-
citação, vão dar início às visitas 
nas escolas, fechando parce-
rias para que jovens estudan-
tes do município possam par-
ticipar do programa. Na sexta 
edição em Maravilha, o progra-
ma é desenvolvido por meio 
dos nucleados Rafael Albre-
cht e a Paula Caroline de Araú-
jo Cervinski, representando, 
respectivamente, os núcle-
os de Jovens Empreendedo-
res e da Mulher Empresária.

Estão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo Uno-
esc 2021. São vagas para cursos 
distribuídos em 11 municípios, 
sendo eles Chapecó, Joaçaba, 
Capinzal, Campos Novos, Vi-
deira, Xanxerê, Xaxim, São Mi-
guel do Oeste, Maravilha, Pi-
nhalzinho e São José do Cedro. 
Para fazer a inscrição é preci-
so acessar o site da Unoesc.

Do total, estão sendo ofer-
tados mais de 30 cursos pre-
senciais com ingresso por 
meio do Processo Seletivo, 
no qual a seleção dos candi-

datos é realizada com base 
na média do histórico esco-
lar do ensino médio ou pela 
nota da redação do Enem.

No site está disponível a 
lista dos cursos oferecidos e o 
campo para que seja anexa-
do o histórico escolar ou a nota 
do Enem. O processo seleti-
vo não cobra taxa de inscrição. 
A relação dos candidatos clas-
sificados será divulgada em 
chamadas semanais. Em Ma-
ravilha tem vaga para os cur-
sos de Administração, Agro-
nomia e Ciências Contábeis. 

anO 2021
unoesc está com inscrições 
abertas para Processo seletivo 

O Hospital São José de Ma-
ravilha realiza duas assembleias 
no dia 6 de outubro, para pres-
tação de contas e também para 
debater uma alteração no Esta-
tuto Social. A primeira assem-
bleia será extraordinária, a partir 
das 18h30 para fazer a alteração 
do Estatuto Social. Estão convi-
dados para comparecer os asso-
ciados que pertencem ao qua-
dro social da entidade hospitalar, 
ou convidados pela diretoria. 

O presidente, Nilvo José 

Dondoerfer, também convi-
da os associados para partici-
par da segunda assembleia do 
dia, a partir das 19h30. Nes-
te segundo momento a direto-
ria fará a apresentação do ba-
lanço do exercício 2019, com 
parecer do Conselho Fiscal, 
para posterior aprovação. Na 
oportunidade, também será 
apresentado um relatório de 
atividades do ano 2019, fina-
lizando com assuntos gerais 
de interesse dos associados. 

PrestaÇãO de COntas

nOVa POrtaria 

Hospital são José promove 
duas assembleias em outubro 

saúde estabelece regramentos 
para funcionamento de 
espaços culturais 

O governo do Estado pu-
blicou novas portarias que es-
tabelecem regramentos sanitá-
rios para ambientes culturais em 
Santa Catarina, como cinemas, 
teatros e bibliotecas. As porta-
rias 737 e 738 autorizam a re-
tomada gradual de espaços de 
cultura, de acordo com a Avalia-
ção de Risco Potencial de cada 
região. A portaria 737 estabe-
lece que cinemas e teatros te-
rão o acesso controlado, públi-
cos ou privados, e que todos os 
envolvidos participantes, tra-
balhadores e organizadores são 
obrigados a usar máscaras du-
rante o período de permanência 
nos estabelecimentos. Igualmen-
te, a portaria determina distancia-

mento de 1,5m entre as pessoas, a 
aferição de temperatura corporal 
e higienização de todos os am-
bientes. Os cinemas e teatros 
em regiões com Risco Poten-
cial Moderado precisam, ain-
da, providenciar bloqueio de 
duas poltronas laterais de cada 
lado das poltronas ocupadas 
ou distanciamento de 1,5m. 

Na portaria que cria regra-
mentos para as bibliotecas, o 
funcionamento também é con-
trolado e fica condicionada ao 
cumprimento das medidas esti-
puladas. Igual aos cinemas e te-
atros, as bibliotecas ficam proibi-
das de funcionar em regiões com 
Risco Potencial Grave (cor laran-
ja) ou Gravíssimo (cor vermelha).
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Entrou em vigor na 
semana passada a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados 
(LGPD). A nova legislação 
impõe um marco regu-
latório para a segurança 
de dados que deve afetar 
a maioria das empresas 
e também trazer benefí-
cios para consumidores 
e cidadãos. O texto exige 
adequação de processos, 
principalmente após a 
onda de digitalização pro-
vocada pela pandemia. 

O objetivo principal 
da lei é proteger direitos, 
como liberdade e privaci-
dade. Na prática, ela será 
realmente aplicada quando 
o governo federal instituir 
a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, o que 
ainda não ocorreu. As san-
ções estão previstas a partir 
de agosto de 2021.

Uma pesquisa da Feco-
mércio/SC no primeiro 
semestre apontou que 60% 
dos empresários desconhe-
ciam a lei e 58,8% disseram 
que ela não ia afetar o seu 
negócio. Outra pesquisa, 
da Associação Brasileira 
das Empresas de Softwa-
res (Abes), mostrou que 
apenas 32% dos catarinen-
ses estavam adequados ao 
novo texto.  "Apesar de se 
falar nela há muito tempo, 
a percepção que temos é 

de que as empresas ainda 
não estão preparadas", 
disse o superintendente da 
Fecomércio/SC, Renato 
Barcellos. Além do setor 
privado, a medida vale 
também para o setor 
público e abrange dados 
mantidos desde cadernetas 
manuais até nuvens. 

Segundo o especialista 
no setor e membro da 
Abes, Thomaz Côrte Real, 
os titulares dos dados já 
estão correndo atrás de 

seus direitos. Entre eles, a 
transparência sobre o tra-
tamento e armazenamento 
de informações pessoais e 
o direito ao esquecimento. 
O novo texto deve alterar a 
relação com clientes, como 
os call centers, por exem-
plo, e ajustar as empresas 
para prevenir vazamentos 
de informações sensíveis. 
"As pessoas ficam muito 
presas aos ataques ciber-
néticos, hackers, mas os 
estudos apontam que a 
maioria dos vazamentos 
ocorrem por erros de pes-
soas", disse Côrte Real. 

Para o dirigente da 
Fecomércio Charles 
Machado, a lei "surge para 
lembrar as empresas que 
antes de sermos dados, 
somos pessoas, dotados de 
personalidade, privacida-
de", disse.  

RCN - 593 | rcnonline.com.br

SC
redecatarinensedenoticias

Pandemia acelera adequação 
à lei de proteção de dados
Pesquisa apontou que apenas 32% dos empresários de SC cumprem as normas

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

PREVENÇÃO 
A votação terá características 
especiais devido à pandemia. 
O horário foi estendido e 
começará mais cedo, às 7h. 
Da abertura dos portões até 
as 10h a preferência é para 
idosos acima de 60 anos, 
mas outras pessoas podem 
realizar a votação. O TRE-SC 
sugere que os eleitores apresentem o título de eleitor pelo 
celular, para minimizar contatos. As seções terão filas com 
distanciamento, mas sem medidor de temperatura. 

Segundo o TRE-SC, o Estado tem 5.205.931 eleito-
res aptos para votar em novembro. Os maiores colégios 
eleitorais são Joinville (403 mil), Florianópolis (357 mil), 
e Blumenau (247 mil); as únicas cidades com possibili-
dade de segundo turno. Novidade nos últimos anos, o 
uso de nome social foi requisitado por 263 eleitores no 
Estado. A propaganda eleitoral inicia em 27 de setembro 
e segue até 13 de novembro, cerca de 45 dias. A Justiça 
Eleitoral vai gastar R$ 4,40 por eleitor em 2020.

Os prejuízos 
das filas 
Nesta semana, a Federação 
dos Transportes e Logística 
de SC (Fetrancesc) 
apresentou um estudo 
sobre os impactos dos 
congestionamentos na 
BR-101 sobre o setor. O 
levantamento mostrou que 
em 35 km da rodovia a 
velocidade média durante 
os horários de pico não 
chega a 10 km/h. O ponto 
mais crítico está no trecho 
entre Biguaçu e Palhoça. 
"Esses congestionamentos 
causam problemas não só 
para as empresas, mas para 
toda a sociedade", destacou 
o presidente da Fetrancesc, 
Ari Rabaiolli. Ele cobra 
agilidade nas obras do 
contorno viário. 

FIESC - ASSESSORIA DE IMPRENSA -  

NOTÍCIAS 
FIESC

FIESC lança conteúdo para 
profissionais que buscam emprego

os complexos desafios do século 21”, salienta 
o presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar.

O conteúdo é produzido por especia-
listas da Federação e contempla questões 
como a preparação do currículo, dicas sobre 
finanças, entrevista de emprego e as tendên-
cias na seleção de profissionais. O conteúdo 
pode ser acessado em www.fiesc.com.br/
ligapelotrabalho.

A FIESC acaba de lançar a Liga pelo Tra-
balho, uma iniciativa que integra as ações 
previstas no novo ciclo do Movimento Santa 
Catarina pela Educação. O objetivo é oferecer 
gratuitamente conteúdo exclusivo para pro-
fissionais que foram desligados e que estão 
em busca de emprego. A entidade disponibi-
liza vídeos com dicas sobre como se preparar 
para um novo emprego, além de recomen-
dações sobre economia pessoal e equilíbrio 
emocional.   “A rede SESI SENAI está mudando 
para formar profissionais cada vez mais pre-
parados para o futuro da indústria. Para isso, 
precisamos repensar o ensino com movimen-
tos voltados para o trabalho, para a vida e para 

Chamada 
encerrada 
 Grupo de companhias 
de distribuição de gás 
natural dos estados 
do Sul e Sudeste 
encerraram na última 
semana uma chamada 
pública coordenada por 
fornecedores. A última 
a assinar o contrato foi a 
Sulgás, do Rio Grande do 
Sul. A catarinense SCGÁS 
fechou com a Petrobras no 
início do ano, mas já está 
no radar a busca por novos 
supridores. Isso porque 
o contrato assinado é 
de apenas quatro anos e 
prevê abertura para novas 
empresas, inclusive por 
modais inovadores. Juntas, 
as companhias distribuem 
mais de 9 milhões de 
m³ de gás natural, o que 
representa cerca de 15% 
do consumo brasileiro do 
insumo. 

Mudança no 
comando 
 No próximo dia 1º de 
outubro os profissionais de 
engenharia e agronomia 
participarão das eleições 
do Conselho Regional 
(CREA-SC) e Federal 
(Confea) da categoria. Em 
Santa Catarina, quatro 
candidatos concorrem à 
presidência da entidade: 
Carlos Alberto Kita 
Xavier; Emerson Siqueira; 
José Carlos Ferreira 
Rauen; e José Carlos 
Paiva Filho. Além dos 
presidentes dos conselhos, 
a eleição também irá 
escolher os diretores gerais 
e administrativos da 
Caixa de Assistência dos 
Profissionais do CREA-SC  
- Mútua-SC. A votação, 
que havia sido adiada 
por causa da pandemia, 
seguirá uma série de 
protocolos sanitários.
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PAMELA HUTCHINSON
A cantora Pamela hutchinson, 
integrante da banda The 
Emotions, morreu no dia 18 

de setembro, aos 61 anos. O 
grupo fez grande sucesso nos anos 1970, 
emplacando sucessos como best of My Love, 
single eternizado com Pamela como a voz 
principal.

MICHAEL LONSDALE
O ator Michael Lonsdale 
morreu no dia 21 de 
setembro, aos 89 anos. 

Ele ficou conhecido por 
participar de filmes como O Nome 

da rosa, Amargas Memórias, vestígios do Dia 
e por interpretar hugo Drax em 007 Contra o 
Foguete da Morte. Lonsdale fez mais de 200 
papéis ao longo de 60 anos de carreira.

GERSON KING COMBO
O cantor Gerson King Combo, 
pioneiro do soul e do funk, 
morreu no dia 22 de setembro, 

aos 76 anos. Fez parte de várias 
bandas, como renato e Seus blue 

Caps, Fevers e Fórmula Sete. Ele também foi 
autor de diversos hits da Jovem Guarda, fazendo 
parte de uma cena que tinha também Tim Maia, 
Sandra de Sá e banda black rio.

PIERRE TROISGROS
O premiado chef francês 
Pierre Troisgros morreu 
no dia 23 de setembro, 

aos 92 anos, vítima de infarto. Ficou 
famoso por ter revolucionado a culinária 
e transformado o hotel-restaurante da 
família em monumento premiado da 
gastronomia. A marca rapidamente 
tornou-se uma referência no meio, 
ganhando a primeira estrela no Guia 
Michelin em 1956, a segunda dez 
anos depois, e a maior premiação do 
prestigiado guia: três estrelas em 1968. 

DEOMIRA REBELATTO
Faleceu no dia 19 de setembro, no 
Hospital São Lucas de Guaraciaba, aos 68 
anos. Seu corpo foi sepultado na Capela 
da Linha Caravaggio, em Guaraciaba.

SENHORITA FELIPPE
Faleceu no dia 21 de setembro, no 
hospital regional de São Miguel do Oeste, 
aos 73 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica do bairro Agostini, em São 
Miguel do Oeste, e sepultado no cemitério 
São Miguel e Almas.

ANGELINO CECONI
Faleceu no dia 21 de setembro, no 
hospital regional de São Miguel do Oeste, 
aos 84 anos. Seu corpo foi velado na 
Cripta da igreja Matriz, em São Miguel do 
Oeste, e sepultado no cemitério municipal.

ANSELMO HENZEL
Faleceu no dia 21 de setembro, em sua 
residência, aos 63 anos. Seu corpo foi 
sepultado na igreja Matriz de romelândia.

OBITUÁRIO

POLíCia miLitar Estrutura começou o atendimento há cerca de um mês e reforça a presença da polícia na comunidade

nova base Koban no bairro bela Vista 
já aponta resultados positivos
CARINE ARENHARDT

A Polícia Militar de Maravi-
lha está com três bases Koban 
em funcionamento na cidade. 
Uma estrutura está instalada 
na Praça Padre José Bunse, ou-
tra na Praça Cidade das Crian-
ças e a última foi inaugurada 
no Bairro Bela Vista há cerca 
de um mês. O capitão da Polí-
cia Militar, Altair Lisot, destaca 
que as bases possibilitam uma 
nova dinâmica de trabalho no 
município. 

Instaladas em pontos es-
tratégicos, duas ficam em áreas 
centrais onde há maior fluxo de 
pessoas e a terceira está locali-
zada em um bairro que já apre-
sentou um índice mais elevado 
de problemas relacionados à 
segurança pública. No entanto, 
essa realidade vem mudando 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

base está instalada na rua Pastor Armando Claas Capitão da Polícia Militar, Altair Lisot 

no Bairro Bela Vista e as melho-
rias aumentam com a instala-
ção da nova Base Koban da Po-
lícia Militar. 

“Desde 2018 percebemos 
uma mudança significativa no 
bairro e para consolidar a sen-
sação e a real segurança, deci-

dimos, junto com a prefeitu-
ra, instalar a Base Koban. Está 
sendo um sucesso, o bairro está 
mais calmo, as ocorrências re-
duziram em até 70%, claro que 
essa queda se deve também ao 
atual momento, com a pande-
mia da covid-19, mas a Polícia 

Militar tem realizado realmen-
te atividades bem diferenciadas 
neste bairro”, explica. 

Lisot destaca que esse re-
forço na presença da polícia 
vem trazendo os resultados sa-
tisfatórios e os moradores tam-
bém já começam a interagir 

mais com os policiais militares, 
inclusive indo até a Base Ko-
ban. “A gente espera manter es-
ses resultados a longo prazo e 
que a comunidade local con-
tinue mudando, percebendo 
essa mudança positiva”, reforça. 

A Base Koban do Bairro 

Bela Vista mantém atendimen-
to durante o dia, sempre com 
um policial presente. Durante 
a noite, o trabalho nas três Ba-
ses Koban é itinerante, com po-
liciais circulando entre elas para 
manter essa proximidade com a 
comunidade local. 

RUTI ERICA KRAUSE
Faleceu no dia 22 de setembro, no 
Hospital São José de Maravilha, aos 86 
anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

FÁTIMA ROFINO PIRES GONÇALVES
Faleceu no dia 22 de setembro, no 
hospital regional de São Miguel do 
Oeste, aos 58 anos. Seu corpo foi 
sepultado no cemitério da Linha Gaúcha, 
em Santa Terezinha do Progresso.

ALCIDES CAETANO BOLDRINI
Faleceu no dia 22 de setembro, em Nova 
Mutum (MT), aos 78 anos. Seu corpo foi 
sepultado em Nova Mutum.

LEOPOLDINA FERRAZ CORREA
Faleceu no dia 23 de setembro, em sua 
residência, aos 92 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária Municipal de Maravilha 
e sepultado no cemitério da Linha Traíras, em 
São Miguel da boa vista.

LEOPOLDINA GRUMOVSKI
Faleceu no dia 24 de setembro, no Hospital 
São José de Maravilha, aos 79 anos. Seu 
corpo foi sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

LAURETA ANA BENVENUTTI
Faleceu no dia 24 de setembro, no Hospital 
São José de Maravilha, aos 81 anos. Seu 
corpo foi velado no Pavilhão Comunitário 
da Linha Novo horizonte, em Serra Alta, e 
sepultado no cemitério da comunidade.
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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

Um grave acidente ma-
tou uma pessoa e interditou a 
BR-282 na madrugada de on-
tem (25), em Iraceminha, nas 
proximidades da ponte sobre 
o Rio das Antas, entre São Mi-
guel do Oeste e Maravilha. A 
rodovia ficou bloqueada por 
três horas, das 4h40 às 7h40. 

A colisão envolveu três veí-
culos: uma motocicleta Yamaha 
XTZ, de Santa Helena, um carro 
funerário, com placas de Sau-
dades, e um caminhão Merce-
des Bens, de Seberi-RS.

O acidente causou a mor-
te de um homem, de 48 anos, 
condutor do carro fúnebre. 
Outras duas pessoas tiveram 
ferimentos graves e foram 
encaminhadas para o Hos-
pital Regional de São Miguel 

trânsitO Pista ficou bloqueada por três horas após colisão em Iraceminha

acidente com três veículos mata 
motorista e deixa dois feridos na br-282

veículos tiveram grandes danos e pista ficou interditada para atendimento

Rudinei Heinle/WH Comunicações

do Oeste. Ficaram feridos a 
condutora da motocicleta e o 
passageiro do veículo funerá-
rio. O motorista do caminhão, 

de 22 anos, sofreu ferimentos 
leves e foi conduzido ao Hos-
pital São José de Maravilha. 

O acidente foi atendido 

pelo Corpo de Bombeiros de 
São Miguel do Oeste e Mara-
vilha, Polícia Rodoviária Fe-
deral e Polícia Militar.

Fotos: Corpo de Bombeiros

Motorista do carro fúnebre de Saudades morreu no local do acidente Passageiro do carro ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital de São Miguel do Oeste

Um homem perdeu R$ 
4 mil após cair em mais um 
“golpe do nudes” nesta sema-
na, na Rua Prefeito Baldisse-
ra, em Maravilha. O caso foi 

esteLiOnatO
após fotos pela internet, homem cai em 
golpe e perde r$ 4 mil em maravilha

levado até a Polícia Militar 
após o homem perceber que 
se tratava de um estelionato. 

De acordo com a PM, o 
morador relatou que o filho 
recebeu uma ligação de um 
suposto delegado de polícia. 
O delegado teria solicitado di-
nheiro para não efetuar a pri-
são do filho e, também, não 
divulgar fotos íntimas que ele 
havia trocado com uma su-
posta mulher na internet. 

Com medo, o homem 
depositou R$ 4 mil em uma 
conta repassada pelo gol-
pista. Depois disso, o conta-
to foi cortado com o homem, 
que acionou a Polícia Militar. 

A PM alerta que as pesso-
as tenham cuidado ao aceitar 

solicitações de desconheci-
dos nas redes sociais. Os gol-
pistas se passam por meninas 
menores de idade e conver-
sam com as vítimas pedin-
do fotos íntimas. Quando a 
foto é repassada outro golpis-
ta entra em contato se passan-
do por um policial, delegado 
ou por um parente da vítima. 
Então, pedem que seja feito 
um depósito de certa quan-
tia para que as fotos da pes-
soa não sejam divulgadas.

mesmO gOLPe em sãO 
migueL dO Oeste

O mesmo golpe foi apli-
cado nesta semana e um mo-
rador de São Miguel do Oeste 
perdeu R$ 4 mil. A dinâmica 

de troca de fotos com um per-
fil feminino é a mesma. De-
pois, um homem ligou para a 
vítima dizendo ser tio da mu-
lher e que a jovem do perfil 
teria 16 anos. O estelionatá-
rio disse ainda que os fami-
liares da jovem teriam lido 
as conversas e fotos no apli-
cativo e que com isso, a jo-
vem teria quebrado os mó-
veis dentro da residência.

O golpista, então, soli-
citou R$ 10 mil para a víti-
ma. O valor seria para pagar 
os estragos que a jovem ha-
via feito dentro de casa. A ví-
tima disse que não tinha 
esse valor, mas poderia de-
positar R$ 4 mil, ação efetu-
ada na segunda-feira (21). 

CiCLismO e seus deVeres

A prática esportiva é essencial para a qualidade de 
vida, e nesse contexto as bicicletas vem tomando espaço 
nas vias públicas. Elas fazem parte do trânsito e, por isso, 
são sujeitas a direitos e deveres. Ou seja, ao passo em que 
há a possibilidade delas transitarem nas vias públicas, 
existe também o modo correto de ser feito.

Digo isso pois, dos dois lados, encontramos exageros, 
por exemplo, em um caso específico, de um lado condu-
tores de veículos automotores irritados com bicicletas nas 
rodovias, e de outro bicicletas que não respeitam a legis-
lação. Mas até que ponto um está certo e o outro errado?

Pois bem, conforme o caso acima, sabemos que exis-
tem rodovias dotadas de acostamentos e outras não, a 
exemplo da SC 163 e SC 496, respectivamente. As bicicle-
tas, quando utilizadas em rodovias com acostamento, é 
por ali que devem trafegar, no mesmo sentido do fluxo de 
direção dos veículos automotores. 

E se caso der algum acidente e a bicicleta estiver em 
via dotada de acostamento, porém estiver sobre a pista de 
rolamento? 

Em tese a culpa se dá para o condutor da bicicleta, pois 
desrespeitou a legislação de trânsito, provocando o risco 
e por fim o infortúnio, sendo responsável civil e criminal-
mente pela conduta. Deve-se observar, claro, todo o cená-
rio do acidente de trânsito, para enfim aferir a culpa, se ela 
é exclusiva do condutor da bicicleta ou se é concorrente 
com outros fatores.

Nesse sentido, quais seriam as implicações penais para 
o condutor da bicicleta?

Necessário se faz avaliar o cenário do acidente de trân-
sito, ou seja, as condições da bicicleta, aonde ocorreu o 
acidente, bem como os fatores da via, tempo e claridade.

Digo isso pois, além de estar em cima da pista de rola-
mento em via dotada de acostamento, acontece de condu-
tores de bicicletas, à noite, sequer terem os dispositivos de 
iluminação, podendo também encontrarem-se embriaga-
dos, o que já aconteceu.

Nesse sentido, o condutor da bicicleta poderá respon-
der, conforme as circunstâncias do acidente de trânsito e 
a depender do que ocorrer com as outras pessoas envolvi-
das, desde uma lesão corporal culposa, bem como expor 
perigo a vida e saúde de outrem, até um homicídio cul-
poso.

Então, a lição que fica é, amigo ciclista, observe a legis-
lação de trânsito e faça do trânsito um lugar mais seguro.

Tenham todos uma boa semana.
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 ONEIdE BEhLING

ESpORTE

amistOsO
Crm realiza amistoso com a equipe
amigos da Chapecoense

Após o governo auto-
rizar a retomada das ati-
vidades esportivas devido 
à covid-19, o time do Clu-
be Recreativo de Maravi-
lha (CRM) realizou sua pri-
meira partida no sábado 
(19). Foi um amistoso com 
Os amigos da Chapecoense. 
A partida iniciou às 15h30, 
sem a presença de públi-
co, com placar final de 3 x 3. 
O CRM vai disputar o cam-
peonato estadual, por isso 
o amistoso foi um aqueci-
mento entre as equipes.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Equipe do CrM de Maravilha

Equipe Amigos da Chapecoense esteve em Maravilha 

Uniforme na cor predominante branca foi apresentado como segunda opção

O uniforme principal não foge do tradicional, com vermelho e preto 

Os Cinquentões do Clu-
be Recreativo Maravilha 
(CRM) apresentaram seu 
novo uniforme no domin-
go (20) no Estádio Dou-
tor José Leal Filho. O time 
se reuniu na manhã e apro-
veitou para jogar uma par-
tida de futebol. Esse foi 
o primeiro jogo de 2020, 
já que a pandemia da co-
vid-19 paralisou as ati-
vidades esportivas. Para 
entrar em campo, os joga-
dores testaram a tempera-
tura corporal, um dos re-
quisitos para poder jogar 
futebol. Os cinquentões do 
CRM também disputam o 
regional da competição. 
Em virtude da pandemia 
de coronavírus o regional 
não está sendo realizado. 

taLentO 
Ter um jogador com talento individual vale muito. 

Pepê deu a vitória para o Grêmio. Ter jogadores assim 
faz toda a diferença em grandes partidas. E isso que er-
rou um gol na cara do Lomba. Teve personalidade, não 
se abateu, foi lá, tentou de novo e conseguiu. Em um 
jogo que não foi bom, muita marcação, o garoto resol-
veu. É isso que faz a diferença em um jogo amarrado.

treinadOr 
Sem Maicon e principalmente na ausência de Jean 

Pyerre, Renato soube fazer a leitura correta do momen-
to. Colocou três volantes, segurou o Inter, foi melhor 
praticamente o jogo todo e não fechou o time depois de 
abrir o placar. Pelo contrário, tentou fazer mais gols. Re-
nato, junto com Pepê ganharam esse Gre-Nal histórico 
pela Libertadores.

nuVens negras
Todo mundo viu nos dois jogos da pré-Libertadores 

que Musto e Lindoso não deram certo. E o que o Cou-
det fez? Colocou os dois em campo. Ficou um time tra-
vado no meio. Uma péssima escolha, não tinha como 
dar certo. Técnico do Inter, ao contrário de Renato, fez 
uma leitura equivocada antes do jogo. Desde o primei-
ro tempo, era possível ver que o Grêmio é quem esta-
va dominando. Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique 
conseguiram travar o meio colorado e eles é que esca-
pavam em velocidade. Coudet só conseguiu ver isso de-
pois que Pepê colocou a bola na rede. Alterou a equipe 
depois do leite derramado. Treinador também não con-
seguiu perceber que o Inter estava um amontoado pelo 
lado esquerdo. A maioria pelo lado esquerdo. Até o Mar-
cos Guilherme, que seria ponta-direita, estava centrali-
zado. Um horror, foi terrível. Mais uma derrota que pre-
cisa ser colocada na conta de Coudet.

tem aLgO erradO 
Antes era o gramado, depois árbitros e nunca foi o 

time do Inter. E Coudet perde para Goiás e Fortaleza e 
a reclamação é o “elenco curto” e não os problemas de 
uma equipe que não consegue triunfar sobre o Grêmio. 
Coudet escalou o time errado. Musto e Lindoso juntos? 
Não consigo engolir. Era para não perder? Perdeu!

PreCisO faLar
Internacional tinha no ano passado entre as poucas 

coisas boas a zaga; Moledo e Cuesta. Veio esse técni-
co e tirou o Moledo. Muitos concordaram com Coudet. 
Cuesta sem o parceiro Moledo baixou de rendimento. 
Agora, começam a se dar conta do erro. Antes tarde do 
que nunca. Vitória do Grêmio foi justa. Merecida.

retOmada Primeiro jogo de 2020 foi no domingo (20), já que a pandemia
da covid-19 paralisou as atividades esportivas

novo uniforme dos Cinquentões 
é apresentado em maravilha



nova base Koban do bairro bela Vista já 
aponta resultados positivos 

PÁGINA 25

> ESpORTE > LEGISLAÇÃO 
Novo uniforme 
dos Cinquentões é 
apresentado
Após pausa pela pandemia, primeiro jogo da categoria foi 
realizado no último fim de semana

Capitão da Polícia Militar fala sobre nova dinâmica de trabalho com as bases em funcionamento no município

Ações serão diferenciadas neste ano, com carreata, 
agendamento de exames e venda de salgados

PÁGINA 2

Câmara dos Deputados e Senado 
aprovam mudanças no Código de trânsito 
Uma das propostas aprovadas altera a validade da CNH para até 10 anos. Texto segue para sanção do 
presidente da República 

PÁGINA  27

PÁGINA 22

Arquivo/O Líder 

> OUTUBRO ROSA 

Rede Feminina 
divulga 
programação 2020


