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alesc admite processo de impeachment 
contra Daniela Reinehr e Carlos Moisés 
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Divulgação/Coligação Maravilha cada vez mais forte

Camilla Constantin/O Líder

ESTAÇÃO DAS 
FLORES
Primavera inicia na 
próxima semana e traz 
colorido especial às ruas
Meteorologista Piter Scheuer destaca a 
possibilidade de frio tardio no mês de novembro Página 10

Jairo Miguel e sandro Donati se enfrentam 
na disputa pelo executivo maravilhense

..............  PÁGINAS 19 a 23

PRÉ-CANDIDATOS 

Acompanhe o 
resultado das 
convenções 
partidárias em 
Bom Jesus do 
Oeste, Cunha 
Porã, Flor 
do Sertão, 
Iraceminha, 
Maravilha, Santa 
Terezinha do 
Progresso, São 
Miguel da Boa 
Vista e Tigrinhos 



,  Maravilha 19 DE SEtEMbrO DE 20202

aRte
FERNANDO C. ZIMMERMANN

Os aRtigOs assinaDOs sãO De ResPOnsabiliDaDe DOs autORes e nãO RefleteM neCessaRiaMente a OPiniãO DO JORnal O líDeR.

CHaRge

DiagRaMaÇãO
JOSIELE ERLO ZAMBIASI

DiRetOR:  WOLMIR HÜBNER

eDitOR-CHefe:  FERNANDO HÜBNER

DiRetORa-COMeRCial: SIMONE HÜBNER

eDitORa: CARINE ARENHARDt

LUCAS MIGUEL
GNIGLER
www.lucasmiguel.com

sãO Miguel DO Oeste
RUA 31 DE MARÇO, 297 -  B. SÃO GOtARDO
49. 3621 0103

ReVisãO
ROSIANE POLEttO MaRaVilHa

RUA PAStOR ARMANDO CLAAS, 22 - CENtRO
49. 3664 4721

ReDaÇãO:
CAMILLA CONStANtIN
CARINE ARENHARDt
CLEItON FERRASSO
DIANA HEINZ
EDERSON ABI
NELCIR DALL’AGNOL
ROSIANE POLEttO

a esPeRanÇa faz Mal

Acredito que a esperança esteja fazendo mal para 
você. Vou tentar explicar.

A esperança está fazendo mal para você porque, 
quem tem esperança, apenas espera. Torce. Aguarda 
algo acontecer. E isso é ruim?

Em geral, sim. Mas poderíamos afirmar que, em al-
guns casos, a esperança faz certo bem. Por exemplo, 
em situações em que não temos controle. Como a es-
perança de que algum ente querido sobreviva a uma 
grave moléstia. Ou a esperança de que a morte não é 
o fim. Mas quase sempre essa mesma nobre esperança 
transforma o esperançoso em resignado. Quero dizer: 
a esperança contagia, e começamos a esperar demais 
em todas as áreas da vida, do dia a dia. Ter esperan-
ça em questões delicadas parece contagiar as áreas 
em que é necessário agir. Contagiado, o esperançoso 
aguarda e aceita o que o suposto destino vai trazer – e, 
mesmo que não traga nada, ele aceita sentado.

E aí existe aquele ditado que diz que a esperança é 
a última que morre. Lembro, durante a infância de uma 
pessoa religiosa próxima à minha família que dizia que 
a esperança não é a última que morre: ela nunca mor-
re! E eu tentava entender a diferença. Até hoje não sei 
dizer. Só sei que ter essa esperança infinita era motivo 
de orgulho. Quase uma manifestação da Graça. Foi um 
longo caminho até mudar a percepção sobre esse sen-
timento. Sim, a esperança me parece ser só um senti-
mento confuso.

Outra exceção: a esperança também parece ser be-
néfica quando orienta o pensamento otimista. Mas 
nesse caso, a esperança é muito mais um recurso men-
tal. Uma vantagem de quem está fazendo algo e espe-
rando o melhor acontecer. Poderíamos chamá-la, nes-
ses casos, de fé – esta sim, construtiva. 

No dia a dia a esperança não deveria existir. Ela 
poderia ser substituída por alguma forma de determi-
nação otimista, como a fé. Algo assim: toda vez que 
a pessoa fosse dizer que espera que algo aconteça, 
ela estivesse dizendo que está indo lá conferir como 
vai ser.

Talvez seja exagerado um texto inteiro para criticar 
o conformismo que a esperança causa. Mas quem sabe 
esse texto represente, especialmente para mim (em ge-
ral escrevo o que eu preciso ler, leitor), um ato de fé, 
um princípio de ação – ou de reação – contra a espe-
rança. Porque a esperança é a fé sem ação.

saÚDe Trabalho estava paralisado durante a pandemia

Município retoma mutirões de 
pequenos procedimentos
CARINE ARENHARDT

A Secretaria de Saúde 
de Maravilha retomou nes-
ta semana a realização de 
pequenos procedimentos. 
O atendimento é feito nas 
unidades de saúde no perí-
odo da noite durante a se-
mana e também aos sába-
dos. A secretária, Miriane 
Sartori, destaca que o tra-
balho estava paralisado 
desde o início da pandemia 
e acabou acumulando uma 
grande demanda.

O município está fazen-
do um mutirão para atender 
quem está na lista de espera 
para realização dos peque-
nos procedimentos. Esses 
são pacientes que já foram 
atendidos em consultas mé-
dicas nas unidades de saú-
de e tiveram a indicação do 
procedimento. O mutirão 
será feito até atender toda a 
demanda dos pacientes que 
estão na fila. 

Procedimentos 
são realizadas nas 
unidades de saúde 

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
a concorrência é algo muito bom... É o que 
faz alguém se esforçar para ser melhor!por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Maurício Vieira/Secom

GOVERNO DO ESTADO

Assistimos em parte, na última quinta-feira, a sessão da Assembleia Legislativa, 
quando votaram a favor do impeachment do governador e da vice-governadora do Es-
tado de Santa Catarina. O desfecho do caso ainda depende da Comissão Mista que pode 
reverter a decisão. Pelo escore da sessão, o afastamento de ambos está consolidado.

FALECIMENtO

Com grande pesar registramos o falecimento do ami-
go Valdir Becker, tradicional barbeiro de nossa cida-
de. Pessoa carismática e muito bem quista no municí-
pio. Receba a família nossas profundas condolências.

AS CONVENÇÕES FORAM REALIZADAS

As convenções dos partidos políticos de Maravilha foram realizadas 
nesta semana e os nomes dos pré-candidatos são conhecidos pelos elei-
tores. Até a data final do registro das candidaturas poderá haver altera-
ções, mas o que se vislumbra é que temos bons nomes para o Executi-
vo municipal e para o Poder Legislativo. A partir de agora, nossos órgãos 
de comunicação darão ampla cobertura até o pleito, para inteirar o elei-
tor e os candidatos apresentarem suas propostas. Para o Legislativo mu-
nicipal temos mais de 60 nomes à disposição que disputam as 11 vagas 
existentes. É importante termos uma Câmara de Vereadores qualificada.

Grupo Globo em 
maus lençóis 

a delação premiada do 
doleiro Dario Messer, que é 
réu na operação lava Jato, 
revelou uma ligação estreita 
com a família Marinho, 
proprietária da rede Globo. O 
“doleiro dos doleiros” revelou 
um esquema clandestino de 
repasses de dinheiro vivo que 
ultrapassaria r$ 1,5 milhão. 
Esta não foi a primeira vez 
que os donos do grupo Globo 
foram delatados pela Justiça. 
as sonegações e fraudes 
vêm desde os anos 90.

RECADO AOS FRAUDADORES 
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

O Auxílio Emergencial, além de boia para o resga-
te de milhões de brasileiros empobrecidos pela pan-
demia do coronavírus, virou também sinônimo de 
esperteza e imoralidade para muitos. Bom, 132 mil 
dos irregulares no país já devolveram os valores rece-
bidos. É uma tentativa de evitar processos criminais. 
Mas as autoridades estão atrás dos relutantes. Já para 
os espertalhões individuais, que não são quadrilhei-
ros e apenas foram gananciosos, cresce entre alguns 
integrantes do Ministério Público Federal a ideia de 
que possam evitar a prisão, mediante ressarcimen-
to aos cofres públicos. Para isso, teriam de fazer acor-
do na Justiça, devolvendo até 10 vezes o valor recebi-
do irregularmente. A Polícia Federal criou em julho 
a Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial 
(BNFAE). Se você é um desses, agilize-se e faça a de-
volução do dinheiro que não é seu antes de vir o pior.

Marcelo Camargo / Agência Brasil

PRESIDENTE BOLSONARO EM ALTA

A aprovação do presidente, Jair Bolsonaro (sem par-
tido), voltou a superar numericamente a reprovação de-
pois de um período de 16 meses. É o que mostra a nova 
rodada da pesquisa XP/Ipespe, realizada entre os dias 8 e 
11 de setembro. De acordo com o levantamento, 39% dos 
eleitores avaliam o governo como ótimo ou bom, ao pas-
so que 36% consideram a atual gestão ruim ou péssima.

RÁDIO COMUNITÁRIA NÃO PODE 
ANUNCIAR COMERCIAL

Em mais uma vitória judicial no combate à radiodifu-
são comunitária ilegal, a Acaert obteve liminar contra a As-
sociação Cultural, Social, Ambiental e Comunitária de Ipo-
rã do Oeste, que comercializava mídia, o que é proibido 
pela legislação. O juiz Raul Bertani de Campos, da Comar-
ca de Mondaí, no Extremo-Oeste catarinense, entendeu 
pelo deferimento da antecipação de tutela no processo mo-
vido pela Acaert contra a Rádio Comunitária do município. 
De acordo com o magistrado, as rádios comunitárias de-
vem se limitar a transmitir apenas a divulgação de nome, 
endereço e contato telefônico de apoiadores culturais, o que 
foi comprovado na petição inicial que a demandada vei-
cula patrocínio relacionado à programação que promo-
ve e, de fato, está presente propaganda de natureza comer-
cial, com anúncio de ofertas, vantagens e serviços.

O JUDICIÁRIO RETOMA 
GRADUALMENTE OS 
SERVIÇOS PRESENCIAIS

As atividades presenciais 
no Tribunal de Justiça de San-
ta Catarina (TJSC) serão reto-
madas, gradualmente, a par-
tir do dia 23 de setembro, 
início da primavera. A medi-
da foi anunciada na segun-
da-feira (14) pelo presiden-
te do TJSC, desembargador 
Ricardo Roesler, após deci-
são do corpo diretivo. Tra-
ta-se de um movimento em 
etapa preliminar, que inicial-
mente contemplará o limi-
te máximo de 30% do quadro 
de pessoal do Judiciário cata-
rinense no Tribunal, nas co-
marcas e unidades, de modo 
a garantir uma exposição com 
o máximo de segurança e o 
mínimo risco possível, den-
tro dos limites orçamentários.

A MODA ESTÁ PEGANDO

Um homem armado com um machado in-
vadiu e danificou uma empresa de energia elé-
trica na Rua José de Miranda Ramos, no Cen-
tro de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. O 
fato foi registrado por volta das 15h50 da segun-
da-feira (14). Um vídeo das câmeras de monito-
ramento do estabelecimento gravou a ação do 
homem. Conforme as imagens, o homem che-
gou ao local e golpeou a porta de vidro, que se 
estilhaçou e atingiu uma mulher. Após o primei-
ro golpe, ele foi até os guichês de atendimen-
to e também danificou as estruturas. Segun-
do o portal Ronda Policial, uma mulher, de 27 
anos, e um idoso, de 72 anos, ficaram feridos na 
ocorrência. O homem foi localizado pela Polí-
cia Militar (PM) em Bom Jesus (SC). Ele foi pre-
so e encaminhado para a delegacia. Conforme 
o Ronda Policial, o suspeito relatou aos policiais 
que espera há quatro anos a ligação da energia 
elétrica em sua propriedade. Há poucos dias, 
em São Miguel do Oeste, um homem teve o 
mesmo comportamento na agência do INSS. Os 
nervos estão à flor da pele. Se foi a passividade...
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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 

RODOVias DuPliCaDas 
e a seguRanÇa

Vejam só, caros leitores. O chefe de comunicação da 
Polícia Rodoviária Federal, Luiz Graziano, em matéria en-
viada aos meios de comunicação sobre a operação ain-
da do Sete de Setembro, constatou que as mortes ocor-
reram todas em rodovias federais de pista simples. A 101, 
toda duplicada, não teve vítimas fatais. A constatação é to-
talmente verdadeira. As rodovias onde existe duplicação 
concluída não apenas permite uma maior fluidez de trá-
fego, mas principalmente, segurança. Infelizmente, é uma 
realidade distante de nós, aqui do Extremo-Oeste cata-
rinense. Aqui no Estado, acho que no máximo a BR-470, 
trecho entre Blumenau e Itajaí, brindará os usuários com 
duplicação. O resto do Estado? Bem, teremos que nos con-
tentar no máximo com revitalizações, e alguns trechos a 
mais de terceiras pistas. Duplicação, nem pensar. Talvez 
na próxima década.

PaRa QueM aguaRDa 
VaCina COntRa a COViD-19

Podemos tirar o “cavalinho da chuva”, que a vacina não 
será disponibilizada tão cedo. As que estariam mais pró-
ximas, a Astrazeneca, e a produzida pela universidade in-
glesa de Oxford, tiveram suspensos todos os testes não só 
aqui no Brasil, mas mundo afora, exatamente por conta de 
reações apresentadas em pacientes que estavam servin-
do de cobaias para testes. Depois deste pequeno atraso, 
os testes foram retomados, ainda no fim de semana passa-
do. Há também a vacina russa, propagandeada pelo Put-
tin, e que também já apresentou uma série de efeitos co-
laterais. Está havendo um autêntico pente-fino na vacina 
de Oxford e na Astrazeneca, e a russa também não é con-
fiável. A Organização Mundial de Saúde se manifestou di-
zendo que só vai autorizar utilização de forma totalmen-
te segura. Resumo da conversa? A vacina não deve mesmo 
sair este ano. Com grande otimismo, talvez no primeiro 
trimestre do ano 2021. Por mais que os testes tenham sido 
retomados em relação às duas primeiras que me reportei. 
A vacina russa sequer tem acompanhamento da Organi-
zação Mundial de Saúde. Solução? Se cuidar, e continu-
ar utilizando os mecanismos adequados de proteção, para 
evitar contágio. Afinal, a doença é de prognóstico comple-
tamente incerto, e não há nenhum remédio com eficácia 
comprovada. 

ClEIToN FERRAsso

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha realizou a ter-
ceira sessão ordinária do mês 
de setembro na segunda-feira 
(14). A reunião ocorreu de for-
ma presencial, seguindo todas 
as recomendações sanitárias de 
prevenção ao coronavírus, e on
-line, aos seguidores da página 
da rede social da Câmara. Em 
pauta, diversas matérias foram 
aprovadas pelos edis. 

Projeto de lei Comple-
mentar nº 06/2020, dispõe so-
bre o Estatuto do Desenvol-
vimento Socioeconômico do 
Município de Maravilha/SC. Ele 
visa ampliar o programa de in-
centivo para empresas, presta-
dores de serviço, turismo e setor 
agropecuário do município. 

O projeto gerou discussão 
em relação ao termo de uso dos 
terrenos cedido para as empre-
sas se instalarem no município. 
O ponto central foram as con-
trapartidas que as empresas 
devem repor ao município ao 
utilizar a área cedida para a 
instalação. Apesar das discus-
sões, ele foi aprovado em pri-
meiro turno pela maioria dos 
vereadores. 

Projeto de lei nº 020/2020, 
autoriza a abertura de crédi-
to adicional suplementar na or-
dem de R$ 90 mil para a Secreta-
ria de Esporte e Juventude – para 
a construção da quadra ao lado 
do Ginásio de Esportes Gelson 
Tadeu Melo Lara. 

Em junho deste ano a pre-
feitura autorizou a construção 
da quadra ao lado do ginásio. 

POlítiCa Consórcio visa dar mais celeridade aos projetos ambientais. 
Diversas matérias também pautaram a sessão de segunda-feira (14)

Vereadores aprovam projeto de lei 
que cria consórcio intermunicipal 
de desenvolvimento regional

entRaDa
PlC nº 13/2020, institui 

a Política Municipal do Meio 
Ambiente e sistema muni-
cipal de proteção, contro-
le, fiscalização e melhoria da 
qualidade e licenciamento 
ambiental, cria o Fundo Mu-
nicipal do Meio Ambiente e 
dá outras providências. 

Projeto de lei nº 
21/2020, autoriza o ingresso 
do município de Maravilha 
no Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Regio-
nal (Conder) e dá outras pro-
vidências.

Projeto de lei nº 
22/2020, autoriza o municí-
pio de Maravilha a aderir ao 
Programa Gestão Ambien-
tal, criado pelo Consórcio In-
termunicipal de Desenvol-
vimento Regional (Conder), 
firmando o respectivo con-
trato de programa e contra-
to de rateio e dá outras pro-
vidências.

A empresa P&F Pavimentações 
venceu a licitação pelo valor de 
R$ 79.980 mil. O crédito adicio-
nal aprovado na sessão deve ser 
usado para reforçar a dotações 
da Secretaria de Esporte, Juven-
tude e Lazer destinadas a in-
vestimentos com execução de 
quadra de esportes, melhorias 
em iluminação da Praça Cida-
de das Crianças - que fica pró-
ximo do ginásio –, aquisição de 
contêiner, além de equipamen-
tos para a academia da parte 
interna do ginásio municipal. 
O projeto foi aprovado em pri-
meiro turno.

tuRnO ÚniCO
Indicação nº 64/2020, 

pede que o Executivo providen-
cie a pavimentação asfálti-
ca na via de acesso às linhas 
Água Parada, Lajeado Cou-
ro e Araçá, no trecho situado 
entre o Posto Diamante e as 
torres da subestação da Ce-
lesc. Indicação aprovada. 

Reprodução Facebook

Sessão foi realizada na Câmara na segunda-feira (14)

O objetivo principal da 
criação do Conder é promo-
ver a maior eficiência no li-
cenciamento ambiental de 
atividades que necessitam 
desse licenciamento, seja pú-
blico ou privado. A argumen-
tação é de que o Instituto do 
Meio Ambiente (IMA) não 
vence a demanda da região, 
o que causa demora no anda-
mento dos projetos. 

Projeto de lei nº 
24/2020, dispõe sobre a bai-
xa de bens do patrimônio pú-
blico municipal e dá outras 
providências. Os bens a se-
rem baixados são considera-
dos inservíveis e poderão ser 
leiloados. 

 Indicação nº 65/2020, 
que o Poder Executivo, atra-
vés do Departamento com-
petente, providencie estudos 
no sentido de asfaltar toda 
a extensão da Rua Armindo 
Grellmann, situada no Bair-
ro Cohab.

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 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

QueM aMa nãO VÊ DefeitOs; COnteMPla a 
natuReza DiVina Que eXiste POR tRás Deles

  
Amar não consiste em ver os defeitos de uma pes-

soa e tentar corrigi-los, nem em tocar-lhe as feridas 
doloridas. Amar consiste em envolver ternamente as 
feridas dessa pessoa, contemplar com carinho a Ima-
gem Verdadeira perfeita que existe por trás dos defei-
tos aparentes, e, afirmando o seu aspecto verdadei-
ro, mentalizar para que se desenvolva cada vez mais.
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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

Reuters/A. Perobelli

Autocuidado
Nesta semana o podcast Papo de 
Quinta abordou o tema autocuidado. 
Em episódio especial, vários 
participantes falaram sobre seu 
próprio desenvolvimento pessoal a partir 
de práticas diárias que funcionam como 
uma espécie de incentivo ao autoamor. 
Conhecer-se não faz bem apenas para 
si, mas também para os outros que nos 
cercam. Encontrar valor nas pausas que 
fazemos para nutrir nosso corpo e nossa 
mente traz enormes benefícios para 
vivermos com mais bem-estar físico e 
emocional. Ouça o episódio no Spotify, 
soundcloud e wh3.com.br. 

Diana Heinz, jornalista

CENÁRIO 
DEVASTADOR 
Enquanto o fogo avança no Pantanal, animais mortos e árvores destruídas se 

tornam situações cada vez mais comuns. Além disso, pessoas que moram na re-
gião enfrentam problemas de saúde em meio à fumaça intensa, com piora de pro-
blemas respiratórios. E não é algo isolado, em que os efeitos são sentidos apenas no 
Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. A grande quantidade de incêndios vem tra-
zendo sérios prejuízos ambientais ao país, através da fumaça que se espalha e pro-
voca queda na qualidade do ar - algo que pudemos observar nestes últimos dias.

Camilla Constantin, jornalista

AUMENTO DO EFEITO 
DO AUMENTO

Estamos sofrendo um efeito geral nos 
preços em razão do aumento do preço de 
itens como arroz e óleo de cozinha. O reajus-
te no valor desses produtos se justifica pela 
lei de oferta e procura, além do dólar e ou-
tras questões comerciais. Ou seja, quan-
do tem bastante produção o valor cai, mas 
quando o item é “raro de encontrar” o va-
lor sobe. Porém, o que se percebe é um re-
ajuste geral sem motivos aparentes. Pare-
ce que “ninguém quer ficar para trás” e todos 
começaram a aumentar os seus produtos 
(seja serviços ou itens de consumo) por cau-
sa de uma sensação de que tudo está mudan-
do. Calma, gente, estamos sofrendo o aumen-
to do efeito do aumento de outros produtos. 

ederson abi, jornalista

Cotas?
Sou totalmente a favor do envolvimento das mulheres na política. inclusive 
a nossa prefeita, rosimar Maldaner, é um exemplo de que podemos ser 
o que quisermos na sociedade. Eu só não concordo com as cotas para 
mulheres. Não adianta pôr uma mulher como candidata se ela não quiser 
ser eleita, só pra “fechar buraco”. Qual o propósito disso? Eu vejo que a 
candidatura deve ser de livre e espontânea vontade, quando a pessoa sabe 
o que quer e vai lutar para fazer acontecer. Quero votar em alguém que eu 
veja que terá força de vontade para fazer valer o meu voto e que eu sei que 
fez por merecer! 

Rosiane Poletto, redatora

TRÂNSITO
O trânsito sempre é notícia e infelizmente muitas vezes de forma negativa. Noticiamos 

quase que diariamente acidentes que acontecem dentro do perímetro urbano de Maravi-
lha, e muitos deles são resultado da imprudência dos usuários. Pedestres e motoristas, os 
erros vêm de ambos. Muitos dos acidentes no perímetro urbano resultam apenas em da-
nos materiais, ou vítimas levemente feridas, mas cabe lembrar, a “dor de cabeça” é gran-
de para quem está envolvido. É melhor reduzir um pouco a velocidade, andar sem tan-
ta pressa, para não se envolver em um problema desnecessário. Hoje (19) tem ação de 
conscientização na cidade, com foco nas rotatórias. Acompanhe a matéria na página 25. 

Carine arenhardt, jornalista 

Faça a revisão automotiva!
Começou a semana do check-up gratuito em Maravilha. A promoção é do Nú-

cleo de Automecânicas e segue até a próxima sexta-feira (25). No total, são 11 mecâni-
cas disponíveis para fazer a revisão no automóvel. Os interessados devem agendar o ser-
viço com uma delas. Portanto, fica a dica para se programar durante a semana! Abraço.

Cleiton ferrasso, jornalista



,  Maravilha 19 DE SEtEMbrO DE 20206

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

DiReitOs HuManOs Intenção é regulamentar e atender demandas 
sociais dos imigrantes residentes no Estado

alesc aprova políticas para 
imigrantes em santa Catarina
DIANA HEINz

Em 2019 uma média de 
90 imigrantes de 79 países 
chegava a Santa Catarina dia-
riamente em busca de me-
lhorias sociais e econômicas. 
As dificuldades deles na in-
serção no mercado de traba-
lho e integração à sociedade 
foram os temas debatidos du-
rante uma série de encontros 
realizados no ano passado 
pelo Grupo de Trabalho de 
Apoio aos Imigrantes e Refu-
giados (GTI) da Comissão de 
Direitos Humanos da Alesc.

Buscando atender de-
mandas sociais dos imigran-
tes residentes em Santa Cata-
rina, um Projeto de Lei (PL) 
apresentado quer instituir 
políticas estaduais de aten-
dimento a essa população. 
De autoria do deputado Fa-
biano da Luz (PT), o proje-
to foi aprovado na Alesc nes-
ta semana. Entre os objetivos 
está “garantir ao imigrante o 
acesso a direitos fundamen-

tais, sociais e serviços públi-
cos” e “o direito à diversida-
de e à interculturalidade”.

O projeto contém ainda 
resoluções sobre o acesso de 
imigrantes à saúde e educa-
ção em Santa Catarina. A in-
tenção é de promover políti-
cas públicas exercidas pelo 
Estado e municípios que 

atendam a imigrantes e refu-
giados que, muitas vezes, vi-
vem em situação de vulnera-
bilidade. Atualmente 1.600 
alunos da rede estadual de 
ensino são imigrantes. 

Para Da Luz, o PL é uma 
forma de regulamentar o 
respeito, direitos e deveres. 
“É um jeito de acolher es-

sas pessoas que muitas ve-
zes vêm de países que pas-
sam por situações difíceis, 
como catástrofes naturais e 
crises econômicas. Eles vêm 
em busca de uma nova terra 
e muitas vezes acabam ten-
do dificuldade com docu-
mentação e outros proble-
mas”, explica.

Divulgação

Projeto de lei é de autoria do deputado Fabiano da luz (Pt)

ClEIToN FERRAsso

A promoção de shows em 
bares, restaurantes e ambien-
tes similares está liberada em 
Maravilha desde a quarta-fei-
ra (16), porém é preciso res-
peitar algumas restrições. A 
autorização é da prefeitu-
ra, amparada pela Nota Téc-
nica feita em conjunto entre 
a Vigilância Sanitária e Secre-
taria de Saúde, consideran-
do ainda a classificação regio-
nal na cor amarela para risco 
de transmissão da covid-19. 
A Nota Técnica não substitui 
ou revoga quaisquer legisla-
ções que estejam em vigência. 

A nota técnica 01/2020 es-
clarece e orienta sobre as libe-
rações das atividades no mu-
nicípio. Em relação aos shows 
em bares e similares, é permi-
tido desde que a ocupação no 

PanDeMia
Com restrições, Maravilha libera shows 
em bares e outras atividades

local esteja em 30% da capa-
cidade permitida, além de ou-
tros requisitos. Ainda, os ar-
tistas devem se apresentar 
individualmente ou em dupla 
e sempre mantendo o distan-
ciamento mínimo entre eles.

O documento também tra-
ta sobre o retorno das ativi-
dades culturais, como patina-
ção, ensaios de corais, entre 
outros. Nesse caso, também 

é permitido somente 30% da 
capacidade do local e está li-
berada a presença de pes-
soas com 12 anos ou mais.

Outro ponto que a Nota 
Técnica aborda é sobre a utili-
zação de ambientes para fes-
tas usados por familiares. Nes-
sa situação, a ocupação fica 
restrita em 50% da capacidade 
para ambientes abertos, como 
em clubes, e 30% em salões de 

festas de condomínios. Além 
de manter todas as regras de 
prevenção contra a covid-19.

A Nota também trata so-
bre a liberação de reuniões 
presenciais. O limite de capa-
cidade fica em 50%, cada par-
ticipante deve possuir caneta 
de uso individual para assina-
turas, entre outros requisitos.

CasOs eM MaRaVilHa 
O boletim atualizado na 

quinta-feira (17) apontava 
531 casos de covid-19 diag-
nosticados, dos quais 517 pa-
cientes estão recuperados 
e cinco seguem com o ví-
rus ativo. Dois pacientes es-
tavam internados para tra-
tamento da doença e 70 
pessoas eram monitora-
das. O município segue com 
nove óbitos causados por 
complicações da doença. 

O elefante e a CORDa - alMa De fROnteiRa
Tem diferença? Tem! 
Sou psicólogo. Enquanto psicólogo tenho conhecimento e habilita-

ção a respeito de como as pessoas funcionam. 
Sou também psicoterapeuta. Enquanto isto, tenho conhecimento e 

habilitação para atender as pessoas e tratar questões de saúde. No mun-
do, psicólogos e psicoterapeutas não são a mesma coisa. De fato, psicólo-
gos e psicoterapeutas têm bagagens de conhecimentos e de competên-
cias diferentes. Por isso são regulamentados com legislações diferentes. 
Mais ou menos é a diferença que tem entre ter uma carteira de moto-
rista (psicólogo) e ser um mecânico (psicoterapeuta). Para dirigir precisa 
umas competências, mas para consertar, outras. Somente no Brasil um 
psicólogo pode atender e tratar pessoas, seja no público ou no privado 
(consultório). No resto do mundo isso não é possível. Eu, por exemplo, 
fiz uma faculdade para ser psicólogo e outra para ser psicoterapeuta. 13 
anos de formação, no total. E ainda é pouco, a meu ver, para mexer com 
o ser humano. 

Mas porque essa diferença? 
Bom, hoje quero focar na pergunta, não na resposta. Entender (que-

rer entender) as diferenças é uma atitude, a meu ver, maravilhosamen-
te acrescentadora. É a qualidade que eu mais aprecio. É uma atitude que 
permite viver o mundo com um olhar místico. O conhecimento de como 
se organiza o ser humano, nas várias áreas do mundo, para sobreviver, e a 
autopercepção que tem disso, ou seja, a sua cultura, é, de fato, o outro pi-
lar da minha formação e da minha essência. Além de psicólogo e psico-
terapeuta, sou antropólogo. E sinceramente é a disciplina em que me re-
conheço mais e que eu gosto mais.

Antes de vir para o Brasil, na minha vida passada, digamos assim, 
viajei por trabalho e lazer 79 países do mundo. Em alguns morei meses, 
em outros anos. Trabalhava com Médicos sem Fronteiras e em projetos 
psicossociais da União Europeia. Outros tempos. 

Conhecer, descobrir, transformar e se transformar. Falar com as pes-
soas. Aprender e deixar algo. Que valor imenso. O movimento da vida. 

Por isso, quero começar compartilhar algumas histórias que vivi. 
Talvez pode contribuir para abrir janelas existenciais; promover a humil-
dade do relativismo e do respeito. 

Infelizmente, em geral, vejo crescer a arrogância da ignorância; a 
que leva a presunção que o conhecido seja o melhor, ou pior, seja tudo. 
Arrogância, ignorância e presunção baseadas sobre o medo do diferen-
te que, quase sempre, é um produto histórico de um grande comple-
xo de inferioridade, individual e social, e que se manifesta por meio de 
comportamentos de defesa, fechamento, exclusão, destruição, retiro, pu-
nição, aproveitamento do e com o outro. Aumentam as periferias e as 
fronteiras nas almas das pessoas. Aumenta o medo. E não tem maior co-
vardia do que ficar parados, especialmente nas suas próprias convicções. 
Não tem maior violência do que defender um escasso conhecimento. É a 
maior limitação que existe. 

Aprendi isso na Índia.
Um dia estava observando um homem que estava cuidando ou tra-

balhando com alguns elefantes. O que me chamou a atenção foi o fato de 
que essas criaturas, enormes, estavam presas apenas por uma pequena 
corda amarrada à sua pata dianteira. Sem correntes, sem gaiolas. Os ele-
fantes poderiam ter se libertado a qualquer momento daquele obstácu-
lo, mas, por alguma razão, não o faziam.

Então fui lá falar com aquele senhor e perguntei por que esses ani-
mais ficavam lá e nunca tentavam escapar. “Bem”, respondeu o treina-
dor, “quando são muito novos e muito mais pequenos usamos a mes-
ma corda para os amarrar e nessa idade já é o suficiente. À medida que 
crescem, acreditam que a corda ainda pode segurá-los e, portanto, nun-
ca tentam se libertar”.

Fiquei pasmo. Esses animais poderiam a qualquer momento se li-
bertar do cativeiro com o mínimo de esforço, mas por acreditarem que 
não conseguiriam, permanecem presos onde estavam.

Deparo-me com isso a cada dia no consultório; vejo isso e tantas rea-
lidades sociais. Até nas instituições. Como os elefantes, quantas pessoas, 
ainda hoje, vivem apegadas à crença de que não pode-se fazer algo sim-
plesmente porque não foi feito antes? Às vezes se chega a chamar essa 
covardia com o nome de tradição. Mas tem maior fracasso do que não fa-
zer nada, não tentar, não crescer, não mudar, por medo do fracasso?

Uso de máscaras também é obrigatório nestes ambientes

Ascom governo de SC
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LUIZ CARLOS
PRATES

O Sicredi iniciou pré-cadas-
tramento dos associados inte-
ressados em vincular sua conta 
na instituição financeira coope-
rativa ao Pix, sistema de paga-
mentos instantâneos do Banco 
Central do Brasil, que come-
ça a funcionar dia 16 de novem-
bro e que promete revolucionar 
as operações financeiras no país. 
Com um simples clique, os as-
sociados poderão transferir, pa-
gar ou receber imediatamen-
te a qualquer horário ou dia. 

O Pix não é um novo aplica-
tivo e sim uma solução que es-
tará disponível dentro do apli-
cativo Sicredi. Nesta fase de 
pré-cadastro para uso da solu-
ção, os associados precisam con-
firmar por meio do aplicativo da 
instituição o interesse a partir do 
CPF ou CNPJ do titular da con-
ta. Na segunda fase, que começa 
dia 5 de outubro, os associados 
poderão cadastrar novas infor-
mações, como e-mail e números 
dos celulares. Todos esses dados 
serão registrados como “Cha-
ves Pix”, que servirão como iden-
tificação dos usuários no mo-
mento da operação financeira. 

O Pix será uma alternativa 

nOViDaDe
sicredi inicia pré-cadastro dos associados 
para adesão ao Pix

Solução para pagamentos instantâneos começa a funcionar dia 16 de novembro

à Transferência Eletrônica Dis-
ponível (TED) ou ao Documen-
to de Ordem de Crédito (DOC). 
As movimentações financei-
ras poderão ser feitas por pesso-
as físicas e jurídicas utilizando as 
“Chaves Pix” cadastradas, via QR 
Code ou ainda usando os dados 
bancários, como já é feito atual-
mente. Mesmo com a nova for-
ma de pagamento, no Sicredi as 
opções de TED e DOC continu-
arão disponíveis. O diferencial é 
que a partir de 16 de novembro 
os associados terão mais uma 
opção prática, digital e econô-
mica. Para ter acesso à novida-

de, bastará atualizar o aplicativo 
Sicredi disponível para os siste-
mas operacionais Android e IOS.  

Para o Sicredi, a chegada do 
Pix ao mercado marca uma evo-
lução importante do Sistema Fi-
nanceiro Nacional (SFN) e refor-
ça as iniciativas que a instituição 
já tem desenvolvido para fo-
mentar a inovação no segmento 
de meios de pagamento eletrô-
nicos. “Segurança e praticida-
de são duas questões de extre-
ma importância para nós e essa 
nova solução do Banco Central 
tem total sinergia com a estraté-
gia do Sicredi, onde buscamos 

proporcionar cada vez mais ex-
periências digitais para os nossos 
associados e, ao mesmo tempo, 
promover a inclusão financeira”, 
diz Cidmar Stoffel, diretor-exe-
cutivo de Produtos e Negócios 
do Banco Cooperativo Sicredi. 

Buscando sempre desta-
car seu pioneirismo dentro 
do cooperativismo de crédi-
to, em maio deste ano o Si-
credi antecipou aos seus as-
sociados uma experiência 
semelhante ao Pix, com o lan-
çamento de pagamentos ele-
trônicos via QR Code pelo apli-
cativo para transferências e 
pagamentos entre associados. 

Segundo Stoffel, o movi-
mento de modernização do sis-
tema financeiro está criando 
uma “sociedade cashless”, com 
operações financeiras mais sus-
tentáveis, sem circulação de 
moeda em espécie, sem os ris-
cos gerados na movimentação 
do dinheiro físico e com menos 
impacto ambiental. “Nesse sen-
tido, o mundo digital tem muito 
a contribuir e o cooperativismo 
de crédito é uma ferramen-
ta fundamental nesse proces-
so de inovação”, finaliza Stoffel.

Divulgação

liMite De acordo com o município, organização está sendo 
feita para o Dia de Finados

Prazo para reformas termina em 
outubro no Cemitério Jardim da Paz
EDERsoN ABI

O prazo para promover re-
formas ou construções em se-
pulturas termina no dia 20 de 
outubro no Cemitério Jardim da 
Paz, em Maravilha. O município 
organiza o local para receber vi-
sitantes e familiares no Dia de Fi-
nados, em novembro. 

De acordo com o responsá-
vel pelo local, Jones Oliveira, de-
pois do dia 20 de outubro será 
proibido fazer reformas, pintu-
ras e outras ações que deixem 
resíduos. “Temos muitas obras 
hoje no interior do cemitério, 
pinturas, revestimentos”, afirma.

Ele lembra que o horário de 
funcionamento do cemitério é 

das 7h às 18h30. Os portões fe-
cham sempre no mesmo horá-
rio e como o cemitério é grande, 
algumas pessoas já ficaram pre-
sas no interior. É importante ob-
servar o horário, de acordo com 
o administrador. 

gaVetáRiO infantil
Um quinto gavetário está 

sendo concluído nesta sema-
na no Cemitério Jardim da Paz. 
Após isso, um gavetário infantil 
será construído com capacida-
de para 24 gavetas. Oliveira co-
menta que é uma necessidade 
o espaço para o sepultamento 
de crianças e recém-nascidos. 
“A gente vai adequando aos 
poucos”, comenta. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Jones Oliveira é responsável pelo cemitério e diz que familiares precisam ficar atentos Gavetários foram construídos para suprir necessidade após escassez de espaços

futuRO e aCasO
E o seu futuro, como vai? – Ah, Prates, que pergunta mais 

idiota, como é que eu posso saber do meu futuro? Imagino 
que alguém me desse essa resposta à minha pergunta. Se-
ria uma resposta ingênua. Antes de tudo, vamos deixar claro 
que há dois futuros na vida de todos nós. Um é o futuro mais 
que certo, é o futuro do ponto final, é o futuro do término 
prazo de validade. Faz sentido, somos um produto social e 
todo produto tem prazo de validade. Desse futuro ninguém 
escapa, mas não estou me referindo ao futuro do ponto fi-
nal. Estou falando do futuro, de nós todos, que não aconte-
ce por acaso. Muitos pensam que o futuro está escrito nas li-
nhas das nossas mãos. Bobagem infantil. E antes de dizer 
a que venho, leitora, que as mulheres, estonteante maioria, 
deixem de pensar que casamento é futuro inevitável. Pelo 
contrário, casamento pode acontecer como pode não acon-
tecer. E hoje, pelo vejo e ouço, muitíssimas estão desejando 
que não aconteça... De fato, os tempos estão mudando. Mas o 
que quero dizer é que seu futuro não vai acontecer por acaso. 
Vamos lá. Num futuro não muito distante, você vai começar a 
sentir falta de fôlego, um certo cansaço. É a idade chegando, 
é o futuro batendo à porta. Já tens tua casa própria? Esse “de-
senho” da casa própria tem que ser parte do futuro idealiza-
do e por ele lutado por todos nós. Quem deixar para mais tar-
de vai se encrencar. O futuro, insisto, não ocorre por acaso, se 
o planta hoje... Claro que uma pessoa mais velha já plantou e 
está agora vivendo do plantio da casa própria, de criar os fi-
lhos, de guardar um dinheiro na poupança, essas coisas. Mas 
há um outro futuro, o futuro emocional, o futuro gerado por 
um espírito e uma personalidade trabalhados ao longo dos 
anos para que a velhice não seja vivia em sobressaltos inúteis, 
mas com inteligência e paz. Enfim, não há acaso em nosso fu-
turo, nosso futuro será o resumo de nossas ações, plantios. O 
mais é ficar esperando que um bom futuro caia do céu. Só por 
uma “loteria”, mas mesmo assim é preciso fazer a aposta, sig-
nifica plantar para, quem sabe, colher. De graça nada. Futuro 
não é acaso, é plantio, desde muito cedo.

negÓCiOs 
Está na moda o empreendedorismo por necessidade. 

Baita tiro no pé. O sujeito que fizer isso vai se danar de arre-
pendimentos. Negócio feito às pressas, sem talento poten-
cial e gosto ardente é furada na certa. Qualquer negócio em 
que pensemos, temos que pensar a partir de uma tendência 
natural, de amor mesmo. Fora disso será perda do dinheiro, 
falência e depressão, na certa. Melhor, para a maioria, é um 
emprego, mesmo que merreca...

ÉtiCa
Médicos e psicólogos, para dar dois exemplos, preci-

sam ser cassados se falarem de seus clientes para amigos ou 
mesmo para a mulher ou para o marido. Para ninguém. Se-
gredo profissional fechadíssimo. E digo isso porque já ouvi 
ordinárias/os da medicina estética dando nomes de algu-
mas de suas clientes famosas. Essa gentalha tem que ser 
“pegada”. Por nada abrir o bico, segredo ético, profissional. 
Quem é competente ganha fama pelas línguas alheias. 

falta DizeR
Raríssimos lembram em quem votaram nas últimas 

eleições para vereador, deputado, o diabo. Não lembram 
porque votaram irresponsavelmente, não lembram, não co-
bram e depois querem uma cidade, uma sociedade melhor. 
Irresponsáveis. Quanto aos canalhas, que eleitos fizeram o 
que não deviam, “justiça”, a dos galpões... Não as fajutas pe-
nas de tornozeleiras domésticas...
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CARINE ARENHARDT

As escolas da Coorde-
nadoria Regional de Edu-
cação (CRE) de Maravilha 
já receberam os novos ma-
teriais, encaminhados pelo 
governo do Estado. Con-
forme o coordenador, Erno 
Schwerz, todas as escolas 
da regional receberam uma 
lousa digital, estas que se-
rão instaladas nos labora-
tórios de informática. 

O Estado também enca-
minhou novas impressoras. 
As unidades escolares já 
haviam recebido um equi-
pamento de impressão no 
mês passado e agora em se-
tembro as unidades maio-
res receberam uma segun-
da impressora, a exemplo 
das escolas Nossa Senho-
ra da Salete e João XXIII de 
Maravilha. 

Conforme o coordena-
dor regional de educação, 

eDuCaÇãO Todas as unidades escolares da regional de Maravilha foram contempladas com materiais

escolas recebem equipamentos eletrônicos 
e nova remessa de livros 

as escolas também rece-
beram mais uma remes-
sa de livros para o acervo 
bibliográfico. Em junho, 
as unidades maiores rece-
beram 848 livros e em se-
tembro mais 546 exempla-

res. As escolas menores já 
haviam recebido 424 em 
junho e neste mês mais 
273 livros para suas bi-
bliotecas. 

Schwerz destaca que 
aumentar o acervo das bi-

bliotecas escolares é fun-
damental para oferecer 
uma formação mais quali-
ficada para os estudantes, 
já que a prática da leitura 
está diretamente ligada ao 
ensino.

Fotos: Divulgação

O Cartório Eleitoral de 
Maravilha alerta que já teve 
início o recrutamento e a se-
leção dos Técnicos de Apoio 
ao Voto Informatizado (Ta-
vis) que auxiliarão nos tra-
balhos das Eleições Mu-
nicipais 2020. A empresa 
responsável pela contrata-
ção é Ibrowse Consultoria e 
Informática Ltda. Os interes-
sados em trabalhar devem 
fazer suas inscrições acessan-

do o endereço: http://ibrow-
se-sds.com.br/portalRH/. 

Conforme a chefe do Car-
tório Eleitoral de Maravilha, 
Mariana Flemming, os técni-
cos de apoio auxiliam na con-
figuração de urnas, dão apoio 
nos municípios no dia da elei-
ção e na entrega das urnas. 
Para a 58ª Zona Eleitoral se-
rão contratados sete técnicos 
de apoio, um para cada muni-
cípio, além de um supervisor.

58ª zOna eleitORal 
Começa a contratação dos técnicos 
de apoio ao Voto informatizado

CARINE ARENHARDT 

O Cartório Eleitoral de 
Maravilha está fazendo as úl-
timas adequações para o pre-
paro das eleições deste ano. 
Um dos ajustes anunciados 
nesta semana é a mudan-
ça de alguns locais de vota-
ção, em Maravilha e San-
ta Terezinha do Progresso. 

Em Maravilha tem mu-
dança no local de votação 

para quem votava no Salão 
Comunitário da Linha Tope 
da Serra, eleitores que nes-
te ano vão votar na Escola de 
Educação Básica Celso Ra-
mos, na Linha Consoladora. 
Quem votava no Salão Comu-
nitário da Linha Barro Pre-
to vai precisar ir até o Centro 
de Educação Infantil Car-
rossel, na Linha Primavera.

Em Santa Terezinha do 
Progresso os eleitores que vo-

tavam no Salão Comunitá-
rio na Linha Vista Gaúcha vo-
tam neste ano na Escola de 
Educação Básica Santa Tere-
zinha, no centro da cidade. 

Conforme a chefe do Car-
tório, Mariana Flemming, 
essa mudança foi defini-
da após uma vistoria dos lo-
cais, onde foram analisa-
das as condições de votação 
e o baixo número de eleito-
res. Também foi levado em 

conta a disponibilização de 
mesários e urnas em perío-
do de pandemia, além da ca-
pacidade de outros locais re-
ceberem esses eleitores. 

Mariana destaca que 
a mudança é temporá-
ria, válida a princípio ape-
nas para a eleição des-
te ano. No entanto, a Justiça 
Eleitoral deve analisar ain-
da a possibilidade de tor-
nar a mudança definitiva.

eleiÇãO MuniCiPal 
Maravilha terá mudança em dois locais de 
votação neste ano

COMPutaDORes PaRa a CRe

ainda conforme Schwerz, para a sede da 
Coordenadoria regional de Educação de Maravilha 
foram entregues 10 computadores novos, para 
a realização dos trabalhos administrativos. Ele 
destaca que todos os materiais entregues para o 
setor de Educação auxiliam na preparação para a 
possível retomada parcial das aulas presenciais, e 
também para manter as atividades remotas com 
os alunos.Entrega das lousas digitais para os laboratórios de informática 

Nova remessa de livros também chegou para as escolas 
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“líderes colocam fogo dentro 
das pessoas enquanto gerentes 
colocam fogo embaixo delas” 

Kathy Austin
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

na contramão do fechamento 
de vagas, postos intermitentes 
cresceram desde a lei trabalhista

Desde novembro de 2017, quando en-
trou em vigor a nova lei trabalhista, foram fe-
chados 194.649 postos com carteira assinada 
no país. No mesmo período, na modalidade in-
termitente, foram criadas 170.649 vagas. Os da-
dos são do Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) do Ministério da Economia 
e vão até julho deste ano. O contrato de traba-
lho intermitente é uma prestação de serviços 
em períodos alternados, e o trabalhador é re-
munerado de maneira proporcional, somente 
pelo período trabalhado. Serviços lideram entre 
os setores que mais criaram vagas intermiten-
tes. De novembro de 2017 a julho deste ano, fo-
ram 81,2 mil, quase a metade do total criado. 
Já o comércio vem em seguida, com 42,3 mil. 

Os setORes Mais afetaDOs Pela 
PanDeMia nO bRasil

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Produtivi-
dade, do Ministério da Economia, divulgou nesta semana no Diá-
rio Oficial da União (DOU) a lista dos setores econômicos mais afe-
tados pela pandemia do coronavírus após ser decretado estado de 
calamidade pública no Brasil. A lista foi elaborada com base na va-
riação do faturamento do setor, segundo dados da Receita Federal.
As 10 atividades econômicas mais impactadas 
pela pandemia são:

1 – atividades artísticas, criativas e de espetáculos.
2 - transporte aéreo.
3 – transporte ferroviário e metroferroviário de passageiros.
4 – transporte interestadual e intermunicipal de passageiros.
5 – transporte público urbano.
6 – Serviços de alojamento.
7 – Serviços de alimentação.
8 – Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias.
9 – Fabricação de calçados e de artefatos de couro.
10 – Comércio de veículos, peças e motocicletas.

 Nelson Almeira / AFP

OCDE melhora perspectiva 
para economia mundial 
e do Brasil em 2020 

Segundo a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), após o co-
lapso no primeiro semestre do ano, a produção 
econômica tem se recuperado rapidamente com 
a flexibilização das medidas para conter a pande-
mia de Covid-19 e a reabertura inicial de empre-
sas. Houve revisão das projeções para o cresci-
mento mundial, que saiu da queda de 6% neste 
ano (projetada em junho) para recuo de 4,5% 
na publicação de hoje. Para o Brasil, a Institui-
ção prevê a contração de 6,5%, ou seja, melho-
ria em relação à projeção de junho, que aponta-
va queda de 7,4%. A China deve ser o único país 
do G20 a registrar crescimento este ano, com 
alta de 1,8%, contra projeção em junho de con-
tração de 2,6%. Quanto ao próximo ano, levan-
do em consideração a premissa de que o co-
ronavírus não se dissemine sem controle, a 
economia global deverá crescer 5%, ante pre-
visão de alta de 5,2%, enquanto o Brasil cres-
cerá 3,6% (ante estimativa de alta de 4,2%).

Supermercados de SC vendem por canais digitais 
e crescem 110% durante a pandemia

Pesquisa da Associação Catarinense de Supermercados (Acats) so-
bre vendas por canais digitais nos supermercados indicou crescimen-
to médio de 110% durante a pandemia. A aposta do novo formato de 
vendas, não excluindo o formato presencial, inclui operações de re-
tirada na loja, tele-entrega através de redes sociais, aplicativos ou e-
commerce. De acordo com a pesquisa, 68% das empresas indica-
ram crescimento nas vendas não-presenciais, com 100% na média. 

Epagri estima crescimento da 
safra de verão em SC

Segundo a Epagri, o crescimento nas principais culturas 
agrícolas do estado se comparará com o ciclo do ano passa-
do. Se as estimativas se confirmarem, o arroz deve chegar ao 
fim da safra com uma produtividade de 8.418 kg/ha, aumen-
to de 0,32% em relação ao último ciclo agrícola. A soja deve en-
cerrar a safra de verão com uma produção de 2.456.005t, índice 
7,02% maior que no ciclo do ano passado, mas ainda infe-
rior à média de crescimento anual, que é de 10,85%. O milho 
deve ter a área de plantio aumentada em 3,14%, o que contra-
ria uma tendência histórica de queda média anual de – 4,28%; 
isso devido ao preço elevado no mercado. Se o cenário se con-
firmar, a quantidade produzida de feijão deve chegar a 72.553t, 
volume 15,36% superior à safra 2019/20. Embora ainda ocu-
pe uma área pequena, o tomate vem ganhando espaço no Es-
tado, com crescimento médio anual de 7,87% na área planta-
da. A batata deve enfrentar queda de -11,43% na quantidade 
produzida em relação à safra anterior, acompanhada de dimi-
nuição de -7,81% na área plantada. A banana é uma importan-
te cultura para agricultura familiar; a caturra deve fechar o ci-
clo 2020/21 com 632.009t produzidas, volume 1,54% maior que 
na safra anterior. No caso da maçã-fuji, o destaque será o cres-
cimento de 10,38% na área plantada. A maçã-gala também 
verá a quantidade produzida crescer 14,5%. O tabaco vai ex-
perimentar aumento de 3,89% na quantidade produzida e de 
1,54% na produtividade na comparação entre as duas safras. 

SONy VAI FEChAR FÁBRICA E INTERROMPER 
VENDAS DE TVS, ÁUDIO E CâMERAS NO BRASIL

A Sony comunicou a varejistas na segun-
da-feira (14) que em 2021 irá fechar a sua fábri-
ca no Brasil, localizada em Manaus. A empresa 
afirmou que a fabricação de eletrônicos será en-
cerrada em março de 2021. A unidade começou a 
funcionar há 36 anos, em 1984. A Sony chegou ao 
país em 1972. A venda e a distribuição de segmen-
tos como TVs, áudio e câmeras também serão en-
cerradas em meados de 2021, de acordo com o co-
municado. A garantia e assistência técnica serão 
mantidas no país. A venda do videogame PlayS-
tation, que é importado, continua normalmen-
te. A atuação em outras áreas, como a Sony Pic-
tures e a Sony Music, não será comprometida. 
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estaÇãO Das 

flORes
Meteorologista Piter Scheuer 
destaca a possibilidade de frio 
tardio no mês de novembro

Primavera inicia na 
próxima semana 
e traz colorido 
especial às ruas

CAMIllA CoNsTANTIN

O mês de setembro é mar-
cado pelo início da esta-
ção mais colorida e per-

fumada do ano. Estar perto da 
natureza, caminhar por ruas mais 
coloridas e sentir o aroma das flo-
res é muito bom, mas com a che-
gada da primavera esse prazer é 
ainda maior.

A nova estação, que inicia na 
terça-feira (22) e vai até o dia 21 de 
dezembro, é perfeita para quem 
ama fazer atividades ao ar livre. 
Uma das apreciadoras desta épo-
ca do ano é Diva Cristiane Baron 
Sandmann, que adora flores e es-
tar em contato com a natureza. “O 
início da primavera me encanta 
e me faz sentir livre, tal como os 
pássaros e borboletas. A natureza 
me acalma! Mesmo com a agita-
ção diária da minha vida, é junto 
dela que encontro paz e tranquili-
dade. Ao respirar ar puro, esqueço 
daquilo que sou e vivo plenamen-
te a sua beleza, cor e silêncio sem 
igual”, explica.

Para ela, a primavera signifi-
ca nascimento e é o período ideal 
para plantar e regar as sementes. 
“É também período de contem-
plar o crescimento e beleza de 
nossos jardins, que mostram que 
a vida também é assim, feita de ci-
clos”, diz. 

Camilla Constantin/O Líder

Conforme o meteorologista 
do grupo Wh Comunicações, 
Piter Scheuer, a segunda 
metade do mês de setembro 
terá precipitações irregulares, 
ou seja, com chuvas de fraca 
intensidade que devem ficar 
próximas ou abaixo da média.
Outubro segue com a mesma 
tendência, com possibilidade 
de alguns temporais típicos 
da estação e alternância 
entre dias de frio e calor. Já 
em novembro a previsão é 
para chover um pouco mais 
do que nos meses anteriores, 
ficando dentro da média. 
“tudo indica que teremos frio 
tardio em novembro, com 
poucos momentos de altas 
temperaturas”, alerta.
Dias ensolarados devem 
marcar o mês de dezembro, 
que terá pouca chuva e 
temperaturas amenas para a 
época do ano. “isso ocorre por 
conta da atuação do fenômeno 
la Niña, que faz com que o 
padrão de chuva permaneça 
irregular, com extremos 
meteorológicos em curto 
espaço de tempo”, esclarece.Diva Sandmann esteve em treze tílias no último fim de semana e registrou a beleza das flores 

Arquivo pessoal



,  Maravilha 19 DE SEtEMbrO DE 2020 11

por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

O Que É 
alzHeiMeR?

A Doença de Alzheimer 
(DA) é um transtorno neu-
rodegenerativo progressivo 
e fatal que se manifesta pela 
deterioração cognitiva e da 
memória, comprometimento 
progressivo das atividades de 
vida diária e uma variedade 
de sintomas neuropsiquiátri-
cos e de alterações compor-
tamentais. A doença instala-
se quando o processamento 
de certas proteínas do siste-
ma nervoso central começa a 
dar errado. 

Surgem, então, fragmen-
tos de proteínas mal cortadas, 
tóxicas, dentro dos neurônios 
e nos espaços que existem en-
tre eles. Como consequência 
dessa toxicidade, ocorre per-
da progressiva de neurônios 
em certas regiões do cére-
bro, como o hipocampo, que 
controla a memória, e o cór-
tex cerebral, essencial para a 
linguagem e o raciocínio, me-
mória, reconhecimento de 
estímulos sensoriais e pensa-
mento abstrato.

No Brasil, centros de re-
ferência do Sistema Único de 
Saúde (SUS) oferecem trata-
mento multidisciplinar inte-
gral e gratuito para pacientes 
com Alzheimer, além de me-
dicamentos que ajudam a re-
tardar a evolução dos sinto-
mas. 

Os cuidados dedicados 

às pessoas com Alzheimer, 
porém, devem ocorrer em 
tempo integral. Cuidadores, 
enfermeiras, outros profissio-
nais e familiares, mesmo fora 
do ambiente dos centros de 
referência, hospitais e clíni-
cas, podem encarregar-se de 
detalhes relativos à alimenta-
ção, ambiente e outros aspec-
tos que podem elevar a qua-
lidade de vida dos pacientes.

O Que Causa O 
alzHeiMeR?

A causa ainda é desco-
nhecida, mas acredita-se que 
seja geneticamente determi-
nada. A Doença de Alzheimer 
é a forma mais comum de de-
mência neurodegenerativa 
em pessoas de idade, sendo 
responsável por mais da me-
tade dos casos de demência 
nessa população.

Quais sãO Os 
sintOMas DO 
alzHeiMeR?

O primeiro sintoma, e o 
mais característico, do Mal de 
Alzheimer é a perda de memó-
ria recente. Com a progressão 
da doença, vão aparecendo sin-
tomas mais graves, como a per-
da de memória remota (ou seja, 
dos fatos mais antigos), bem 
como irritabilidade, falhas na 
linguagem, prejuízo na capaci-
dade de se orientar no espaço 
e no tempo.

Dia Mundial de conscientização 
da Doença de alzheimer

Dia 21 de setembro 

alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que se 
manifesta apresentando deterioração cognitiva e da memória de 
curto prazo e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de 
alterações comportamentais que se agravam ao longo do tempo

entRe Os PRinCiPais sinais e sintOMas DO 
alzHeiMeR estãO:

- falta de memória para acontecimentos recentes

- repetição da mesma pergunta várias vezes

- dificuldade para acompanhar conversações ou 
pensamentos complexos

- incapacidade de elaborar estratégias para 
resolver problemas

- dificuldade para dirigir automóvel e encontrar 
caminhos conhecidos

- dificuldade para encontrar palavras que 
exprimam ideias ou sentimentos pessoais

- irritabilidade, suspeição injustificada, 
agressividade, passividade, interpretações erradas 
de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao 
isolamento

COMO PReVeniR a DOenÇa De alzHeiMeR? 

A Doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de pre-
venção específica, no entanto os médicos acreditam que manter 
a cabeça ativa e uma boa vida social, regada a bons hábitos e es-
tilos, pode retardar ou até mesmo inibir a manifestação da do-
ença. Com isso, as principais formas de prevenir, não apenas o 
Alzheimer, mas outras doenças crônicas, como diabetes, câncer 
e hipertensão, por exemplo, são:

- Estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa

- Fazer exercícios de aritmética

- Jogos inteligentes

- atividades em grupo

- Não fumar

- Não consumir bebida alcoólica

- ter alimentação saudável e regrada

- Fazer prática de atividades físicas regulares

Fonte: www.saude.gov.br
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COOPeRatiVisMO
líderes do sicredi discutem transformações do sistema financeiro 

No último dia 9 o Sicre-
di realizou o Fórum Nacional 
de Presidentes e Diretores Exe-
cutivos, com foco nos temas li-
gados ao novo ciclo de planeja-
mento estratégico da instituição. 
Na oportunidade, foram fei-
tos debates e compartilhamen-
tos de reflexões sobre o futuro 
da instituição e do Cooperati-
vismo de Crédito no Brasil. Nes-
te ano, por conta da pandemia 
do novo conoravírus, o even-
to foi promovido em forma-
to híbrido, com parte dos pales-
trantes em estúdio e os demais 
interagindo de forma on-line.

Na abertura, o presiden-
te da SicrediPar, da Central Si-
credi PR/SP/RJ e conselheiro do 
Conselho Mundial das Coope-
rativas de Crédito, Manfred Al-
fonso Dasenbrock, abordou o 
lançamento do livro “A Trajetó-
ria do Sicredi - 2013 a 2019, a for-
ça do cooperativismo”, trazen-
do histórico do crescimento pelo 
qual a instituição passou nos úl-

timos anos. “Estamos viven-
do um momento muito desafia-
dor por conta da pandemia, mas 
nossa motivação e sentimento 
de união seguem mais fortes do 
que nunca. Acreditamos na for-
ça da cooperação, tão presen-
te no nosso modelo de negócio, 
para superarmos as adversi-
dades. É com alegria que lan-
çamos a edição do livro A Tra-
jetória do Sicredi, destacando 
importantes marcos da nossa 
história nesse período, como a 
expansão do Sicredi e a cultura 
digital que já incluímos no nos-
so cotidiano e nos habilita a vi-
vermos as transformações do sis-
tema financeiro nacional”, diz.

Após a apresentação, Pau-
lo Sérgio Neves de Souza, diretor 
de Fiscalização do Banco Cen-
tral do Brasil, ministrou palestra 
sobre “Desafios e oportunida-
des do cooperativismo de crédito 
frente ao novo Sistema Financei-
ro Nacional”. Na mesma manhã, 
João Tavares, diretor-executi-

Em razão da pandemia, interação ocorreu de forma on-line

vo do Banco Cooperativo Sicre-
di, e Mariana Gutheil, CEO e co-
fundadora da NoOne, empresa 
de design estratégico para suces-
so digital, realizaram uma apre-
sentação sobre Visão de Futu-
ro e Transformação Digital. 

Já no período da tarde o 

principal momento foi a apre-
sentação do painel de cases de 
boas práticas das cooperativas 
do Sicredi. Em seguida, a pa-
lestra de Vinicius David, exe-
cutivo de tecnologia no Vale do 
Silício e professor da Universi-
dade da Califórnia em Berke-

ley, sobre liderança e inova-
ção. “Vivemos hoje uma quinta 
revolução industrial, fase que 
exige uma sinergia entre o ca-
pital humano e o potencial tec-
nológico. E, quando olhamos 
para o cooperativismo de crédi-
to e para o Sicredi, assim como 

toda sua musculatura finan-
ceira, podemos enxergar a es-
sência desta sinergia presen-
te e que o setor está no caminho 
certo para prosperar nos pró-
ximos tempos. O que hoje o Si-
credi tem feito para tornar o seu 
sistema moderno e digital e, 
ao mesmo tempo, preservan-
do o seu legado, é muito impor-
tante e condiz com a real essên-
cia do negócio”, destacou ele.

Os participantes também 
acompanharam a palestra de 
Evandro Kotz, gerente Jurídi-
co do Sicredi, que abordou a re-
forma tributária e os impactos 
no cooperativismo de crédito. 
“Promovemos um dia de deba-
te muito enriquecedor, que sem 
dúvidas reverterá em resultados 
positivos para o Sicredi e nossos 
associados e nos ajudará a seguir 
tomando as decisões sempre em 
linha com os princípios do coo-
perativismo, nos levando assim 
a construir juntos uma socie-
dade mais próspera”, finalizou.

A Cidasc alerta a população 
de Santa Catarina, especialmen-
te produtores rurais, sobre paco-
tes de sementes recebidos pelos 
Correios, provenientes da Chi-
na. Estas sementes, não solicita-
das, são endereçadas a cidadãos 
comuns, em pequenos pacotes 
atrelados à compra realizada, 
como se fossem um brinde. Em 
alguns casos, até mesmo pes-
soas que não tenham solicitado 
qualquer mercadoria daquele 
país recebem estas embalagens. 
O conteúdo destes pacotes são 

Defesa sanitáRia  Apesar de parecerem inofensivas, estas sementes clandestinas podem estar 
contaminadas e disseminar pragas e doenças

Cidasc alerta população sobre pacotes de 
sementes vindos da China

sementes de diferentes espécies 
vegetais não identificadas.

Tais pacotes não vêm cor-
retamente identificados, alguns, 
inclusive, descrevendo o conte-
údo como “joias”, mas que con-
têm as sementes. Além disso, 
as embalagens possuem ain-
da identificação, supostamente, 
com caracteres chineses. Apesar 
de parecerem inofensivas, estas 
sementes clandestinas podem 
estar contaminadas e dissemi-
nar pragas e doenças e, assim, 
causarem sérios prejuízos eco-

nômicos e danos do ponto de 
vista da defesa sanitária vegetal.

A orientação da Cidasc é 
para que, caso o cidadão não 
tenha feito nenhuma compra, 
mas tenha recebido um pacote 
suspeito, não abra, não semeie e 
não jogue no lixo. A orientação é 
levar até um escritório da Cidasc 
ou do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, para 
que sejam recolhidas. Também 
estão disponíveis para contato 
os telefones 0800-644-6510 ou 
(48) 3665 7300 (WhatsApp), do 

Departamento Estadual de De-
fesa Sanitária Vegetal do Estado, 
onde a pessoa poderá solicitar 
orientações adequadas.

O Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), órgão que fiscaliza a 
entrada de material de multipli-
cação vegetal sem importação 
autorizada no Brasil, também 
já fez um alerta aos cidadãos 
para que tenham cuidado e não 
abram pacotes e encomendas 
que chegarem às suas residên-
cias, sem conhecimento.

Gabriel Zapella/Divulgação

Divulgação
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Confira quais são os limites de 
gastos dos candidatos neste ano nos 
municípios da 58ª Zona Eleitoral

Candidatos a prefeito em Maravilha poderão 
gastar até R$ 328 mil na campanha eleitoral

CARINE ARENHARDT 

A
campanha começa oficialmente no dia 27 deste mês, 
data que fica autorizado o início da propaganda elei-
toral. Neste período os candidatos devem estar aten-
tos aos limites de gastos da campanha, respeitando 

todos os critérios e valores estipulados pela Justiça Eleitoral. 
Em Maravilha, os candidatos ao cargo de prefeito poderão 

gastar até R$ 328.410,64 durante a campanha. Já os candidatos 
a vereador podem gastar até R$ 25.541,70 na campanha des-
te ano. Nos demais municípios da 58ª Zona Eleitoral de Ma-
ravilha, candidatos a prefeito podem gastar até R$ 123.077,42 
e candidatos a vereador o limite de R$ 12.307,75. Fazem par-
te desta lista Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa 
Vista, Flor do Sertão, Tigrinhos e Iraceminha. 

Conforme a chefe do Cartório Eleitoral de Maravilha, Ma-
riana Flemming, os valores podem ser gastos em despesas rela-
cionadas à campanha, a exemplo de propagandas, contratação 
de serviços, locação de veículos, deslocamento do candidato, 
entre outros.  

Os recursos usados podem ser 
próprios do candidato, de doações fei-
tas por pessoas físicas, partidos políti-
cos ou outros candidatos, valores pro-
venientes da comercialização de bens 
e serviços e montantes arrecadados 
em eventos realizados pelo candida-
to ou partido. Uma das novidades para 
a eleição municipal 2020 é também 
a implementação do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha, que 
destina recursos do Tesouro Nacional 
para os candidatos.

A prestação de contas final de to-
dos os candidatos e partidos políticos 
precisa ser entregue até 15 de dezem-
bro deste ano, com relatório de to-
das as receitas e despesas da campa-

nha. Já em outubro, entre os dias 21 e 
25, os candidatos devem encaminhar 
uma prestação de contas parcial da 
campanha. 

a DOaÇÕes e PRestaÇãO De COntas

O QUE FOI GASTO EM 2016?
Na eleição municipal 2016 o 
limite de gastos em Maravilha 
foi de r$ 288.283,39 para 

candidatos ao Executivo e 
r$ 22.420,86 para quem 
concorreu ao cargo de 

vereador. Nossa reportagem 
fez um levantamento de quanto 
gastaram os quatro candidatos 

ao Executivo naquele ano, 
conforme prestação de contas 
feita para a Justiça Eleitoral. 

AURÉLIO WAGNER - PR 
Gastou: r$ 3.820,01
Total de recursos recebidos: 
r$ 4.812,25, sendo 89,61% recursos 
próprios e 10,39% doações de 
pessoas físicas. 
as principais despesas declaradas foram 
com publicidade por adesivos (32,72%), 
produção de programas de rádio, 
televisão ou vídeo (21,60%), publicidade 
por materiais impressos (15,71%), baixa 
de estimáveis – serviços prestados por 
terceiros (13,09%), baixa de estimáveis – 
cessão ou locação de veículos (13,09%). 

DARCI FURTADO - PSC 
Gastou: r$ 33.284,65
Total de recursos recebidos: 
r$ 32.014,80, sendo 57,43% recursos 
próprios e 42,57% doações de 
pessoas físicas. 
as principais despesas declaradas 
foram com publicidade por materiais 
impressos (44,96%), baixa de 
estimáveis – cessão ou locação de 
veículos (33,95%), pesquisas ou testes 
eleitorais (15,02%), cessão ou locação 
de veículos (11,65%), combustíveis e 
lubrificantes (8,7%%). 

JAIRO MIGUEL DA SILVA - PP
Gastou: r$ 142.913,56
Total de recursos recebidos: 
r$ 162.513,56, sendo 83,72% recursos 
próprios, 6,15% doação do partido e 
10,12% doações de pessoas físicas. 
as principais despesas declaradas 
foram publicidade por materiais 
impressos (37,35%), pesquisas ou 
testes eleitorais (16,85%), baixa de 
estimáveis, cessão ou locação de 
veículos (13,71%), despesas com 
pessoal (11,64%) e produção de jingles, 
vinhetas e slogans (6,1%). 

ROSIMAR MALDANER - MDB
Gastou: r$ 131.591,53 
Total de recursos recebidos: 
r$ 137.416,53, sendo 79,86% doações 
de pessoas físicas e 20,14% recursos 
próprios.
as principais despesas declaradas 
foram serviços prestados por terceiros 
(27,9%), publicidade por materiais 
impressos (21,1%), pesquisas ou testes 
eleitorais (18,24%), publicidades por 
jornais ou revistas (10,75%) e produção 
de programas de rádio, televisão ou 
vídeo (9,8%). 
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

uM seteMbRO 
aMaRelO DifeRente

Desde 2014 a Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O 
dia 10 deste mês foi, oficialmente, o Dia Mundial de Pre-
venção ao Suicídio. 

São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os 
anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de 
uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, 
principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos 
de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. 
Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtor-
no bipolar e abuso de substâncias. 

Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números, 
a campanha Setembro Amarelo cresceu e conquistou o 
Brasil inteiro, e em um ano de pandemia de covid-19, não 
tem como o Setembro Amarelo passar em branco. A saú-
de mental durante um momento como esse, que ainda 
exige distanciamento social, precisa estar em voga. No 
geral, o aumento de transtornos psiquiátricos como an-
siedade, depressão e sintomas de estresse pós-traumáti-
co, em tempos de epidemias, parece estar bem estabe-
lecido. 

A pandemia provocou mudanças em toda a socieda-
de. O aumento das pressões emocionais no isolamento 
social, o medo da doença e as perdas decorrentes da co-
vid-19 são alguns dos desafios. Falar de saúde mental é 
mais urgente que nunca. A conscientização é essencial 
para reduzir os índices de suicídio no país.

Acolher sem criticar, conversar sem julgar, compre-
ender os sentimentos daqueles que passam por momen-
tos de tristeza, ansiedade, medo ou sensação de solidão 
fazem parte da filosofia do CVV, mas todos podem incor-
porar essas atitudes no seu dia a dia. Com um amigo, um 
colega de trabalho, um familiar… com quem esteja preci-
sando ser profundamente escutado.

Nos últimos meses o CVV ajustou os meios de con-
tato com a população para continuar oferecendo apoio 
emocional sigiloso e gratuito. Como todos, tiveram que se 
adaptar, garantindo segurança e saúde aos voluntários e, 
ao mesmo tempo, mantendo a oferta do serviço. Essa mu-
dança colaborou para manter as cerca de 250 mil ligações 
que recebemos mensalmente.

Se você estiver precisando conversar, ligue 188 ou 
mande um e-mail pelo site cvv.org.br.

A comunidade Evangé-
lica, juntamente com as inte-
grantes da Ordem Auxiliado-
ra das Senhoras Evangélicas 
(Oase), encerra hoje (19) a ven-
da de cucas, ação promovida 
para arrecadar recursos. A en-
trega começou na tarde de on-
tem (18) e hoje será realizada 
durante o dia todo, até às 19h. 

Conforme a presidente da 
comunidade Evangélica, Cecí-
lia Heydt, devido ao cenário de 
pandemia, não foi possível a re-
alização de eventos e a venda 
de cucas visa arrecadar recur-
sos para a finalização de me-
lhorias na parte da cozinha. A 
venda também atende a comu-
nidade, que sempre comprou 
as tradicionais cucas da Oase. 

Cecília lembra que duran-

enCeRRa HOJe
Comunidade evangélica promove venda de cucas

te a produção e entrega são to-
mados todos os cuidados sanitá-
rios para evitar a contaminação 
do coronavírus. Os sabores dis-

poníveis são abacaxi, requeijão e 
chocolate. As fichas estão sendo 
comercializadas pelas lideranças 
da comunidade evangélica. O 

contato pode ser feito por telefo-
ne, pelo número 3664 0240 ou no 
WhatsApp, 98877 8383. Também 
haverá cucas a pronta entrega.

Carine Arenhardt/O Líder

DesaCeleRe Objetivo do projeto é estimular a reflexão sobre 
o uso excessivo do automóvel

Rotaract Club de Maravilha promove 
o desafio 1º Dia sem Carro
ClEIToN FERRAsso 

Ir a pé ao trabalho ou usar 
a bicicleta em trajetos curtos. 
Esse é o desafio do projeto dis-
trital envolvendo os clubes do 
Rotaract de Maravilha e de Xan-
xerê em alusão ao Dia Mundial 
sem Carro, comemorado em 
22 de setembro. É ideia do pro-
jeto 1º Dia sem Carro chamar a 
atenção das pessoas para o uso 
consciente do automóvel, prin-
cipalmente em trajetos curtos 
da cidade. Com isso, a cidade ga-
nha com menos fila no trânsito e 
mais vagas de estacionamento, o 
meio ambiente ganha com me-
nos poluentes e as pessoas ga-
nham mais saúde e podem per-

ceber ao redor com mais atenção 
os lugares ao desacelerar por um 
momento.

Conforme a presidente do 
clube, Scheiler Schafer, o obje-
tivo do projeto é estimular a re-

flexão sobre o uso excessivo do 
automóvel. “Na correria do dia 
a dia, temos a tendência de fa-
zer as atividades com pressa e o 
automóvel ajuda a ganhar tem-
po nesse sentido. Porém, quere-

mos reforçar que há vida além 
do para-brisa. Para isso, quere-
mos propor às pessoas que cos-
tumam usar todos os dias o au-
tomóvel para que revejam a 
dependência que criaram em 
relação ao carro ou moto e valo-
rizam mais o meio ambiente e a 
própria saúde”, explica. 

O desafio é para que na ter-
ça-feira (22), quem puder, deixe 
o carro na garagem e vá ao traba-
lho a pé ou de bicicleta. Para es-
timular as pessoas, os integran-
tes já aderiram à campanha. Nos 
últimos dias, membros dos dois 
clubes estão postando fotos nas 
redes sociais com a hashtag #de-
sacelere e desafiando os amigos 
a aderir ao projeto também.

integrantes do rotaract de Maravilha estiveram em Xanxerê para uma ação conjunta 
do projeto, desafiando os moradores a ficar um dia sem carro

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

Nunca é muito cedo para 
falar sobre etiqueta social e 
boas maneiras com os filhos. 
Sabemos que não é um as-
sunto atraente para a maio-
ria deles.

A primeira pergunta que 
farão com certeza será: por 
que eu tenho que aprender 
sobre isso? Então explicamos 
para eles que a maneira como 
nos comportamos e nos apre-
sentamos é muito importan-
te e que essas regras foram 
criadas especialmente para 
demonstrarmos respeito por 
nós mesmos e pelos outros.

As crianças aprendem 
principalmente com os nos-
sos exemplos. Como adul-
tos, precisamos estar sempre 
atentos da forma como nos 
comportamos na presença 
delas. Com certeza servimos 
de modelo.

Ensinar desde cedo que, 
independente da cultura de 
cada pessoa, existem cer-
tas regras que devemos se-
guir em locais públicos, em 
diferentes tipos de festas, em 
restaurantes, recebendo visi-
tas, visitando alguém, viajan-
do, comportando-se à mesa, 
agradecendo, conhecendo al-
guém, e assim por diante.

Sendo etiqueta uma for-
ma de desenvolvimento pes-
soal, algumas orientações 

excelente fim de semana a todos!

ETIQUETA 
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

podem ser seguidas para aju-
darmos nossas crianças e 
adolescentes a se tornarem 
mais confiantes em diversas 
situações:

• Comportar-se sempre 
bem, nos mais diversos 
lugares, a todo o momento, 
independente se estiver 
sozinho ou não.
• Ser cortês com todas as 
pessoas, respeitando suas 

culturas, religiões, cor, idade, 
sexo e posição social.
• Ensinar a usar sempre as 
palavras: muito obrigado(a), 
com licença, desculpa 
(thank you, excuse me, sorry).
• Quando participando 
de uma conversa, não 
interromper quem estiver 
falando, não impor suas 
ideias, não falar em voz alta, 

não menosprezar a opinião 
alheia, mesmo que seja 
com os irmãos.
• “Trate todos da mesma 
forma como gostaria de 
ser tratado”. Falando para 
eles sobre este “mantra”, 
estaremos orientando-os para 
não falarem mal dos amigos 
e dos professores e a não 
fazerem fofocas.

• Ajudar nas tarefas 
domésticas ensina-os a ter 
responsabilidades e manter 
o espaço que divide com os 
outros limpo e organizado. 
Mesmo crianças de 2, 
3, 4 anos podem ajudar, 
guardando, por exemplo, seus 
brinquedos.
• Assim como nós, nossos 
filhos também têm seu 

próprio estilo de vestir. Porém, 
é necessário orientá-los de 
que cada ocasião exige uma 
maneira apropriada de se 
vestir.
• Ao serem apresentados a 
alguém, é educado dizer seu 
nome, dar um aperto de mão, 
sempre com um sorriso, e 
dizer: prazer em conhecê-lo.
• Ser um bom convidado é 
uma coisa que eles podem 
aprender desde pequenos. 
levar um presente, confirmar 
a presença ou não e 
mandar uma mensagem de 
agradecimento.
• Respeitar as pessoas mais 
velhas, abrindo uma porta, 
oferecendo um lugar para 
sentar, por exemplo, são 
atitudes exemplares.
Não pense que esses 
ensinamentos são muito 
sofisticados e podem ficar 
para depois. Na verdade, 
quanto mais cedo forem 
transmitidas, mais cedo 
essas boas maneiras serão 
assimiladas e melhor será o 
comportamento dos filhos.

Por Cristina Felix

Divulgação
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Vitrine

Solução

BANCO 62
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Nega (?),
bolo de

chocolate

Sódio
(símbolo)

(?) Santos,
jurado do
"The Voice

Brasil"

Uma (?)!:
de jeito
nenhum
(pop.)

Angela
Merkel,
política
alemã

Grupo na
plateia do
programa 
de auditório

Seleção de
Kwadwo
Asamoah

(fut.)

(?) de
palha: diz-
se do que

dura pouco

Magistrado
que coíbe
os abusos
da Justiça

Sala perto
da piscina
de clubes 

recreativos

Animal
consti-

tuinte de
recifes

(?) Ryan,
atriz dos

EUA

Segunda
maior

cidade do
Vietnã

Apelido de
Caetano
Veloso

Endereço
de uma
página
virtual

Octavio
Paz, poeta
mexicano

Duas ge-
mas usadas
em joias e
decoração

Estrela da
festa de 
15 anos

Oi

Pedaço de
pano

Revista de
moda

Dança do
Bolshoi

A calça do
rapper

Festividade gaúcha
em setembro, que

celebra a mais longa
revolta brasileira

"Comer, (?),
Amar", livro
Som do
porco

(?) Rickli,
ator
Hora

canônica

Deleitar

Fruta tropical rica em
potássio, seu consu-
mo evita câimbras

Xícara, em
inglês
Sem

roupas

"Cadê a (?)",
vencedora
do concur-
so de mar-
chinhas do
Rio (2014) 

Aparelho
de ouvido
usado pelo
cantor no
show ao

vivo

O astro rei
Idade da

balza-
quiana

Botão do 
e-mail

Agremiação
trabalhista
que convo-
ca greves
e negocia
salários

(?) 
Washington,
ator (Cin.)

Cacos; 
frangalhos

Ambiente prisional
cuja realidade foi
retratada no filme 

"Carandiru"

A 4a nota
musical

24 horas

Fibra com a qual se
fazem barbantes

Sensação de tédio dian-
te de algo aborrecido

BMD
PANDARECOS

DENZELBALE
NALULUAM

SINDICATOA
TACARAVANA

ETIGANAF
ENVIARTFA

CORREGEDOR
VIGAZRIGOR

AUSAUNAO
RETORNOCUP

IRLHANOI
RAMICIURL

ENFADOAH
AGATAEOPALA

3/caê — cup — url. 4/viga. 5/hanói — larga — vogue. 10/pandarecos. 11/ágata e opala.

esPaÇO gOuRMet

Ingredientes:
1 cebola
1 colher de sopa de mostarda
2 colheres de sopa de chei-
ro-verde
4 colheres de sopa de azeite
4 dentes de alho
200 g de grão-de-bico
Suco de 1 limão
Sal a gosto

salaDa De gRãO-De-biCO

Modo de preparo:
Misture a cebola, o alho, o 
azeite, a mostarda e o suco do 
limão. Cozinhe o grão-de-bi-
co, retire a casca e reserve. Co-
loque em uma assadeira, sal-
pique o sal, coloque o molho 
e misture bem. Leve à geladei-
ra por 30 minutos. Salpique o 
cheiro-verde na hora de servir.

Existem algumas tendências 
que a gente sente que dormiu 
por alguns meses e não sabia, 
porque do dia para a noite elas 
estão bombando! Foi assim que 
me senti com o short godê, por-
que sempre começo a monitorar 
as tendências e, depois de vê-las 
validadas é que venho contar um 
pouquinho para vocês, mas em 
questão de semanas ele já está 
fazendo o maior sucesso.

Trata-se de um modelo de 
shorts que, em vez de ser mais 
colado na perna, é bem soltinho. 
Bastante mesmo, porque imi-
ta a modelagem das saias godê, 
aquelas com a cintura bem mar-
cada e bastante sobra de teci-
do conforme vai chegando mais 
perto da barra. Fazia tempo que 
um short jeans não me surpreen-
dia tanto!

Para deixar a produção ain-
da mais descolada, use-o com 
camisetas estampadas, cintos 
e colares marcantes. Mas fique 
atenta, pois a maioria dos mode-

sHORt gODÊ

los de short godê são bem cur-
tinhos, então não são muito in-
dicados para ambientes mais 
sérios e de trabalho.

O short godê é perfeito 
para quem tem o quadril es-
treito, pouco volume de bum-
bum ou biótipo mais alarga-
do no tronco, pois traz volume 
para o quadril ao mesmo tem-

po que marca a cintura. Se você 
se incomoda de ter quadris 
mais largos ou bastante bum-
bum, talvez esse não seja o me-
lhor shortinho para seu verão 
2020, Mas se você não se inco-
moda com um pouco de volu-
me a mais, não deixe que a opi-
nião dos outros te impeça de 
usar essa tendência!
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Vitrine

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

bruna, que o seu coração seja 
sempre repleto de alegrias, seus 
dias de sorrisos e sua vida de 
bênçãos. Desejamos a você um 
feliz aniversário.

iselia, que a vida continue agraciando 
você com muito amor, saúde, sucesso e 
paz. Que seu aniversário lhe traga muita 
alegria e surpresas boas. Parabéns! 

Jocimar, que esta data se repita muitas 
vezes e que, com o passar dos anos, 
você seja cada vez mais feliz. Parabéns!

Kethling, pule de alegria e sem medo 
alcance o mais alto dos seus sonhos. 
Seja muito feliz, pois você merece! 
Feliz aniversário!

a equipe do Grupo Wh 
Comunicações parabeniza o 
colaborador Nelcir Dall’ agnol  que 
estará de aniversário neste dia 22.  
Feliz aniversário. 

ledacir, dia de celebrar, de sorrir, de abraçar 
e sentir todo o amor que as pessoas têm 
por você. Que a sensação boa do seu 
aniversário permaneça em todos os seus 
dias. Muitas felicidades!

Marcelo, parabéns pelo seu dia! 
Que não falte paz, amor, alegria e 
felicidades. 

Clecir, desejamos um aniversário feliz e que 
seu coração seja iluminado pela luz do amor. 
Parabéns, felicidades sempre!
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agRaDeCiMentO

As famílias Beckert, Cover, Coelho e Haas, ainda mui-
to consternadas com o falecimento de Valdir Beckert, pro-
prietário da Barbearia Beckert Cabeleireiros, ocorrido em 
16 de setembro de 2020, no Hospital São José de Maravi-
lha, agradece a equipe de colaboradores do Hospital, en-
fermeiros e, em especial, ao Dr. Eduart Grellmann e ao Dr. 
Cristiano Vendrame, que estiveram ao nosso lado no início 
desta batalha. E aos doutores Laercio e Daniel que estavam 
conosco nos últimos dias. Também a todos os médicos que 
sempre estiveram nos auxiliando.

Nossa gratidão ao CTG Juca Ruivo, Campeiros e Cava-
leiros, que sempre estavam ao nosso lado, e nos surpreen-
deram com a linda homenagem de despedida.

Nossos agradecimentos aos amigos e familiares que es-
tiveram ao nosso lado nessa luta, também a todos os abra-
ços, mensagens, ligações e palavras de apoio no momento 
de partida, aos que se fizeram presentes, e aos que mesmo 
à distância, por um motivo ou outro, prestaram seu apoio.

Nossa gratidão eterna a todos.
Missa de sétimo dia em 19 de setembro de 2020, na 

Igreja Matriz, em Maravilha.

feiJOaDa 
lions Clube Maravilha 
fará feijoada no dia 26 

A 37ª feijoada do Lions Clube Maravilha foi transferida para o 
dia 26 de setembro. As fichas que foram vendidas antecipadamen-
te somam 500 unidades, ou seja, serão entregues 500 bandejas do 
alimento. Além do feijão, são cinco tipos de ingredientes de origem 
animal que complementam o prato. O evento será limitado em vir-
tude da pandemia. A ficha para uma bandeja custa R$ 25 e a entre-
ga será realizada entre 10h e 14h, na sede do Clube de Lions. O lucro 
será revertido na compra de andadores, cadeiras de rodas e muletas.

O plenário da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina 
(Alesc) votou e aprovou na noi-
te de quinta-feira (17) a admis-
sibilidade do processo de impe-
achment contra o governador, 
Carlos Moisés da Silva, e a vice-
governadora, Daniela Reinehr. 

Na votação envolvendo o 
governador, a causa pró-cassa-
ção venceu por 33 votos a seis. Os 
parlamentares que votaram con-
tra o andamento do processo fo-
ram José Milton Scheffer (PP), 
Altair Silva (PP), Paulinha (PDT), 
Vicente Caropreso (PSDB), Co-
ronel Mocellin (PSL) e Bruno 
Souza (Novo). O presidente, Julio 
Garcia (PSD), se absteve.

Já na votação da vice-go-
vernadora, a causa pró-cassa-
ção venceu por 32 votos a sete. 
Os parlamentares que votaram 
contra o andamento do pro-
cesso foram José Milton Sche-
ffer (PP), Altair Silva (PP), 
Paulinha (PDT), Vicente Ca-
ropreso (PSDB), Coronel Mo-
cellin (PSL), Marcius Machado 
(PL) e Bruno Souza (Novo). O 
presidente, Julio Garcia (PSD), 
se absteve.

POlítiCa O ponto central do pedido é a concessão de um reajuste 
salarial, em outubro de 2019, aos procuradores do Estado

alesc admite processo de 
impeachment contra Daniela 
Reinehr e Carlos Moisés 

ResPOsta De CaRlOs MOisÉs 

após a aprovação do processo em plenário, o governador, Carlos Moisés da Silva, emitiu 
uma nota em que lamenta o prosseguimento do impeachment. Diz que “a pressa com 
a qual o presidente do Parlamento estadual levou o tema a plenário revela tão somente 
os interesses políticos” e que “permanece confiante na Justiça e no discernimento dos 
desembargadores e deputados que irão apreciar a questão a partir da formação do 
tribunal Misto”.

MOtiVOs DO iMPeaCHMent 

O ponto central do pedido de impeachment acatado pelos deputados catarinenses é a 
concessão de um reajuste salarial, em outubro de 2019, aos procuradores do Estado, 
visando à equiparação com os vencimentos recebidos pelos procuradores da assembleia 
legislativa. Para o defensor público ralf Zimmer Junior, autor da representação, o 
governador, Carlos Moisés da Silva (PSl), e a vice-governadora, Daniela reinehr (sem 
partido), cometeram crime de responsabilidade na concessão desse reajuste.

Com a aprovação, o pró-
ximo passo é notificar o presi-
dente do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina (TJSC), desem-
bargador Ricardo Roesler, para 
formação de um tribunal mis-
to de cinco desembargadores 
e cinco deputados. Pelo rito do 
impeachment, os desembarga-

dores serão escolhidos por sor-
teio. Os deputados serão es-
colhidos em plenário: cada 
parlamentar vota em cinco co-
legas. Os cinco mais votados 
compõem a comissão. 

Esse tribunal terá um re-
lator e analisará o caso em até 
dez dias após a formação. Ro-

esler presidirá o colegiado e vo-
tará em caso de empate. Para 
efetuar o afastamento, é neces-
sário maioria simples - seis vo-
tos. O tribunal volta a analisar o 
caso, em até 180 dias, para con-
sumar, ou não, a cassação. Neste 
caso, é necessário maioria abso-
luta - sete votos.

O Que aCOnteCe agORa?

Fotos: Divulgação/Ascom governo de SC

Carlos Moisés recebeu 33 votos pró-cassação Daniela reinehr recebeu 32 votos pró-cassação
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EDERsoN ABI

O 
cenário elei-
toral de Ma-
ravilha foi de-
finido nesta 

semana. Com o encerra-
mento do prazo para re-
alizar as convenções par-
tidárias na quarta-feira 
(16), os partidos oficia-
lizaram seus pré-candi-
datos. Com isso, o mu-
nicípio tem duas chapas 
formadas para disputar a 
vaga na prefeitura com a 
coligação do MDB e a co-
ligação do PP.

O MDB oficializou 
como pré-candidato a 
prefeito Sandro Donati 
e a vice Jonas Dall´Ag-
nol. A apresentação foi 
realizada terça-feira (15) 
durante a convenção re-
alizada no diretório do 
partido. O MDB tam-
bém conta com a coliga-
ção dos partidos PL, PSB, 
PSDB e Solidariedade. 
Além disso, também fo-
ram oficializados 17 pré-
candidatos a vereador. 

O PP oficializou como 
pré-candidato a prefei-
to Jairo Miguel da Silva 
e a vice Elton Jommertz. 
A apresentação ocorreu 
quarta-feira (16) duran-
te a convenção partidária 
realizada no Lar de Con-
vivência dos Idosos. O PP 
também conta com a co-
ligação dos partidos PSL 
e PSD. Além disso, tam-
bém foram oficializados 
17 pré-candidatos a ve-
reador.  

Agora, os partidos 
têm até o dia 26 de se-
tembro para registrar as 
candidaturas na Justi-
ça Eleitoral. As eleições 
ocorrem em 15 de no-
vembro. 

Após convenções, Maravilha confirma 
duas chapas para eleição a prefeito

POLÍTICA

Os partidos que não apresen-
taram pré-candidatos para dis-
putar as eleições são Solida-
riedade, PSD, PSL, PSB e DEM. 
PSL e PSD realizaram a conven-

ção quarta-feira (16) e não apre-
sentaram pré-candidatos, mas es-
tão apoiando o PP na majoritária. 

O DEM também realizou a con-
venção quarta-feira (16) e não lan-

çou pré-candidatos e optou em 
não se coligar, mas deixou livre 
para cada filiado optar sobre a de-
cisão de apoio. O PSB não apre-
sentou nomes, mas vai apoiar 

a composição com o MDB.
Já o PT apresentou no-

mes para o Legislativo, mas 
não anunciou apoio para ne-
nhuma chapa majoritária. 

Pré-candidatos para disputar o comando da prefeitura pelo PP: Jairo Miguel a prefeito e Elton Jommertz para vice

PRÉ-CanDiDatOs a VeReaDOR PelO Pt
- anthoni Carlos Pelinzon 
- Eliana Maria Simionato
- Elmar Wahlbrink
- Jairo Moacir berger
- Marlise arlete Scheeren Konig

PRÉ-CanDiDatOs a VeReaDOR 
PelO MDb
- amarildo Moraes – alegria 
- Cleber Pertussatti
- Éder Moraes 
- Fátima regina Desconsi 
- Francys João balestreri 
- Gilmar Francisco Castanha – bagai 
- ivo badia 
- itamar adler – ita (bigode) 
- liamar Salete lappe Pedroso 
- luciano de Oliveira 
- luiz robert 
- Marclei lizete radin Grando 
- Pedro Gilberto ioris 
- roseli de Oliveira althaus 
- Sandra inês Mallmann
- Sergio da Silva – Sérginho da Saúde 

- Sibila renner

PRÉ-CanDiDatOs a VeReaDOR PelO PP
- ademir Unser 
- antoninho Ferraz 
- aurélio Wagner 
- Darlan loch 
- Francisco Peres 
- Jonecir techio (Sorriso)
- Kátia Guerra ww
- leandro Marion 
- lourdes banaseski
- Marivete bolfe 
- Marli Nemirski
- Natalino Prante 
- Orli berger 
- Suili Papke 
- valdemar roversi 
- venice baldissera 
- vinícius ventura

PRÉ-CanDiDatOs a VeReaDOR 
PelO PsDb
- Fábio César da Cruz
- Genuir bassani

- Gilberto voese 
- ilva antunes dos Santos 
- leandra volpato
- Nádia Fritzen Signor
- rosemar brum
- tiago Zanetti

PRÉ-CanDiDatOs a VeReaDOR PelO Pl
- antonio Carlos Coimbra     
- audilar bona   
- Celso antonio ledur   
- Doraci Felisiak     
- Dorilda de Mattos    
- Jandir Primon   
- Karine Neu Menezes          
- lademir roberto Werner     
- luis Carlos tremea       
- Marco aurelio Zat                
- Mario antonio Walter   
- Marilene thiago 
- Mayara Carla Muller      
- Mozer Matheus de Oliveira    
- Sergio bourscheid  
- Simone Solange Friedrich Prediger

PaRtiDOs seM PRÉ-CanDiDatOs

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Pré-candidatos à majoritária pelo MDb: Sandro Donati a prefeito e Jonas Dall´agnol para vice
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MDb 
- anderson rafael assmann
- Cayarina de Moura
- Crisane Doroteia Freitag Frey
- Dolcimar luis Santin
- Elemar lassing
- irma Schmaedecke Kesseler
- Jaime lange
- leocir Daniel bourscheid
- Milton Coliselli
- Neiva buss Werner
- rogerio Grade
- Silvio Fioreze

PsD 
- Clóvis venzel
- Deisi Marla Kempfer
- Márcia Saatkamp
- Maude Fátima hübner
- Paloma Kluge                   
- vanderlei lüdke           

Psl 
- andreia Costa 
- Cesar Zambiazi 

três chapas lançam 
pré-candidaturas 
em Cunha Porã 

CANDIDATOS 

DIANA HEINz

Nesta semana Cunha 
Porã recebeu a confirmação 
de três pré-candidaturas. A 
coligação “Cunha Porã Me-
rece Mais” é formada pelo 
PSDB, PSL, PP e PL. A pré-

candidata a prefeitura é Lu-
zia Iliane Vacarin (PSDB) e 
a vice-prefeito Rafael Boer 
(PSL). Outra coligação for-
mada pelo MDB e PSD, in-
titulada “O Futuro é Agora”, 
lançou como pré-candida-
to a prefeito Douglas Goll-

man (MDB) e a vice-prefei-
ta, Adiles Rampi Bregalda 
(PSD). Outra majoritária é 
formada pelo Patriota, sendo 
o candidato a prefeito Ricar-
do Augusto Freire (Patriota) 
e vice-prefeito, Loir Glienke 
(Patriota). 

VeReaDORes

Fotos: Divulgação

Pré-candidata a prefeita luzia iliane vacarin (PSDb) e a vice-prefeito, rafael boer

Pré-candidato a prefeito Douglas Gollman (MDb) e a vice-prefeita, adiles rampi bregalda (PSD)

Pré-candidato a prefeito ricardo augusto Freire (Patriota) e vice-prefeito, loir Glienke (Patriota)

- Edson Elias Mayer
- Francieli Oberderfer
- Joel andré hahn 
- Jonas andré Simm
- Mariana Denise Kolln Paloski 
- Neodir Grade
- tatiana ines Ely henicka 
- tatiani Suéli Eberhard
- toni Joel Dreissig
- vanderlei acildo Dumke

PsDb   
- Djuliano Francisco Kempfer (Cebolinha) 
- Francieli Daiane Friske lafeur
- Gracieli Costa de Oliveira 
- ilario Sommer 
- Shanandoa Caue dos Santos (Shanan)
- vanderlei tauchert

PP 
- Eduardo Spessato Jung (bananinha)
- Elio Eloi beutler (Eto borracheiro)
- Nádia aparecida barbieri 
- rejane adreia Schussler 
- Sandra Degert (Sandra da Ong) 
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CiDaDania
- aleri risso
- Marivete Gregol
- Nair braga
- Pedro Conte

MDb 
- Cássio roque Signor
- ivani teresinha Meinerz
- Derenice de lara Ongaratto
- Edson César rigotti
- Evandro Pape
- Cleusa Maria Glienke

Pl
- andrieli adriane Parizzi
- Cleito Michel de Souza 
Machado
- Gilberto João bloss

- itacir Claudio ribicki
- João laerte dos Santos
- Marisandra aparecida alves
- Nalva Jane bogler 
- valdir Uhlmann

PsDb 
- Darci lamb
- Dieison Júlio Müller
- Frida Kuerten lisiak
- Gilmar bonfanti
- Jair Salmin
- Salete teresinha Natal

Pt
- adelio de Moura
- atelmo Dietrich
- ivania Dal Magro Klein
- vilson bonfanti 

VeReaDORes 

São Miguel da Boa vista possui dois 
pré-candidatos a prefeito 

Duas chapas vão disputar o comando 
da prefeitura de Flor do Sertão

ELEIÇÃO 

COLIGAÇÕES

DIANA HEINz

Em São Miguel da Boa Vista se-
rão duas chapas majoritárias nesta 
eleição. A coligação “Unidos para 

Continuar o Progresso” é formada 
pelo MDB e PSDB. O pré-candi-
dato a prefeito é Vilmar Schma-
edecke (MDB) e a vice-prefei-
to, Mauro José Muller (PSDB). A 

outra majoritária é formada por 
uma aliança entre o PL, PT e Ci-
dadania. O pré-candidato a pre-
feito é Vanderlei Bonaldo (PL) e a 
vice-prefeito, Jairo Luft (PT). 

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Pré-candidato a prefeito é vanderlei bonaldo (Pl) e a vice-prefeito, Jairo luft (Pt) Pré-candidato a prefeito é vilmar Schmaedecke (MDb) e a vice-prefeito, Mauro 
José Muller (PSDb)

CAMIllA CoNsTANTIN 

Após as convenções, ficou definido 
que duas chapas vão disputar as eleições 
municipais em Flor do Sertão. O PSD lan-
çou como pré-candidato a prefeito Sid-

nei José Willinghofer, que irá buscar a re-
eleição. O partido confirmou a coligação 
com o PT, que indicou o pré-candidato a 
vice-prefeito, Moacir Antônio Gujel.

A outra chapa é formada pelo pré-
candidato a prefeito Ademir Sonda, do 

PSDB, e pelo pré-candidato a vice-prefei-
to, Zefferino Luiz Prasniski, do MDB. Nas 
convenções também foram definidos 19 
pré-candidatos a vereador, que devem 
ter as candidaturas registradas na Justiça 
Eleitoral até o próximo sábado (26). 

PRÉ-CanDiDatOs a VeReaDOR
MDb
- antônio Darci Martins 
da Silva
- Dediane Falkoski 
de bem
- Neusa Marini Zambiasi
- rosane de Freitas 
Noronha da Silva
- Sedenir luiz Puntel

PsD
- Diana Milena Zanella
- ilonir Fátima de Jesus 
Pinto bianchet
- leonir Pelison
- luizinho rodrigues 
dos Santos

- Nilson Dall agnol
- Oldemar von heinburg
- Paulo Sergio bortolini
- Sirlane Maria Palinski

PsDb
- Elias Quevedo
- Eliovany von borstel 
da Silva 
- Ernani Edvino 
Markendorf

Pt
- abilio Geraldo barbosa
- Clévio Osvaldo Pereira
- Fabiane teresinha 
SilvestrePré-candidato a prefeito Sidnei José Willinghofer (PSD) e a vice-prefeito, Moacir 

antônio Gujel (Pt)
Pré-candidato a prefeito ademir Sonda (PSDb) e a vice-prefeito, Zefferino luiz 
Prasniski (MDb) 
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MDb
- Eleni Pereira Schmitt
- Evandro boyaski
- Joelcio Johann
- Jucilene da Silva
- Sidinei Schuster

Pl
- anderleia bortoli
- Darci hanauer
- ramon Fiamoncini
- rosilene bortoli
- valdomiro Priebe
- vilmar Senhor

PP
- ivaldo Defendi ribeiro 

- leisi rauber Wandscheer 

PsD
- hari Schmidt 
- loreni Seider 
- Marcio Jose Storck 

PsDb
- Glaudir Mossmann 
- Marines Eliane Michel 
belusso 
- roque luis Scalcon ripke

Pt
- andreia Comunello
- Célio Fazzioni
- Claudinei Perkuhn (Cabelo)

PRÉ-CanDiDatOs aO legislatiVO 

Ivonir José Santolin e Airton Antônio Reinehr 
disputam o Executivo em Bom Jesus do Oeste 

CORRIDA ELEITORAL 

CARINE ARENHARDT 

O cronograma de convenções parti-
dárias em Bom Jesus do Oeste encerrou 
na quarta-feira (16), definindo os pré-
candidatos a prefeito, vice-prefeito e ve-
readores para a eleição municipal 2020. 

São duas chapas majoritárias e 22 pré-
candidatos disputando as nove vagas no 
Legislativo. 

A coligação Trabalho e Compromis-
so: Bom Jesus do Oeste Sempre Municí-
pio reúne o PSDB, PP e PSD, e tem como 
pré-candidato a prefeito Ivonir José Santo-

lin (PSDB). Solange Andrea Bonni de Bas-
tiani (PP) é pré-candidata a vice-prefeita. 

A coligação Juntos Somos Mais For-
tes é formada pelo MDB, PT e PL, tendo 
como pré-candidato a prefeito Airton An-
tônio Reinehr e Ivanor Belloli como pré-
candidato a vice-prefeito.

Fotos: Divulgação

Pré-candidato a prefeito airton antônio reinehr e pré-candidato a vice ivanor belloli Pré-candidato a prefeito ivonir José Santolin e Solange andrea bonni de bastiani, 
pré-candidata a vice 

Após convenções, tigrinhos confirma 
duas chapas com Pt e MDB

ELEIÇÕES 2020

Ascom PTAscom MDB

Os partidos políticos rea-
lizaram as convenções nesta 
semana para definição do ce-
nário eleitoral no município 
de Tigrinhos. Após as conver-
sas, duas chapas foram con-
firmadas para a disputa da 

eleição para a prefeitura. Uma 
chapa é composta apenas por 
pré-candidatos do MDB e a 
outra chapa pura é do PT. 

A convenção do PT foi re-
alizada no dia 13 e definiu a 
professora Andreia Porfirio 

como pré-candidata a prefei-
ta e Marcos Pfeifer como pré-
candidato a vice-prefeito. 

A convenção do MDB foi 
realizada no dia 12 e definiu 
que o partido vai tentar a re-
eleição da atual administra-

ção. O encontro oficializou o 
atual prefeito Derli Antônio 
de Oliveira (Dicão) como pré-
candidato a prefeito e o atual 
vice-prefeito, Milton José Hu-
ppes, como pré-candidato a 
vice-prefeito. 

MDb definiu que partido vai tentar reeleição da atual administração Partido dos trabalhadores definiu chapa pura para enfrentar a atual administração

PRÉ-CanDiDatOs a VeReaDOR DO MDb
- Dejalma Santos Miorando
- Estela regina de lima Schafer
- José Nelson alves da Silva
- lenice Pott da rosa
- Milton Mario ross
- Neri arnoldo Neu
- Silvênio João Schneider
- Solange Margarete teske
- volmar de Oliveira

PRÉ-CanDiDatOs a VeReaDOR DO Pt
- antônio Manfrin
- Juliana Pereira de Oliveira
- Julio borba
- lilian rohden
- loreni
- Nelson teske
- Paulo Grunwaldt
- Priebe blotz
- victor Fiori
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PRÉ-CanDiDatOs a VeReaDOR 

Convenções definem pré-candidatos em 
Santa terezinha do Progresso 

DUAS COLIGAÇÕES

NElCIR DAll’AGNol

O município de Santa Terezinha do Pro-
gresso vai ter duas chapas na disputa para 
a eleição municipal. A coligação União 
Força e Renovação tem como pré-candida-
ta a prefeita Márcia Detofol (MDB), que ao 
seu lado vai ter o pré-candidato a vice-pre-
feito Eliseu da Silva (Cidadania). O terceiro 

partido da coligação é o PT com candida-
tos para cadeiras no Legislativo. 

Para fazer frente a pré-candidata do 
MDB tem a coligação Guiados pela Força 
do Povo, que vai com os partidos PSD, PL e 
PDT. O pré-candidato a prefeito é do PSD, 
Ilenir Pedrinho Secchi, e o pré-candidato 
a vice-prefeito é Cristiano Batista Macha-
do, do PL.

Fotos: Divulgação

Márcia Detofol, do (MDb), e Eliseu da Silva, do Cidadania, são os pré-candidatos pela 
coligação União Força e renovação

Pré-candidato a prefeito ilenir Pedrinho Secchi e o pré-candidato a vice-prefeito, 
Cristiano batista Machado

MDb
- adelina terezinha 
Priebe
- afonso land
- Doraci de borba
- ireno Deola
- itacir inácio lawisch
- iloir alves Carneiro
- lidia Makoski da Silva
- Nestor renato 
bauermann
- valdecir José bogrny

CiDaDania 
- adriana Maria Spiscker
- João de Souza 
Campos
- levi dos Santos 
- rudimar luiz Zanon

Pt 
- Ervaldo Dhein

- Salete ana Wagner 
Jungues
- Sidinei baranoski
 
Pl 
- Eliezio taylona 
lunemburguer
- ilidiane Secchi
- irma viegas
- José rodrigues
- Urbano Staudt
- valmir Moreira
- vanice Jacoby
- volmir Conchi 
braganholi

PDt 
- adelir Fraytag
- ivanete Ely
- Jonas Womer
- Naira barbosa
- Neuri borghardt

Iraceminha tem duas chapas para disputar 
o comando da prefeitura 

ELEIÇÕES

ClEIToN FERRAsso

O município de Iraceminha vai para 
as eleições municipais de 2020 com duas 
chapas disputando o comando da prefei-
tura. Uma é formada com o pré-candida-
to a prefeito Jean Carlos Nyland (MDB) 
e como pré-candidato para vice Roberto 
Foresti (PL). Os dois partidos se coliga-
ram para as eleições. A outra chapa for-
mada é com o pré-candidato a prefeito 
Avelino da Costa (PSDB) e pré-candidata 
a vice Nilza de Fáveri (PSL). Os dois par-
tidos também se coligaram para disputar 
as eleições e contam com o apoio do PT. 

MDb 
- antonio avanir barbosa
- Celestino tumelero  
- Claudio rosa Stefani
- Douglas Possidonio
- iraci Pasqualotto
- Josemar Simionato
- leonir Persch 
- Marisa rosane Forgerine
- Miguel Defaveri
- Odete bertotti
- Priscila da Silva Oliveira

- ricardo de Marco
- rosimara Suzana Follmann 
Zanlucchi
- Suzana barro
- vilceu Strapazzon
- vilceu vivian

Pl
- alencar Saifer
- Mari Capeletto
- rosilei balbinot
- valdecir Piton

PRÉ-CanDiDatOs a VeReaDORVeReaDORes
a reportagem do Grupo Wh 
Comunicações entrou em contato com 
todos os partidos e até o fechamento 
desta edição o MDb e o Pl haviam 
enviado a lista de pré-candidatos a 
vereador. O prazo para realizar as 
convenções era até 16 de setembro, sendo 
que até a quinta-feira (17) os partidos 
deveriam enviar a ata à Justiça Eleitoral. 
O prazo para o registro de candidaturas é 
até 26 de setembro, conforme o calendário 
seguido pela Justiça Eleitoral.
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SC
redecatarinensedenoticias

Iresa I
A Assembleia Legis-

lativa (Alesc) criou uma 
comissão mista (foto) para 
analisar a incorporação da 
Indenização por Regi-
me Especial de Serviço 
Público Ativo (Iresa) ao 
subsídio dos militares 
estaduais. O presidente 
é o deputado Sargento 
Lima (PSL) e a relatora é a 

deputada Luciane Car-
minatti (PT). O objetivo é 
aproximar os servidores e 
o governo do Estado para 
encontrar uma solução 
para o caso, já que esse 
tipo de pagamento foi con-
siderado inconstitucional 
pelo STF, em decisão no 
final de agosto, e o paga-
mento pode ser suspenso.

O governo do Estado 
adotou um novo critério 
para avaliação do risco 
de Covid nas regionais de 
saúde de Santa Catarina a 
partir desta semana. Em 
vez de considerar a ocupa-
ção geral de leitos de UTI, 
como era feito até então, 
a Secretaria de Saúde vai 
levar em conta apenas 
a ocupação dos leitos 
reservados para pacientes 
Covid. A mudança tem 
duas razões principais. A 
primeira é que a doen-
ça está enfraquecendo 
e, portanto, a demanda 
por leitos vem caindo. A 
segunda é que o governo 
liberou a realização de 
cirurgias eletivas de alta e 
média complexidade e isso 
acarretará em maior ocu-
pação e reserva de leitos. 

A mudança no critério 
serve para driblar as regras 
por novas restrições no Es-
tado. A taxa de ocupação 

de leitos de UTI, que é um 
dos critérios de avaliação 
de risco, deve cair com o 
novo modelo e facilitar 
que as regionais de saúde 
saiam da avaliação gravís-
sima (vermelha) e grave 
(laranja), mesmo com 
isolamento social ruins. O 
novo método deve auxiliar 
também a volta às aulas. 
A Secretaria de Educação 
prevê o retorno somente 
para regiões com risco 
moderado (azul). Hoje, 
nenhuma região está nesta 
condição. 

“Até semana passada 
nós trabalhávamos com 
número total de leitos de 
UTI porque nós tínhamos 
dado prioridade aos leitos 
para pacientes Covid. O 
governo estadual autori-
zou a volta das cirurgias 
eletivas, e grande parte 
delas acontece com reserva 
de leitos”, disse a supe-
rintendente de vigilân-
cia epidemiológica do 
governo estadual, Raquel 
Bittencourt. 

“Por que nós fizemos 
isso? Porque está dimi-

nuindo a demanda por 
leitos de UTI para Covid. 
Tem regiões que estão na 
faixa de 50, 55% e que já 
estiveram em 90%. É uma 
adaptação ao momento da 
pandemia”, acrescentou. 
Com a mudança, o Estado 
aprofunda  a responsabili-
zação sobre as prefeituras 
e só deve intervir caso os 
municípios não tomem as 
medidas necessárias.  

A pasta também alterou 
as proibições relacionadas 
à cada cor, aumentando as 
liberações mesmo para as 
regiões em risco gravís-
simo (vermelho), como 
ensino técnico presen-
cial, algumas atividades 
do Detran, transporte 
coletivo, hotéis, pousadas, 
entre outros; e também a 
permissão para eventos 
sociais, shows, cinema, 
teatros, congressos e afins 
em áreas consideradas de 
risco alto (amarelo). 

Mudança de critério deve 
evitar novas restrições em SC
Governo do Estado mudou regramento para facilitar liberação de atividades

MURICI BALBINOT

PELO EMPREGO 
A Federação das Indústrias 
(Fiesc) lançou na terça-feira 
(15) a Liga pelo Trabalho, 
uma iniciativa que integra 
as ações previstas no novo 
ciclo do Movimento Santa 
Catarina pela Educação. 
O objetivo é oferecer 
gratuitamente conteúdo 
exclusivo para profissionais 
que foram desligados e 
que estão em busca de 
emprego. Por meio da 
plataforma Eu Voluntário, 
a entidade disponibilizará 
vídeos com dicas sobre 
como se preparar para um 
novo emprego.

Varejo I Na última semana, a Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL/SC), lançou 
o Programa de Transformação Digital no Varejo em 
parceria com o Sebrae/SC. Durante uma live (foto) a 
Federação orientou os comerciantes com boas práticas 
para impulsionar suas vendas pela internet. As dicas 
variaram desde a exposição dos produtos até as 
plataformas para receber os pagamentos.

Varejo II  Segundo 
o presidente da FCDL, 
Ivan Tauffer, além de 
ajudar os varejistas agora, o 
programa também prepara 
os empresários para o pós-
pandemia. "Queremos ajudar os pequenos comerciantes 
a venderem pelas redes sociais e posicionar seu negócio 
no meio digital. Esse é um novo caminho para manter o 
seu negócio dentro e fora da pandemia", disse.

Iresa II
A Iresa representa cerca 

de 20% dos ganhos dos 
policiais e bombeiros 
militares do Estado. Para 
o presidente da Associação 
de Praças de SC (Aprasc), 
subtenente João Carlos 
Pawlick, existe a expecta-
tiva de que os deputados 
assumam a briga dos 
servidores pela incorpo-

ração. "Nós entendemos 
que o governo deixou a 
Iresa de fora do subsídio 
para poder controlar a 
falta dos policiais, porque 
se você estiver doente 
ou em afastamento você 
perde. Inclusive foi julgado 
inconstitucional por causa 
dessa forma, que tira direi-
tos do trabalhador", disse.

RODOLFO ESPÍNOLA/AGÊNCIA AL
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PARRERITO
O cantor Eduardo 
borges, conhecido como 
Parrerito, morreu no dia 

13 de setembro, aos 67 
anos, vítima de covid-19. Era 

a principal voz do trio Parada Dura, grupo 
tradicional de música sertaneja na estrada 
desde a década de 1970. Ele entrou no grupo 
apenas em 1982, após um acidente aéreo 
deixar paraplégico o seu irmão, barrerito. 
borges, então, virou Parrerito e assumiu os 
vocais ao lado de Creone e Mangabinha. O 
grupo ficou conhecido por diversos sucessos, 
como as andorinhas e telefone Mudo.

UBIRATAN ESPÍRITO 
SANTO
O ex-jogador Ubiratan 
Espírito Santo, conhecido 

como bira, morreu no dia 14 
de setembro, aos 65 anos, vítima de câncer. No 
internacional, o atacante foi campeão brasileiro 
invicto em 1979. É também um dos maiores 
artilheiros da história do clube paraense remo.

OH IN HYE
a atriz sul-coreana Oh in 
hye morreu no dia 14 de 
setembro, aos 36 anos. Ela 

foi encontrada inconsciente 
em sua casa, foi resgatada, 

mas não resistiu. Ela participou de filmes como 
Sin Of a Family, red vacance black Wedding, 
a Journey With Korean Masters e the Plan.

AL KASHA
O compositor al Kasha, 
que ganhou dois Oscar de 
Melhor Canção, morreu no 

dia 14 de setembro, aos 83 
anos. Ele foi responsável pelas 

músicas the Morning after, de a aventura 
de Poseidon, e We May Never love like 
this again, de inferno na torre, dois filmes 
clássicos da década de 1970.

WILLIAM GATES
O advogado e filantropo 
William Gates, pai de bill 
Gates, morreu no dia 

14 de setembro, aos 94 
anos. Dono de um dos 

maiores escritórios de direito do mundo, se 
aposentou da vida de advogado em 1998 e, 
a partir disso, assumiu algumas funções de 
destaque na fundação de seu filho.

EGYDIO BARTH
Faleceu no dia 13 de setembro, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 81 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Católica da 
linha tigre, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

OBITUÁRIO
JOVELINA BALEN MARTELLO
Faleceu no dia 14 de setembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 
86 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica do bairro agostini, em São Miguel 
do Oeste, e sepultado no cemitério da linha 
Prata.

GEMA CAMERA ZILLI
Faleceu no dia 15 de setembro, em Dois 
vizinhos (Pr), aos 65 anos. Seu corpo foi 
sepultado no cemitério municipal de Dois 
vizinhos.

VALDIR BECKER
Faleceu no dia 16 de setembro, no hospital 
São José de Maravilha, aos 58 anos. Seu 

corpo foi velado na Capela Mortuária 
Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

ALMERINDA REITER
Faleceu no dia 16 de setembro, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 71 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Só O Senhor é 
Deus Universal de Paraíso e sepultado no 
cemitério municipal de Paraíso.

IDA MARIA RECH IMHOFF
Faleceu no dia 17 de setembro, em sua 
residência, aos 86 anos. Seu corpo foi 
velado a na Capela Mortuária Municipal 
de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.

PeRíMetRO uRbanO Polícia Militar faz avaliação do trânsito na cidade e destaca queda nas ocorrências neste ano 

Com foco nas rótulas, Maravilha tem programação 
especial de conscientização no trânsito 
CARINE ARENHARDT 

A Semana Nacional 
do Trânsito é comemora-
da de 18 a 25 de setembro, 
com ações que trabalham 
a conscientização dos mo-
toristas em todo o país. Em 
Maravilha, a programação 
ocorre hoje (19), organiza-
da numa parceria entre De-
partamento Municipal de 
Trânsito, Conseg, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Cor-
po de Bombeiros, autoesco-
las, despachantes e clubes 
de serviço. 

Conforme o diretor de 
trânsito, Valdemir Andretta, 
os participantes vão se divi-
dir em grupos e ficar próxi-
mo das rotatórias do perí-
metro urbano, trabalhando 
a conscientização dos mo-
toristas e também fazendo 
um levantamento de dados. 

Ele explica que o objetivo é 
verificar como os motoris-
tas têm se comportado nas 
rotatórias, como o número 
de infrações, número de veí-

culos que passam pelo local, 
entre outras informações. 

Os participantes vão se 
reunir no Espaço Criança 
Sorriso, às 8h30, e às 8h45 

se deslocar para as rotató-
rias, para iniciar o trabalho. 
Os dados levantados serão 
usados para uma análise do 
trânsito na cidade. 

COMO está O tRÂnsitO eM MaRaVilHa? 
Nesta semana entrevistamos o capitão da Polícia Militar 
de Maravilha, altair lisot, que fez uma avaliação do 
comportamento dos usuários do trânsito no município. Ele 
destaca que a Polícia Militar percebeu uma redução no número 
dessas ocorrências neste ano, o que pode ser um reflexo da 
pandemia, com a redução no fluxo de veículos e pessoas nas 
ruas. a queda é de 25%, num comparativo com o ano anterior, 
nos dados levantados até o mês de agosto. 
ainda que o município tenha registrado essa queda, os 
acidentes chegam a representar até 50% do total de ocorrências 
atendidas pela Polícia Militar. lisot destaca que os acidentes 
são registrados diariamente no perímetro urbano (em média 
um por dia), resultado principalmente da negligência, falta de 
atenção e descumprimento das normas de trânsito por parte 
dos usuários. Os acidentes vêm ocorrendo principalmente no 
centro, em cruzamentos e rótulas. 
Ele cita que o alto índice de infrações demonstra o 
descumprimento das normas. lisot destaca que Maravilha 
tem aproximadamente 22 mil veículos emplacados, dos 
quais, cerca de 15% não estão devidamente licenciados. “Se 
pegarmos todos os débitos em atraso, de iPva, licenciamento, 
multas, temos em Maravilha cerca de r$ 5,3 milhões, valores 
que o Estado e o município deixaram de arrecadar”, afirma. Já 
de CNhs, são quase 20 mil registros no município, das quais 
aproximadamente 18% estão vencidas. 

acidentes ocorrem principalmente no centro, em rótulas e cruzamentos

Carine Arenhardt/O Líder
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COTIDIANO

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

biCiCleta elÉtRiCa Ou CiClOMOtOR?

Nosso recado hoje vai para aquelas pessoas que acreditam estar 
conduzindo uma bicicleta elétrica, mas na verdade estão conduzin-
do um ciclomotor, necessitando, por consequência, de licenciamen-
to, de emplacamento e a devida habilitação.

Somente será considerada bicicleta elétrica se o veículo tiver po-
tência nominal máxima de até 350 watts; velocidade máxima de 25 
km/h; se dotada de sistema que garanta o funcionamento do mo-
tor somente quando o condutor pedalar e não dispor de acelerador 
ou qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. Além 
disso, deve possuir indicador de velocidade; campainha; sinalização 
noturna dianteira, traseira e lateral; espelhos retrovisores de ambos 
os lados; pneus em condições mínimas de segurança, além do uso 
obrigatório de capacete de ciclista.

Portanto, deixando de atender um destes requisitos, como por 
exemplo, a bicicleta possui um acelerador de mão, estar-se-á diante de 
um ciclomotor, portanto, será necessário licenciar e emplacar o veículo.

Aproveitando o ensejo, quanto aos equipamentos de mobili-
dade individual autopropelidos, que são aqueles carrinhos elétri-
cos utilizados por pessoas com dificuldade de locomoção, poderão 
transitar somente em áreas de circulação de pedestres, ciclovias e ci-
clofaixas. Porém, devem atender às seguintes condições: velocidade 
máxima de 6 km/h em áreas de circulação de pedestres e velocida-
de máxima de 20 km/h em ciclovias e ciclofaixas; uso de indicador 
de velocidade, campainha e sinalização noturna, dianteira, traseira e 
lateral, incorporados ao equipamento; dimensões de largura e com-
primento iguais ou inferiores às de uma cadeira de rodas.

Tenham todos uma boa semana!

A delegacia de Polícia de 
Maravilha tem registrado diver-
sos casos de ocorrência envol-
vendo vítimas que depositam 
grande quantidade de dinhei-
ro em uma suposta ajuda para 
“resgate” de herança.

De acordo com a polícia, 
a situação ocorre quando os 
criminosos entram em conta-
to com a vítima por meio de 
e-mail ou WhatsApp se pas-
sando por uma mulher estran-
geira que possui uma herança, 
geralmente na casa dos mi-
lhões de dólares. Assim, devido 
à Receita Federal de seu país 

de origem não aceitar a repa-
triação dessa quantia, entra em 
contato com a vítima brasileira 
para que ela ajude a resgatar o 
dinheiro. 

Os golpes também ocor-
rem com os criminosos se pas-
sando por mulheres militares 
israelenses que estão à procu-
ra de quem as ajude a negociar 
os bens de guerra. 

As conversas tendem a de-
morar meses, incluindo o envio 
de fotos sensuais e declarações 
de amor, com o fim de ludibriar 
as vítimas. 

Dessa forma, a organização 

criminosa promete o envio da 
herança ou do objeto de direi-
to de guerra para o Brasil. Nesse 
meio tempo, uma suposta fis-
cal da Receita Federal do Bra-
sil entra em contato via telefo-
ne com a vítima, comunicando 
que o pacote está em solo bra-
sileiro, sendo necessário o de-
pósito do valor para liberar a 
mercadoria. 

Quando ocorre o depósi-
to, imediatamente, os canais 
de comunicação com a supos-
ta mulher estrangeira são sus-
pensos, deixando as vítimas 
com enorme prejuízo financei-

ro e psicológico. 
A Polícia Civil de Maravi-

lha alerta para a devida caute-
la quando se tratar de negócios 
realizados pela internet, espe-
cialmente, depósitos bancá-
rios envolvendo pessoas com 
as quais jamais teve contato 
pessoal. “Portanto, não dê in-
timidade, muito menos acre-
dite em propostas extrema-
mente vantajosas e amores 
arrebatadores. Desconfie de 
perfis e pessoas que utilizam 
conversa fácil para angariar al-
guma vantagem afetiva ou fi-
nanceira”, destaca a Polícia.

atenÇãO Investigação comprovou que vítimas repassaram 
dinheiro para golpistas após conversas na internet

Com depósitos em dinheiro, Polícia 
Civil alerta para novo golpe virtual 

Um homem foi morto por 
um colega de cela nesta sema-
na na Penitenciária Industrial de 
Blumenau. Luiz Carlos Keller, de 
24 anos, matou e retirou o cora-
ção do detento. Os dois estavam 
com mais outras oito pessoas na 
cela e o pinhalense confessou e 
contou como praticou crime. 

Keller cumpria pena por um 
assassinato em 2015 na cidade 
de Pinhalzinho. Conforme a po-
lícia, ele também teria envolvi-

mento em um homicídio ocor-
rido dentro do Presídio Regional 
de Blumenau, em 2018, em que 
o detento foi morto de forma se-
melhante ao crime desta se-
mana, por estrangulamento. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o assassino afirmou ter en-
contrado um bilhete suposta-
mente recebido pela vítima com 
ordens de uma facção crimino-
sa. No papel estaria escrito que 
ele deveria matar Luiz Keller. 

bRutaliDaDe
Homem de Pinhalzinho arranca 
coração de preso em blumenau

A Polícia Mili-
tar Rodoviária apre-
endeu na quarta-fei-
ra (16) R$ 13 mil em 
vinhos contraban-
deados da Argen-
tina, no município 
de Flor do Sertão. 
Foi na SC-161. 

Durante patru-
lhamento, a guarni-
ção tática abordou 
um Fiat Uno, condu-
zido por um homem 
de 25 anos. No car-
ro, ele transportava 
66 garrafas de vinho 
da Argentina, totali-
zando R$ 13 mil em produtos. 

A carga foi encaminhada 
para a Receita Federal de Dioní-
sio Cerqueira. A fronteira com a 

Uma mulher morreu e um 
homem ficou ferido após dispa-
ros de arma de fogo na tarde do 
domingo (13) em Santa Tere-
zinha do Progresso. O caso foi 
em Linha São Luiz e o suspei-
to fugiu do local após os tiros. 

Uma mulher de 62 anos, 
Nadir Pedrinha de Olivei-

ra, foi atingida por um dispa-
ro no peito e morreu no lo-
cal. O marido dela, de 57 
anos, ficou ferido no bra-
ço e foi levado para o Hospi-
tal São José de Maravilha. 

Um desacordo comer-
cial entre eles teria motivado 
o crime após uma discussão.

COntRabanDO assassinatO
Polícia apreende vinho 
em flor do sertão

Mulher é morta a tiros e 
homem fica ferido em santa 
terezinha do Progresso

Divulgação

PMR

Polícia Militar esteve no local logo após o crime para levantamento

Argentina está fechada e qual-
quer produto é considerado ile-
gal, já que não é possível pas-
sar legalmente com os objetos. 
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 ONEIdE BEhLING

ESPORTE

O governo do Estado de-
finiu critérios para a retoma-
da dos eventos e competições 
esportivos organizados pela 
iniciativa privada e pela Fun-
dação Catarinense de Espor-
te (Fesporte). A retomada das 
competições esportivas duran-
te o período que durar a pan-
demia será exclusivamente 
para atletas com idade igual ou 
superior a 16 anos, exceto para 
os eventos promovidos pelo 
governo do Estado, no que se 
refere às modalidades que te-
nham idade diferenciada pre-
vista em regulamento.

O retorno das atividades 
esportivas se dará de forma 
gradual e monitorada de acor-
do com a Avaliação do Risco 
Potencial para covid-19 nas 
regiões de saúde. As modali-
dades individuais sem conta-
to direto podem ser realizadas 
em regiões de saúde que apre-
sentem Risco Potencial grave 
(representado pela cor laran-
ja), Risco Potencial alto (cor 
amarela) ou Risco Potencial 
grave (cor azul). Já as indivi-
duais com contato direto e nas 
coletivas, somente podem ser 

VOltOu O retorno das atividades esportivas se dará de forma gradual e 
monitorada de acordo com a Avaliação do Risco Potencial para covid-19

governo define normas 
para retomada de 
competições esportivas

realizadas em regiões de saú-
de que apresentem Risco Po-
tencial alto ou Risco Potencial 
moderado.

A participação no evento 
será permitida somente para 
atletas, comissão técnica e ar-
bitragem que preencherem 
um questionário sobre condi-
ções de saúde, permanecen-
do arquivado pelo organizador 
por 14 dias. As modalidades 
com contato direto e as coleti-
vas devem realizar teste rápido 
com pesquisa de antígeno co-
vid-19, em até 24 horas antes 
das partidas. Caso um ou mais 
membros da equipe testem 
positivo a qualquer momen-
to, a equipe não poderá parti-
cipar da competição e deve ser 
orientada a procurar o serviço 
de saúde.

O uso de máscaras é obri-
gatório por todos os envolvi-
dos durante toda a competição 
esportiva, desde o desloca-
mento, permanência no local 
de competição antes e após as 
partidas e em qualquer área de 
uso comum. A equipe de arbi-
tragem e comissão técnica de-
vem fazer uso de máscaras e 

face shield durante as partidas. 
Além disso, os árbitros deverão 
utilizar apitos eletrônicos. Du-
rante todo o período, os parti-

cipantes, inclusive atletas re-
servas, devem usar a máscara, 
exceto quando estiverem na 
prática desportiva. 

CHaPe aPita nO estaDO 
Acompanhei esse clube de perto por quatro anos e o 

sentimento é que a Chapecoense voltou a resgatar o orgu-
lho do torcedor. Uma conquista que não precisou de lan-
ces heroicos e esforço extremo. Foi uma vitória tranquila na 
primeira partida e em Brusque apenas administrou a van-
tagem. Esperou o momento para fazer o gol e afastar qual-
quer risco. Mal na fase de classificação, a Chape veio es-
truturada para a fase eliminatória e atropelou todo mundo. 
Destaco mais uma vez o sistema defensivo, liderado pelo 
gigante Luiz Otávio. Essa conquista é muito resultado do 
excelente trabalho do técnico Umberto Louzer. Foi o séti-
mo título no Campeonato Catarinense. Parabéns, Chape!

inteR 4 X 3 aMÉRiCa
Os jogos da Libertadores são perigosos e traiçoeiros! 

Não pode descuidar. Foi uma vitória sofrida do Inter. So-
frida e decisiva. Era necessário ganhar, pois agora serão 
dois jogos fora e o Gre-Nal na quarta-feira (23). Colora-
do foi ótimo no primeiro tempo, caiu no segundo, levou 
dois gols, mas ainda fez o quarto. Inter faz campanha na 
Libertadores. Abel Hernandez foi a melhor notícia, mos-
trou ser um substituto para Guerrero. Uendel foi bem, 
provou que é melhor do que Moisés. Gostei do Boschilia 
também, brigou muito, foi o salvador da lavoura. Triunfo 
valeu pela raça, pelo empenho.

aleRta
Inter não jogou bem no segundo tempo. Apagou, pa-

rou, sei lá... A real é que o time não está confiável. Fiquei 
com a impressão que voltou do vestiário achando que 
estava tudo certo e era só administrar. Levaram o empa-
te e quase jogaram uma classificação antecipada no lixo. 
Faltou maturidade. Colorado foi movimentado no ata-
que e deu sustos na defesa. A vitória praticamente clas-
sifica o Inter. Com 7 pontos, só uma tragédia tira o colo-
rado das oitavas.

filMe De teRROR 
O resultado foi assustadoramente injusto. Era para 

ter sido 4 X 0 para os Chilenos. Ficou barato para o Grê-
mio. Foi um filme de terror!  Banguzinho nem viu a bola. 
Ficou a impressão que o Renato não treina esse time. 
E o presidente Romildo com o cofre cheio de cascalho, 
só contrata jogadores medianos. A responsabilidade de 
o Grêmio estar nesta situação é desses dois caras. Ago-
ra tem três partidas lá em Porto Alegre. Então, tem mui-
ta coisa para rolar. É preciso ter calma, pensar... “Ainda 
bem que tem um Gre-Nal para ajeitar a casa no meio de 
semana”. Diria um gremista otimista, com “sorriso ama-
relo” sem graça e assustado com a fase do time.

CRM
Cinquentões voltam às atividades 
após pandemia 

Com a liberação do es-
porte recreativo pelos órgãos 
de saúde do Estado e seguin-
do as recomendações do pro-
tocolo estabelecido, os Cin-
quentões do Clube Recreativo 

Maravilha (CRM) voltam às 
atividades amanhã (20), às 
9h. O evento será no Está-
dio Doutor José Leal Filho. No 
dia, segundo a diretoria dos 
Cinquentões, haverá entre-

ga de novos uniformes e um 
amistoso entre os integrantes 
da equipe. Atualmente o time 
Cinquentões do CRM é com-
posto por mais de 50 integran-
tes. Para participar os jogado-

res devem têm acima de 50 
anos. O CRM também partici-
pa do Campeonato Regional 
dos Cinquentões. Por causa 
da pandemia, essa competi-
ção ainda está sem acontecer. 

Na oportunidade, equipe vai receber uniforme novo 

Divulgação

tRÊs gRuPOs 
i. Sem contato direto (atletismo, canoagem, 
ciclismo, golfe, ginástica, xadrez, bocha, bolão 
16, bolão 23, automobilismo, motociclismo, tiro 
esportivo, tiro com arco, power lift, halterofilismo, 
surfe, bodyboard, skate, escalada esportiva, 
triatlhon, pentatlo moderno, hipismo, esgrima, 
badminton, remo, vela, tênis de mesa, tênis, beach 
tenis, natação, squash, padle, patinação).

ii.  Com contato direto (boxe, judô, karatê, tae-kwon-
do, Wrestling/luta livre, jiu-jítsu, muay thai, MMa, 
capoeira, wu shu).

iii. Modalidades coletivas (basquetebol, hóquei 
na grama, futebol amador, futebol sete, beach 
soccer, futsal, handebol, goalball, rúgbi, futebol 
americano, beisebol, softbol, voleibol, vôlei de praia, 
futevôlei, punhobol e polo aquático). Com relação 
às modalidades que não estão contempladas 
na portaria, a entidade deve solicitar à Fesporte 
autorização para a realização do evento ou 
competição.



Candidatos a prefeito em Maravilha poderão gastar até 
R$ 328 mil na campanha eleitoral

PÁGINA 13

> CEMITÉRIO MUNICIPAL > PERÍMETRO URBANO 

> BARES E SIMILARES 

Prazo para reformas 
termina em outubro 

Com restrições, 
Maravilha libera shows 

De acordo com o município, organização está sendo feita 
para o Dia de Finados

Confira também quais são os limites de gastos dos candidatos nos demais municípios da 58ª Zona Eleitoral 

Nota Técnica foi feita em conjunto entre a Vigilância 
Sanitária e Secretaria de Saúde

Com foco nas rótulas, Maravilha tem programação 
especial de conscientização no trânsito
Polícia Militar faz avaliação do trânsito na cidade e destaca queda nas ocorrências neste ano 
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