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PÁGINAS 18 e 19

Confira as respostas 
de Elton Jommertz 
e Jonas Dall Agnol 
sobre saúde, educação 
e outros temas

Candidatos a vice-prefeito são 
entrevistados pela rádio Líder

POLÍTICA 
Fotos: Estela Serpa/Wh Comunicações

PÁGINAS 20 A 24

PÁGINA 10

Quem são os candidatos de 
Maravilha e tigrinhos

Comparativo aponta aumento 
acima de 15% nas receitas 
do município em 2020

Jornal O Líder abre sequência de reportagens com fotos dos candidatos de 
oito municípios da região 

Período de pandemia afetou arrecadação do ICMS e repasses do FPM, mas 
não chegou a representar queda no total de receitas

ICMS

PÁGINA 25

Hospital São José anuncia 
investimento no Centro de Imagem 
Nova unidade de diagnósticos por imagem deve ficar pronta em 2021

SAÚDE 
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PArAr de AGrAdAr
Já tem tempo que falo aqui sobre a ideia de via negati-

va: a ideia de não ser/fazer (ou parar de ser/fazer) para gerar 
mudança. Pois parar pode ser tão importante como começar.

Em geral falamos em parar de fazer algo para liberar tem-
po para outras coisas. E faz sentido.

Mas podemos ir além: por exemplo, parar de falar o que você 
não acredita. Parar de falar para agradar chefe, cônjuge, amigos.

Seria uma mudança pequena, teoricamente simples, mas 
de impacto imensurável. Devem ser pesadas as consequên-
cias de passar a vida toda repetindo coisas que você não con-
corda ou não acredita. Tudo para evitar conflito, para manter 
o emprego e a relação, para não perder o amigo.

Depois de um tempo, não é de se admirar se a pessoa já 
nem souber mais no que realmente acredita.

*
Não parece que você faz mais do que os outros, e que não 

é reconhecido por isso?
Pode até ser que isso seja fato. Mas é importante saber 

que geralmente superestimamos nossa contribuição e nos-
so mérito. Em estudos com casais que não se entendem, por 
exemplo, é normal que os dois acreditem ser quem contribui 
mais para o bem da relação. Isso também acontece, talvez 
ainda mais, no ambiente de trabalho. “Eu me dedico mais e 
não sou reconhecido”.

Uma recomendação para quebrar esse viés: listar pelo 
menos 10 situações em que você tem sido mais dedicado do 
que o cônjuge ou do que o colega de trabalho. Vai ser fácil lis-
tar 3 ou 4. Mas você vai penar para achar 10. E esse esforço de 
memória deve, automaticamente, despertar humildade, em-
patia e, especialmente, trazer novas perspectivas. 

*
O que é necessário para ser presidente da república? Se parar 

para pensar, quais características você identifica nos últimos pre-
sidentes do Brasil? Arrogância? Cinismo? Rabo preso? Falsidade?

Não precisa responder. Exagero no exemplo para chegar 
no seguinte ponto: para ocupar determinados cargos e posi-
ções, ou você já tem um perfil característico, ou precisa ad-
quirir algumas… características.

E aí vem a pergunta: você aceitaria mudar o seu jeito (e tal-
vez os seus valores) para assumir um cargo que você almeja?

Vejo muita gente querendo ser X ou Y na vida. Depen-
dendo do que é X ou Y, o preço será se adaptar ao meio, e aos 
poucos se tornar outra pessoa.

Mas o oposto também acontece: se X ou Y são posições 
nobres, elas vão exigir que você se torne melhor.

AÇão SoCIAL

rotaract Club de Maravilha realiza ação 
alusiva ao dia das Crianças
Cleiton Ferrasso

O Rotaract Club de Maravilha realizou 
uma ação alusiva ao Dia das Crianças, na 
terça-feira (13). O grupo entregou presentes 
às crianças do Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos de Maravilha com 
a finalidade de deixá-las mais felizes. Além 
disso, também foram feitas mágicas e brin-
cadeiras. A presidente do grupo, Scheiler 
Schafer, reforça a intenção do projeto. 

“Nosso objetivo era levar um pouco de 
alegria às crianças daquele local. Lembran-
do que esse era um dos nossos projetos que 
idealizamos neste ano e trabalhamos para 
concretizá-lo. Para isso, contamos também 
com a parceria de empresas locais”, destaca. Grupo interagiu com crianças e levou brinquedos para elas

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“viver plenamente momento a 
momento e intensamente cada dia 
de nossas vidas. aproveite o dia!”

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Ponte Internacional da amizade reabriu por volta das 5h de quinta-feira (15)

Bruna Kobus/RPC

PoNte INterNACIoNAL dA AMIzAde é reAbertA 
eM foz do IGuAÇu

A fronteira foi liberada para travessia apenas em veículos na quinta-feira (15) 
pelo governo paraguaio. A liberação também foi publicada no Diário Oficial do go-
verno brasileiro, na noite de quarta (14), mas sem muitas restrições. A frontei-
ra liga a Cidade do Leste, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

A FORÇA DA PUBLICIDADE

Já está a pleno vapor a campanha eleitoral para a eleição mu-
nicipal de Maravilha, que vai eleger um novo prefeito e seus ve-
readores, para o período 2021-2024. A veiculação da propaganda 
eleitoral anuncia as propostas dos candidatos, nas quais o elei-
tor deve focar qual melhor se adapta à sua realidade e suas orienta-
ções ideológicas. Com a pandemia, o contato pessoal entre candi-
dato e eleitor de forma mais direta foi substituído por ferramentas 
e os canais das emissoras de rádio. Aqui vale o raciocínio: a publi-
cidade veiculada em rádio é útil ou não? São disputados segun-
dos pelos candidatos, para que sua mensagem chegue aos ou-
vidos dos eleitores. Provamos, mais uma vez, a força do rádio.

PRORROGADO

O presidente, Jair bolsonaro, 
prorrogou por dois meses 
a possibilidade de serem 
fechados acordos entre 
empresas e empregados 
para a suspensão de 
contratos e corte de jornada 
e salário. Com a decisão, os 
acordos poderão se alongar 
por mais dois meses, 
totalizando oito meses.
“Diante do cenário atual de 
crise social e econômica, 
e com a permanência de 
medidas restritivas de 
isolamento social, faz-se 
necessária a prorrogação, 
mais uma vez, do prazo 
máximo de validade 
dos acordos”, diz a nota 
enviada pela assessoria 
de Comunicação Social da 
Presidência. “Essa ação 
irá permitir que empresas 
que estão em situação de 
vulnerabilidade possam 
continuar sobrevivendo a 
este período e, desta forma, 
preservar postos de trabalho 
e projetar uma melhor 
recuperação econômica”, 
completa o texto.

A ARGENTINA SOFRENDO COM MEDIDAS DO GOVERNO

Fortes manifestações do povo argentino contra os atos do governo pelo 
confinamento devido à pandemia. Os argentinos resistem e não aceitam 
ser uma venezuela. Não há liberdade para o povo se deslocar de uma 
província a outra e o transporte rodoviário e aéreo está todo paralisado. 
Se o governo não agir rapidamente teremos grandes conflitos que podem 
gerar caos no país vizinho. São as esquerdas fazendo o seu papel...

COMO SERÁ O SEU FUTURO?

Quem você será depois de amanhã? A maior parte da po-
pulação brasileira acredita que a vida não voltará a ser como 
antes. Mas como você pode assumir as rédeas do seu futuro?

O mundo será digital? Haverá uma mudança cul-
tural? Como se posicionar nesse novo mercado?

É difícil navegar contra a corrente. E, para isso, 
você precisa aliar a dose certa entre inovar e aprovei-
tar as grandes tendências para o seu modelo de negó-
cio. Se o mundo digital veio para ficar, então é hora de 
se transformar também. Se há uma mudança cultu-
ral, você pode repensar metodologias e estruturas.

PROVA DE VIDA

Os benefícios para aposentados e pensionistas do INSS que 
dependem de prova de vida continuam a ser pagos em novembro, 
com mês de competência outubro. Segundo o INSS, não haverá 
bloqueios até o fim de novembro. A portaria nº 1.053, que autoriza 
a medida, foi publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União 
(DOU) e assinada pelo presidente do INSS, Leonardo José Rolim. 
Na prática, não pode haver bloqueio ou interrupção de pagamento 
de benefícios por falta de prova de vida até o dia 30 de novembro.

O INSS esclareceu ainda que se o segurado qui-
ser e puder, o banco deve fazer a prova de vida, mes-
mo não havendo o bloqueio por falta do procedimento.

AS eNtreVIStAS
Nesta semana, os candidatos a vice-prefeito de Maravilha fo-

ram os entrevistados na Rádio Líder FM. Na nossa visão, foram 
muito bem nas colocações dos questionamentos feitos pelo jor-
nalista da emissora. Demonstraram que estão preparados para o 
cargo e com um belo plano de trabalho. Agregou muito nas suas 
campanhas eleitorais, pois os eleitores puderam ter conheci-
mento ao que eles se propõem caso eleitos. Os eleitores devem 
olhar com muita atenção os nomes dos candidatos a vice-pre-
feito, pois na ausência do prefeito é o vice que assume a titulari-
dade. Observar em quem você mais confia e quem é o mais sin-
cero. Parabéns aos candidatos e a produção dos programas. 

DINHEIRO NAS CUECAS

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira (15) 
que a operação da Polícia Federal que encontrou dinheiro en-
tre as nádegas do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), vice-lí-
der do governo no Senado, não tem relação com o seu governo 
e é prova de que não há proteção de ninguém. Segundo o pre-
sidente, a operação é um “fator de orgulho” para o governo.

– Lamento o desvio de recurso, seria bom que 
não houvesse, porque, afinal de contas, quan-

do você desvia dinheiro da saúde, inocentes mor-
rem, então a operação de ontem é fator de orgulho 

para o meu governo – disse a apoiadores no 
Palácio da Alvorada.  A Presidência 

da República dispensou ain-
da na quinta-feira o se-

nador do cargo de 
vice-liderança do go-

verno no Senado.
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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 

AS CANSAtIVAS (e CArAS) 
VIAGeNS de ÔNIbuS

Com a pandemia, as empresas de ônibus passaram por 
dificuldades. Todavia, as dificuldades não se restringem 
apenas ao período que vivemos. A realidade é que, hoje, via-
jar de ônibus é demorado, caro e chato. Começamos pela es-
trutura de terminais rodoviários da região. Rodoviárias dis-
tantes, entradas em cidades demoradas. Exemplos? Vários. 
Maravilha, Cunha Porã, Palmitos, São Miguel do Oeste e o 
acesso a Chapecó são locais onde se perde praticamente 
uma hora da viagem, só para entrar, parar na rodoviária e 
sair. Isto é chato. E não importa se a rodoviária tem estrutu-
ra ou deixa de ter. A demora é o que irrita. Na verdade, nun-
ca se pensou em que se fizessem os terminais próximos das 
rodovias com mais movimento (não sei o porquê). E vejam, 
caros leitores, que sequer adentro o mérito da qualidade de 
rodovias e dos ônibus. Aliás, acho até que os ônibus são de 
boa qualidade. Mas as viagens, verdadeiramente, são lon-
gas... e chatas!

PreÇo eXorbItANte
Fora o que reportei acima, vem o problema mais sério. 

O preço das passagens em viagens intermunicipais. Vou to-
mar um exemplo. A passagem de ônibus de São Miguel do 
Oeste a Blumenau custa R$ 226! Se formos calcular, cus-
ta mais caro que uma viagem de carro, onde o condutor é 
“dono” da viagem, para onde quiser, roda como quiser e 
tem como agravante apenas o fato que por conduzir seu 
automóvel pode cansar um pouco mais do que andar de 
ônibus. Mas não nos esqueçamos de que o ônibus demo-
ra infinitas vezes mais. Por derradeiro, o preço da viagem. 
Vamos comparar: A distância de São Miguel do Oeste a 
Blumenau dá exatos 600 quilômetros. Se o amigo leitor ti-
ver um automóvel que gaste bastante e faça 10 quilôme-
tros por litro, gastará exatamente 60 litros. Ao preço mé-
dio de R$ 4,30, despenderá R$ 258. Ou seja, sozinho no 
automóvel, o viajante gastará R$ 30 a mais do que de ôni-
bus, estando de “dono” da viagem. Se forem duas pesso-
as então, nem se fala. Nem há como comparar os gastos. E 
se for um carro popular, que faça em torno de 15 quilôme-
tros por litro, a despesa com quarenta litros de gasolina 
ficará na média de R$ 172! Muito menos do que a passa-
gem. Portanto, caros leitores, não é à toa que muitas em-
presas enfrentam dificuldades hoje em dia. Mas mesmo 
assim, também há linhas que têm lotação esgotada. Resu-
mo da conversa? Eu acho que o transporte coletivo inter-
municipal vai sobreviver. Mas por quanto tempo, isto não 
há como prever.

teLe PÓLIo
Clubes de rotary promovem live solidária 
neste sábado 
Carine arenHarDt

Neste mês de outu-
bro, as secretarias munici-
pais de saúde estão receben-
do o público infantil para a 
campanha nacional de va-
cinação contra a pólio. Em 
paralelo, os Clubes de Ro-
tary de todo país promovem 
hoje (17) uma live para lem-
brar a importância da imuni-
zação contra a doença. Cha-
mada de Tele Pólio, a live 
terá início às 11h, com trans-
missão pelo YouTube até 
às 12h. Este será um even-
to on-line a nível nacional, 
e além da conscientização, 
o objetivo é arrecadar recur-
sos para a continuidade da 
campanha do Rotary Club, 
realizada a nível mundial, 
para erradicação da pólio. 

A população está convi-
dada para prestigiar a live e 

contribuir com qualquer va-
lor de doação. O Rotary tem 
como objetivo a erradica-
ção da pólio a nível mundial, 
uma doença altamente in-
fecciosa e que afeta princi-

palmente crianças menores 
de cinco anos. O vírus ata-
ca o sistema nervoso e pode 
levar à paralisia. Embora 
não haja cura, a pólio pode 
ser prevenida pela vacina.

Divulgação

LIVe No dIA 24
No dia 24 deste mês tam-

bém tem programação espe-
cial. O Distrito 4740 do Rotary 
Internacional realiza a Super 
Live End Polio Now, na data 
que simboliza o Dia Mundial 
de Combate à Poliomielite. 
O evento idealizado pelo Ro-
tary, conta ainda com a par-
ceria do Rotaract, Interact, 
Casa da Amizade e Rota Kids. 
A live inicia às 18h e terá a 
animação da Banda Manaha-
na. A programação será trans-
mitida pelo canal do YouTube 
do Distrito 4740 e comparti-
lhada nas páginas do Face-
book do Distrito 4740 e do 
Jornal Correio dos Lagos. A 
estimativa é atingir cerca de 
30 mil espectadores e sen-
sibilizá-los para que contri-
buam com a campanha, seja 
comprando camisetas ou do-
ando espontaneamente.

tele Pólio será transmitida pelo Youtube

A Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc) transferiu 
para terça-feira (20) às 14h a ses-
são extraordinária marcada para 
as 15h de quinta-feira (15) em que 
seria votado o segundo pedido de 
impeachment do governador Car-
los Moisés (PSL). O anúncio ocor-
reu porque o Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina (TJSC) determinou 
a suspensão dessa sessão.

O pedido de afastamento é 
referente à denúncia de irregula-
ridades envolvendo a compra de 
200 respiradores a R$ 33 milhões 
pagos antecipadamente e sem 
garantia de entrega e pela tentati-
va de contratação de um hospital 
de campanha em Itajaí. O gover-
nador nega responsabilidade na 
compra dos equipamentos.

A decisão liminar, temporária, 
com a suspensão foi tomada após a 
defesa de Moisés entrar com man-
dado de segurança alegando que os 
prazos necessários para que a vota-

eM VotAÇão Defesa de Moisés diz que há divergência de dados e que 
vai procurar o Ministério Público do Estado

Votação do 2º pedido de 
impeachment contra governador 
é transferida para terça-feira

votação do segundo pedido de impeachment do governador deve ocorrer na terça-feira (20) às 14h

ção ocorra não foram cumpridos. 
Ainda segundo a determinação da 
Justiça, o presidente e vice-presi-
dente da Alesc só poderiam incluir 
a sessão de votação na ordem do 
dia da sessão ordinária a partir de 
terça-feira (20).

No entanto, a Alesc disse que 

seguiu todos os prazos do pedido 
de impeachment e recorreu da de-
cisão liminar pouco após as 15h. Por 
volta das 17h o presidente da Alesc, 
Júlio Garcia (PSD), convocou nova 
sessão para a terça. Logo depois do 
anúncio do presidente da Alesc, a 
Justiça aceitou o recurso da Alesc, 

cassou a decisão que suspendia a 
sessão extraordinária e autorizou o 
prosseguimento da votação. Mes-
mo assim, a Alesc manteve a sus-
pensão. Com isso, a sessão com a 
votação do segundo pedido de im-
peachment do governador deve 
ocorrer na terça-feira (20) às 14h.
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BELEZA E CONSCIÊNCIA
Os testes de produtos de beleza em animais estão vetados 

em Santa Catarina. A lei, sancionada na última semana, proí-
be o uso dos bichos para “desenvolvimento, experimento e tes-
tes de produtos de higiene, cosméticos e perfumes”. Acredito 
que a tendência nos próximos anos, após tantos exageros esté-
ticos, seja valorizar cada vez mais a beleza natural, leve, foca-
da menos em agradar o outro e mais em autocuidado (torço por 
isso!). Porém, como conseguir uma beleza voltada ao bem-es-
tar às custas do sofrimento de outro ser? A mudança deve par-
tir de cada um de nós: leia as embalagens com atenção e es-
colha sempre produtos que não fazem testes em animais. 

Camilla Constantin, jornalista Coleta de móveis e 
lixo eletrônico 

O descarte correto do lixo é um grande problema 
da atualidade e que demanda de uma boa atenção por 
parte do poder público e, claro, também da população. 
Em Maravilha tem coleta de lixo eletrônico e móveis 
velhos no dia 24. Uma ótima oportunidade para quem 
tem esses materiais em casa. A ação será na Praça José 
Bunse e em caso de chuva no Espaço Criança Sorriso, 
na parte da manhã. A campanha também vai arrecadar 
brinquedos, roupas e alimentos. Quem fazer sua doa-
ção, vai levar para casa uma muda de chá, árvore fru-
tífera, flor ou máscara. Uma ótima oportunidade para 
cuidar do meio ambiente e ainda ajudar o próximo. 

Carine Arenhardt, jornalista

É impossível deixar de destacar o grande 
trabalho de conscientização feito pela rede 
Feminina de Combate ao Câncer de Maravilha 
e de outras entidades do município. O mês 
de outubro serve para relembrarmos a 
importância do toque, exames e políticas 
públicas que defendam os direitos de quem 
sofre de câncer de mama e colo do útero. a 
conscientização é um dos caminhos para 
esta luta. hoje (17) o LEO Clube Maravilha 
espalha pela cidade kits com informações 
sobre o outubro rosa.

diana Heinz, jornalista

VAI tER DEBAtE DE 
FLOR DO SERtÃO

A Rádio Líder inovou e está 
mais ousada neste ano na realiza-
ção dos debates e entrevistas eleito-
rais. Além de Maravilha, ampliamos 
a possibilidade para a democracia. 
Vamos realizar um debate com can-
didatos a prefeito de Flor do Sertão 
na próxima semana. A reunião com 
as coligações foi realizada nesta se-
mana, quando os próprios candi-
datos estiveram na emissora. Além 
de Flor do Sertão, também teremos 
um debate com candidatos de Ti-
grinhos. O cronograma promete. 

ederson Abi, jornalista

Diana Heinz /O Líder

Atenção no trânsito! 

A Polícia Militar está ativa em Maravilha. Nesta semana, oito policiais, 
inclusive de outros municípios, participaram da operação de fiscalização 
do trânsito. Motoristas eram parados na Avenida Maravilha para conferir os 
documentos veiculares e respeito dos condutores no trânsito. Parabéns pelo 
trabalho, pois quanto mais ação nas ruas, maior será a segurança de todos.

Cleiton ferrasso, jornalista

Divulgação
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Cleiton Ferrasso

A CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha reali-
zaram o primeiro sorteio da 
campanha de prêmios nes-
ta segunda-feira (12). No to-
tal, R$ 5 mil em vale-com-
pras foram sorteados aos 
clientes dos estabelecimen-
tos comerciais associados às 
entidades.

No total, foram oito sor-
teios realizados, mas dois 
cupons não estavam preen-
chidos totalmente e foram 
descartados. Sendo assim, 
seis sorteios foram realiza-
dos com sucesso. O ato foi 
transmitido ao vivo pelas re-
des sociais da entidade. O 
próximo sorteio está agen-

PArAbéNS O próximo sorteio está agendado para o dia 5 de dezembro, 
sendo que para concorrer é preciso comprar acima de R$ 100 nas lojas 
associadas e preencher corretamente os cupons

CdL e Associação empresarial 
de Maravilha sorteiam r$ 5 mil 
em vale-compras

dIA dAS CrIANÇAS 
ainda no fim de 
semana, a entidade 
também realizou uma 
atividade especial 
para as crianças. 
Com personagens 
animados e 
decoração especial, 
a equipe criou “a 
incrível fábrica dos 
sonhos”.  Cada 
criança que visitou 
o local, no sábado 
(10) e segunda-feira 
(12), recebeu um 
brinquedo e doces. 

Sorteio contou com auditores para conferir os cupons

dado para o dia 5 de dezem-
bro, sendo que para concor-

rer é preciso comprar acima 
de R$ 100 nas lojas associa-

das e preencher corretamen-
te os cupons.

Fotos: Divulgação

Equipe se fantasiou para animar as crianças

GuStAVo LIMA, ANdreSSA SuItA e AS redeS do MACHISMo

Vejo muitas mulheres compartilhar esse texto: 
“Andressa Suita é a prova de que a maioria dos homens podem ter a me-

lhor mulher do mundo que uma hora vai querer a que não tem. Ela é linda, 
gente boa, bebia com ele, apoiava na carreira, vivia pela família e mesmo as-
sim não foi o suficiente.”

Bom. só para esclarecer: esse é o comentário mais machista que já li. 
Para enxergar isso vamos simplesmente fazer uma análise do texto. A 

língua é cultura. Tudo passa pelas palavras. As palavras são depósitos, meios 
e ferramentas da nossa cultura. 

”Melhor mulher do mundo” significa que “essa mulher” está no topo da 
pirâmide de valores considerados positivos. Certo? 

Entre os valores citados nesse texto podemos individuar duas categorias 
de valores. A primeira categoria é a categoria do “objeto”. O primeiro valor ci-
tado é “linda.” 

A beleza aqui é entendida como valor e não apenas como qualidade. 
“Ser linda” é uma propriedade de uma coisa, de um objeto. é algo diferen-
te do “se sentir linda.”

Ou seja, é quem está olhando que está atribuindo a propriedade de ser 
linda. Nesse caso, a autora do texto. Portanto, essa autora está atribuindo e 
alocando a propriedade da beleza a partir de um ponto de vista externo, em 
cima de uma pessoa como se fosse um objeto. Quem escreve não sabe como 
ela se sente. Não perguntou. Não é um relato dessa mesma Andressa que nos 
autoriza saber como ela se enxerga e se sente a respeito de si mesma. Nós 
não sabemos se ela se sente linda. E tem algo a mais a ser entendido. Algo um 
pouco difícil de entender. 

Considerar uma mulher como depositário externo da ideia de beleza 
não objetifica apenas a pessoa considerada “linda”, mas objetifica também 
a mesma ideia e o mesmo conceito de beleza, esvaziando-o de conotações 
de sentimento, individuais e subjetivos, e configurando-o apenas como um 
elenco “frio” de parâmetros estéticos. De fato, não tem nada mais machis-
ta, ou seja, de uma mentalidade e atitude que objetifica a mulher, do que 
quando alguém comenta “linda” e a pessoa que recebe o comentário se sen-
te prestigiada. 

Esse machismo é evidente considerando que muitas mulheres, por 
exemplo, vivem e fazem de tudo para se mostrar lindas, almejando por meio 
disso se sentir lindas, sem nunca de fato chegar alcançar o se sentir lindas de 
verdade. Esse é o exemplo melhor do que é uma mulher objeto. Elas mes-
mas se objetificam. 

A primeira categoria, portanto, é a da objetificação. 
A segunda é a do servir. Todos os outros valores citados nesse texto são 

valores que descrevem essa Andressa como valiosa, ou seja, positiva, en-
quanto vive e se dedica para ele e para o patrimônio dele (incluindo a famí-
lia) como uma Maria com o Cristo. 

Vivemos uma cultura muito machista. E uma das características do ma-
chismo, além da covardia, é a hipocrisia. A mulher ainda vem cobrada para 
ter que ser cuidadora e gestora da família, assim sendo entendida como pa-
trimônio dele, mas quando fizer isso, exclusivamente, vem acusada de ser 
dependente, não autônoma, um custo. De outro lado, porém, vem cobrada 
para ter que se emancipar e realizar. E, se ela trabalhar, contribuir ou até mes-
mo sustentar com o trabalho dela toda a família, vem acusada de falhar no 
mandato dela e até abandonar o lar por egoísmo. 

E, prestem atenção, isto não acontece se for ele trabalhar fora de casa e 
até mesmo não contribuir economicamente com o sustento da família. Ele 
pode tudo e por isso vem apoiado pela sociedade. Ela qualquer coisa que 
faça erra e é cobrada. Até as instituições seguem essa linha de raciocínio. Até 
o judiciário segue essa linha. Tem machismo maior do que isso?

Mas enfim, resumindo, nesse texto não tem sequer uma qualida-
de individual no elenco de valores, mas todas propriedades de tabela. 

Para concluir a mesmo ideia que a “quebra da eternidade do ca-
samento” seja algo “ruim” ou “injusto” para ela mais do que para ele: 
algo injusto, algo que ela sofre, algo contra ela, algo que rebaixa ela, 
é uma visão que se baseia sobre um conceito patrimonial patriarcal. 

Ou seja, é o conceito que o casamento é uma segurança econô-
mica para ela, uma forma de mantimento e proteção em troca do 
cuidado da prole. Um quadrado onde ela tem que ficar encaixada 
toda a vida. E esse encaixe eterno justifica e premia ela. De outro 
lado, o sair desse encaixe eterno rebaixa e pune ela. Tem machis-
mo maior? 

Todo isso é muuuito machista.  Ah, para concluir: conceitu-
almente, eu nunca queria uma esposa que vivesse pra mim. Nun-
ca queria uma esposa única gestora responsável da família e, obvia-
mente, nunca queria uma esposa empregada. 

Eu valorizo as mulheres que se valorizam sozinhas e não as que 
se valorizam por ser valorizadas por mim e/ou pelos outros.
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Gráfico aponta balanço positivo do período 

MAIS VAGAS
Maravilha mantém saldo positivo 
na geração de empregos
Carine arenHarDt 

Mesmo em meio ao ce-
nário de pandemia, Maravi-
lha vem mantendo um saldo 
positivo na geração de no-
vos empregos em 2020. Atu-
almente o município soma 
mais de 9 mil vagas formais, 
número acima do acumu-
lado em janeiro. Até o final 
de agosto, o município ha-

via somado 317 novas va-
gas criadas neste ano. 

De janeiro a agosto fo-
ram 2.714 contratações e 
2.397 demissões. Somen-
te no oitavo mês do ano fo-
ram 134 novos empre-
gos criados no município, 
com 436 contratações e 302 
desligamentos. O balan-
ço do mês de setembro ain-
da não foi divulgado pelo 

Ministério da Economia.
Em Santa Catarina, o 

saldo de agosto também 
foi positivo, o terceiro me-
lhor resultado do país. O 
Estado criou mais de 18 
mil novas vagas de traba-
lho no mês. No Brasil, o sal-
do de novas vagas tam-
bém foi positivo, com mais 
de 249 mil postos de tra-
balho abertos em agosto. 

Neste ano duas das grandes 
contribuições da Construtora 
Oliveira foram a doação de mão 
de obra e materiais para a pavi-
mentação asfáltica do heliponto, 
e a construção da nova sala ane-
xa ao Centro de Estudos do Hos-
pital Regional do Oeste (HRO). 
A necessidade foi apontada pela 
diretoria do hospital aos sócios 
da empresa, Lenoir José de Oli-
veira, Alamir Carlos de Olivei-
ra e Alcyone César de Oliveira, 
que prontamente se disponibili-
zaram para realizar essas impor-
tantes obras.

De acordo com os sócios, 
a Construtora Oliveira atua no 
município desde 1989 e esta é 
uma forma de retribuir os chape-
coenses por todos esses anos de 
parceria. “Significa muito para a 
empresa, nossa direção e cola-
boradores, estarmos presentes 

Entrega da carta de doação de nova sala anexa ao Centro de Estudos do hrO

doAÇão Necessidade foi apontada pela diretoria do hospital de 
Chapecó aos sócios da empresa

Construtora oliveira doa nova sala e reforma 
do heliponto ao Hospital regional do oeste

em Chapecó. Poder retribuir um 
pouco da acolhida que a comu-
nidade teve conosco através das 
doações ao Hospital Regional, 
auxiliando na melhoria da infra-
estrutura, nos deixa felizes e com 
o sentimento de gratidão”, exalta 
o sócio Alcyone. 

A necessidade de constru-
ção de uma nova sala anexa ao 
Centro de Estudos do HRO che-
gou até a construtora por inter-
médio da médica ginecologista 
e obstetra, Fernanda Pioveza-
na Giacomazzi, que contatou a 
empresa para solicitar um or-

çamento. Conforme a Coorde-
nadora de educação permanen-
te, Jussara dos Santos Valentini, 
o objetivo do novo espaço é 
servir de local para as capa-
citações práticas, contribuin-
do ainda mais na qualificação 
profissional.

Divulgação
eDerson abi

A Rádio Líder, emissora do 
Grupo WH Comunicações, re-
alizou na quarta-feira (14) uma 
reunião com as coligações para 
realização do debate com can-
didatos a prefeito do municí-
pio de Flor do Sertão. O encontro 
aconteceu na sede da Rádio Lí-
der, em Maravilha, com a partici-
pação dos candidatos e de asses-
sores. Os candidatos neste ano 
são: Sidnei José Willinghofer, do 
PSD, e Ademir Sonda, do PSDB. 

O objetivo da Rádio Líder é 

abrir espaço para a democracia, 
colocando as ideias dos candida-
tos para toda a população de Flor 
do Sertão. Desta forma, então, se-
guindo todas as regras sanitárias 
por conta do coronavírus e ob-
servando a legislação eleitoral. 

No encontro, foram defini-
das as regras do debate e detalhes 
para o dia da realização do evento. 

O debate com os dois can-
didatos será na quinta-feira (22), 
às 20h, no estúdio panorâmi-
co da Rádio Líder. A transmis-
são será realizada também em ví-
deo pelo Fecebook e Youtube. 

reunião teve o objetivo de acertar detalhes do debate na próxima semana

Diana Heinz /O Líder

eLeIÇÕeS 2020

rádio Líder define data 
para debate com candidatos 
de flor do Sertão

Gráfico aponta balanço positivo do período em Maravilha
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LUIZ CARLOS
PRATES

ALIMeNtAÇão eSCoLAr 
Secretaria de educação realiza segunda 
entrega dos kits
eliane santos

Mais de 1.900 famílias 
maravilhenses com alunos 
matriculados na Rede Mu-
nicipal de Ensino recebe-
ram essa semana os kits de 
alimentação escolar, que fa-
zem parte da segunda eta-
pa do programa. As entregas 
ocorreram na quinta-feira (15) 
e ontem (16), em todas as es-
colas do município, centros 
de educação e educação in-
fantil. A ação da Secretaria 
de Educação de Maravilha 
foi adotada em decorrência 
da pandemia de coronaví-
rus. A primeira etapa ocor-
reu em julho e beneficiou 
1.805 alunos matriculados 
na rede municipal de ensi-
no. Para a segunda etapa o 
número de famílias que so-
licitou o kit subiu para 1.982. 

De acordo com a Secre-
taria de Educação do muni-
cípio, tendo em vista o can-
celamento das aulas até o 

próximo ano, será feita uma 
terceira edição da distribui-
ção em dezembro. Os kits 
são 56% compostos por ali-
mentos provenientes da agri-
cultura familiar e de empre-
sas, via licitação com recursos 
do Programa de Alimenta-
ção Escolar (PNAE), do Go-
verno Federal. Para o ensino 
fundamental os alimentos 
são: uma unidade de repo-
lho, dois quilos de banana, 
um quilo de maça, uma dú-
zia de ovos, um quilo de ar-

roz, um quilo de feijão, um 
pacote de macarrão e suco de 

Eliane Santos/O Líder

Entregas ocorreram obedecendo os critérios de segurança

Por Que Não AQuI?            
Sempre me irritei com os songamongas, com crianças e 

adolescentes que em casa não arrumam suas camas, não var-
rem o pátio, não levam o lixo lá para fora, não ajudam os pais 
em absolutamente nada e se acham. Aliás, é o que mais anda 
por aí, um batalhão de songamongas. Raríssimas exceções. 
Mas o pior de tudo são os pais idiotas que dizem que os “pe-
quenos” não precisam fazer nada, a família tem “recursos” 
tem empregada. Pais de cio...

Tirei ontem para ler histórias (velhas conhecidas) sobre 
brasileiros que vão fazer estágios, trabalhar, “estudar” inglês 
ou sei lá mais o que no exterior. Vão, na verdade, se soltar, sei 
bem, ô... Só que... Lá fora fazem tudo o que por aqui nem pen-
sar. Uma dessas lacaias, 22 anos, classe média, paulistana, diz 
que se deu bem nos Estados Unidos, conseguiu um emprego 
de camareira num hotel. Sem comentários. Outra saiu daqui, 
de Florianópolis, para cuidar de crianças numa casa de fa-
mília na Suécia. Imagino que trocava fraldas borradas e fazia 
de tudo um pouco, claro, segundo ela ganhando experiência. 
Experiência no quê? E por que não trocou fraldas borradas 
por aqui mesmo? Outro, trancou o curso de Direito, que fazia 
em Porto Alegre, se mandou, mão à frente outra atrás, para 
os Estados Unidos. Ah, esse seu deu bem... Arrumou empre-
go de atendente numa lanchonete de fast-food... Tudo assim. 
E por aqui nem de longe pensar em trabalhar de balconis-
ta numa loja num shopping. Ah, o que os amigos iriam pen-
sar se encontrassem a bisca trabalhando atrás de um balcão... 
E a partir dessa preocupação, se mandam para longe. Bisca-
teiros existenciais, safados. Uma outra saiu aqui do interior 
catarinense para ser babá nos Estados Unidos. Toda metida, 
isso e mais aquilo, foi dizendo que ia aprender inglês. Eu sei 
o inglês que ela foi aprender, sei bem... E outra, nutricionista, 
24 anos, também largou tudo e foi trabalhar dia e noite num 
supermercado americano. Ué, mas há tantos supermercados 
por aqui... Eles e elas continuam, enfim, enganando pais otá-
rios, dizem que vão aprender inglês. Inglês se aprende aqui 
na cidade ou no banheiro, com o celular na palma da mão. E 
para terminar, não há país no mundo que ofereça mais e me-
lhor que o Brasil. Falsos espertos, songamongas baratos. E os 
pais otários não sabem disso?

PeSte
É mais que um vírus a peste chinesa, essa danação que 

anda por aí. A Argentina, aqui ao lado, está até o pescoço de 
tantos infectados e mortos; França, Alemanha e outros tantos 
na Europa dão toque de recolher à noite, o que não acontecia 
desde a II Guerra Mundial... E os brasileiros na maior promis-
cuidade possível, achando que tudo passou, nada como a es-
tupidez verde-amarela, não é mesmo, Brasília?

CoVArdeS
Em algumas comunidades já existem grupos dispostos a 

sair em defesa de mulheres surradas, já que a lei é pífia e de-
bochada por incontáveis decisões de quem de “direito”. Que 
as famílias e  “amigos” peguem os covardes, vagabundos que 
só batem em mulher, aqui na cidade muitos deles. É identifi-
cá-los e pegá-los para uma “conversa”, vagabundos impoten-
tes e covardes. Não pode ficar um segundo “impunes”...

fALtA dIzer
Ele bem conhecido como sertanejo, ela nem tanto, mas 

conhecida por muitos. Casaram. Durou três anos e ele, de re-
pente, acaba com o casamento, não estava feliz, disse. Nun-
ca foi amor. E que tipo de infelicidade? Esse tipo de gentalha 
tem que ganhar o desprezo que merece, casamento descartá-
vel, ordinário? Quantos e quantos iguais?  

ArreCAdAÇão Campanhas tem como objetivo arrecadação de recursos 
para o tratamento e alimentação de animais 

ong Ame bicho realiza venda 
de sacolas e pizza
Diana Heinz

Com o objetivo de angariar 
recursos a ONG Ame Bicho rea-
liza duas campanhas de arreca-
dação no município. Uma delas 
é a venda de sacolas retorná-
veis personalizadas. As bol-
sas custam R$ 15 e podem 
ser encontradas em três pon-
tos na cidade: Loja Anna Kai 
Brasil, Supergasbras e Bazar 
O Baratão. 

Outra campanha é a 4ª 
edição do Pizza Animal, que 
consiste na venda de fichas 
de pizzas por R$ 20 nos sabo-
res de quatro queijos, brócolis, 
calabresa, bacon, frango e cho-
colate preto. A entrega do ali-
mento será realizada no dia 7 
de novembro ao lado da Pani-
ficadora Bolfe entre 10h e 13h. 
As fichas das pizzas podem ser 
compradas pelas redes sociais 
da ONG ou na loja Recanto dos 
Animais. 

díVIdAS
As dívidas da ONG somam 

atualmente mais de R$ 11 mil. O 
dinheiro precisa ser pago a clíni-
cas veterinárias que realizaram o 
tratamento de animais sem tuto-
res. A entidade cuida de 32 ani-
mais em lares temporários, que 
aguardam a adoção, além dos 
que alimenta e cuida em situa-
ção de rua.

Sacolas retornáveis custam r$ 15

Esta é a 4ª edição do Pizza animal

Fotos: Divulgação

polpa de laranja. Além dis-
so, também são inclusos bis-
coito caseiro, melado e mel.

Para as crianças do pré os 
kits contém também um paco-
te de biscoito, iogurte de frutas 
e doce de uva, além de suco 
e biscoito caseiro. O traba-
lho foi acompanhado pela Vi-
gilância Sanitária, juntamen-
te com um e cronograma para 
manter a segurança dos envol-
vidos e pelo Conselho de Ali-
mentação Escolar (CAE). Cada 
aluno teve direito a um kit.

Distribuição foi feita em todas as escolas da rede municipal de ensino
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“O trabalho só cansa 
se não nos dedicarmos 
a ele com alegria.”

Rabindranath Tagore
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

PREçOs DOs mEDICAmEntOs CAíRAm 2,48% Em sEtEmbRO, 
APOntA nOVO InDICADOR DA FIPE 

sC liDera Custo Da Construção por metro quaDraDo

O custo médio do metro quadrado da construção em Florianópolis no mês de setem-
bro alcançou R$ 1.362,83, o maior valor entre as capitais brasileiras, apurou o Índice Nacio-
nal da Construção Civil (Sinapi), do IBGE. A variação frente ao mês anterior ficou em 0,74%, 
no ano acumulou 2,39% e nos últimos 12 meses cresceu 2,95%. A média brasileira do cus-
to do metro quadrado para construção ficou em R$ 1.209,02. Em setembro subiu 1,44% fren-
te a agosto, no acumulado do ano teve alta de 4,34% e nos últimos 12 meses, subiu 4,89%. 

O comércio de Santa Catarina fechou o mês de agosto com cres-
cimento de 1,6% no volume de vendas frente ao mês anterior e alta 
de 10% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os da-
dos são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, que apu-
rou também crescimento de 4,2% no acumulado do ano e de 6,2% 
nos últimos 12 meses. Itens para casa, como móveis, eletros e super-
mercados puxaram a alta do mês. Conforme  a Coluna Estela Benet-

ti,  via NSCTotal, os grupos de produtos que mais subiram em agos-
to frente ao mesmo mês do ano passado em SC foram móveis, com 
alta de 45,2%, seguido por materiais de construção (25,2%), eletros 
(19,4%), supermercados e hipermercados (18,6%), tecidos e vestuá-
rio (9,6%) e artigos farmacêuticos (6,2%). As maiores quedas ocorre-
ram em equipamentos para escritório e informática (-50,6%), segui-
dos por livros, jornais e revistas (-39,2%), combustíveis e lubrificantes 

(-9,9%) e veículos e peças (-3,5%). Os números gerais apontam que o 
comércio catarinense é um dos mais dinâmicos do país nessa recu-
peração. Tem apresentado resultados variados a cada mês, incluin-
do alguns negativos, mas se considerarmos o acumulado dos últimos 
12 meses, SC tem o terceiro melhor resultado do Brasil e muito próxi-
mo dos dois líderes. Nessa comparação, o Amazonas lidera com alta 
acumulada de 6,9%, seguido pelo Pará com 6,3% e SC com 6,2%.

CENÁRIO SEGUE POSItIVO PARA 
ExPORtAÇõES DE CARNE DE FRANGO

As exportações brasileiras de carne de frango (considerando to-
dos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 3,178 mi-
lhões de toneladas entre janeiro e setembro. O número é 1,3% maior 
que o registrado no mesmo período de 2019 — quando foram 3,137 mi-
lhões de toneladas. As informações são da Associação Brasileira de Pro-
teína Animal (ABPA). No mesmo período, a receita acumulada com os 
embarques alcançou US$ 4,619 bilhões — 12,1% a menos na compara-
ção com os primeiros nove meses de 2019 (US$ 5,253 bilhões). Principal 
destino, as importações da China seguem elevadas em 2020, com 514,1 
mil toneladas entre janeiro e setembro (+28% em relação à 2019). Tam-
bém destacam-se as vendas para Líbia, com 46,1 mil toneladas (+79%); 
Jordânia, com 46,2 mil toneladas (+35%); Rússia, com 63,5 mil tonela-
das (+47%); Cingapura, com 98,4 mil toneladas (+39%); Vietnã, com 37,3 
mil toneladas (+105%); e Coreia do Sul, com 98,5 mil toneladas (+7%).

Serviços crescem 3,4% em agosto em SC, o segundo 
melhor resultado do ano

O volume de serviços em Santa Catarina fechou agosto com crescimen-
to de 3,4% em relação ao mês anterior na série com ajuste sazonal, de acor-
do com a pesquisa mensal do IBGE. O resultado ficou acima da média nacio-
nal, que teve alta de 2,9% na mesma comparação. Esse foi o segundo melhor 
desempenho de SC no ano, atrás apenas da alta de 5,1% em junho, e o me-
lhor desde 2011 para o mês de agosto, segundo a série da pesquisa. O fundo do 
poço foi em abril, quando o setor derreteu com queda de 21,8% frente ao mês 
anterior. Dos oito primeiros meses do ano, apenas três foram positivos. O prin-
cipal destaque positivo de Santa Catarina em agosto foi nos serviços profissio-
nais, administrativos e complementares, que subiram 20,7% frente ao mesmo 
mês do ano passado e, no ano, é a única com resultado positivo (1,1%). Nessa 
mesma comparação, os transportes recuaram 2,3%, os serviços de informação 
e comunicação tiveram queda de 7,9%, o grupo de outros serviços caiu -0,9% 
e os serviços para as famílias recuaram 34,5% frente ao mesmo mês de 2019.

Inflação de famílias pobres é três 
vezes maior que das mais ricas 

A pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), divulgada no dia 14, constatou que a inflação aumentou, 
de agosto para setembro, em todas as faixas de renda. Ela foi 
maior entre as pessoas com renda muito baixa, principalmen-
te por causa da alta de preços dos alimentos, tais como o arroz 
(18%), óleo (28%) e leite (6%). As famílias com renda muito bai-
xa são aquelas com rendimento domiciliar mensal inferior a 
R$ 1.650. Já as famílias com renda alta são aquelas com rendi-
mento superior a R$ 16.509,66 por mês. No acumulado do ano, 
a disparidade é ainda maior. Enquanto os mais pobres sentiram 
um aumento de preços de 2,5% na sua cesta de compras, os 
mais riscos tiveram alta de apenas 0,2%. Entre os alimentos que 
mais influenciaram essa alta de preços estão arroz (com alta 
de 41% no ano), feijão (34%), leite (30%) e óleo de soja (51%).

Itens para casa puxam alta de crescimento do comércio em SC

Marco Favero, DC, BD

O preço dos medicamentos no Bra-
sil recuou 2,48% em setembro. É o que 
mostra o novo Índice de Preços de Medi-
camentos para Hospitais (IPM-H), indi-
cador inédito criado pela Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em 
parceria com a Bionexo Health Tech, líder 
em soluções digitais para gestão em saú-
de. O resultado foi impactado, sobretudo, 
pelos preços dos remédios relacionados 
ao aparelho cardiovascular (-8,92%), sis-
tema nervoso (-4,68%) e preparados hor-
monais sistêmicos (-4,43%). A maior esta-
bilização cambial em relação ao primeiro 
semestre e o reequilíbrio gradual do mer-
cado em termos de oferta e demanda dos 
medicamentos contribuíram para a que-
da do índice pelo segundo mês seguido.

Divulgação
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Carine arenHarDt  

O setor econômico vem 
sendo duramente desa-
fiado em 2020, devido ao 

cenário de pandemia, no entan-
to, os últimos meses já demons-
tram uma reação positiva nos 
números. Em Maravilha houve 
queda na arrecadação do ICMS 
e FPM, no entanto os números já 
foram compensados. 

Conforme relatório que 
aponta o total de receitas recebi-
das pelo poder público munici-
pal, em 2020 houve um aumen-
to superior a 15% nos números 
gerais até setembro, num com-
parativo com o mesmo período 
de 2019. No ano anterior, o mu-

nicípio havia somado aproxima-
damente R$ 65,6 milhões em re-
ceitas recebidas até setembro, 
número que neste ano aumentou 
para R$ 76,8 milhões. 

No total a prefeitura recebeu 
mais de R$ 11 milhões em rela-
ção a 2020 frente a 2019. Levando 
em consideração a queda nas re-
ceitas de FPM e ICMS, o aumen-
to nos números gerais se deve 
aos convênios e auxílio finan-
ceiro aos municípios repassados 
pela União e Estado, em função 
da pandemia. No relatório geral 
das receitas, neste ano apenas 
setembro apresentou um núme-
ro menor num comparativo com 
o mesmo período de 2019. Acom-
panhe no gráfico a seguir:

Embora a receita geral do município 
tenha sido superior neste ano, 
Maravilha chegou a registrar 
quedas na arrecadação do ICMS 
e FPM. Já o ISS apresentou 
crescimento na arrecadação 
do acumulado até setembro. a 
soma geral de arrecadação de 
ICMS, FPM e ISS aponta para um 
valor de r$ 36.961.981,13 entre 
janeiro e setembro de 2019 e r$ 
35.944.229,58 no mesmo período 
de 2020. 
Numa análise mensal, o ISS teve 
queda na arrecadação apenas em 
fevereiro, maio e junho. No entanto 
os números positivos dos outros 
seis meses compensaram, somando 
um crescimento acima de 10% na 
média geral entre janeiro e setembro. 
Em 2019 o município arrecadou r$ 
4.924.313,49 em ISS no período, 
número que neste ano chegou r$ 
5.486.382,61. O imposto se constitui 
na prestação de serviços no município, 
de pessoas físicas e jurídicas. 
Já a análise mensal do FPM, aponta 
para uma queda aproximada de 
9% no acumulado de janeiro a 
setembro. Nestes nove meses, 
houve redução na arrecadação em 
janeiro, março, abril, maio, junho, 
julho, agosto e setembro e aumento 
apenas em fevereiro. O Fundo de 
Participação dos Municípios é uma 

eCoNoMIA Período de pandemia afetou arrecadação do ICMS e repasses do FPM, mas não chegou 
a representar queda no total de receitas

Comparativo aponta aumento acima de 
15% nas receitas do município em 2020 

ICMS e fPM reGIStrArAM QuedA e ISS APreSeNtA AuMeNto
transferência da união e se constitui 
na participação dos municípios 
(23,5%) na arrecadação do IPI e Ir, 
com valor determinado pelo número 
de habitantes. 
No ICMS, houve queda na 
arrecadação em abril, maio e 
junho. No acumulado geral dos 
nove meses, a redução fica abaixo 
de 3%, num comparativo com o 
mesmo período de 2019.  O Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços é uma transferência 
do Estado e se constitui na 
participação dos municípios 
(25%) na arrecadação. Do total, 
85% do retorno é determinado 
pelo movimento econômico  do 
município e 15% é distribuído em 
partes iguais para todos.
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

Mais um ano se passa e estamos novamente come-
morando o Dia do Médico. Uma profissão cercada de 
desafios, onde o exercício do conhecimento é coloca-
do à prova a todo momento. Em um mundo cercado de 
tecnologia e evolução, temos a árdua tarefa de estar-
mos adaptados a todas estas mudanças, relacionadas 
ao conhecimento, sem nos descuidarmos do lado hu-
mano e afetivo que envolve as pessoas, sobretudo aos 
afetados por alguma enfermidade. Certamente o que 
os pacientes buscam é o nosso olhar atento e confian-
te e são as nossas palavras elucidativas e transparentes 
que eles querem ouvir.

Assim como outros profissionais, o médico es-
tudou por anos e ainda estuda, frequentemente, em 
busca de aperfeiçoamento constante. Esse aperfeiço-
amento é para que seus pacientes tenham um atendi-
mento cada vez melhor. Para que a dor de alguém que 
busca por ajuda possa ser aliviada. Para que tenhamos 
mais respostas e conhecimento ao investigarmos do-
enças e demais enfermidades. Enfim, para que possa-
mos utilizar da melhor forma possível as novas tecno-
logias a favor da qualidade de vida da população.

Este dia é um momento para valorizarmos ainda 
mais o tempo em que convivemos com nossos pacien-

tes, para que possamos entendê-los e diagnosticá-los 
com uma visão ampliada e inserida no contexto atual. 
Temos que aprender a conciliar a rotina de trabalho e a 
responsabilidade adquirida com a construção de uma 
relação médico-paciente ainda mais humana.

A relação médico-paciente é uma interação que 
envolve confiança e responsabilidade. Caracteriza-se 
pelos compromissos e deveres de ambos os atores, per-
meados pela sinceridade e pelo amor.  Sem essa intera-
ção verdadeira, não existe Medicina. Trata-se de uma 
relação humana que, como qualquer uma do gênero, 
não está livre das complicações. 

É tempo de recuperar nossas raízes, de resgatar o 
bom e velho médico e suas principais qualidades, sem, 
é claro, abrir mão de toda modernidade que temos di-
reito. O resgate da humanização tão bem inserida na-
quele contexto de antigamente deve pautar sempre a 
prática da Medicina, com o principal objetivo de ofere-
cer assistência digna e de qualidade à população.

Gostaria de desejar a todos os colegas um excelen-
te Dia do Médico e parabenizar por exercerem, aqui 
em nossa região, uma Medicina de qualidade, com a 
tecnologia aliada a uma excelente relação médico-pa-
ciente. 

Dia do Médico
18 de Outubro –
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O Sicoob Credial partici-
pou da World Investor Week 
(WIW). Trata-se de uma ação 
global promovida pela Or-
ganização Internacional das 
Comissões de Valores (IOSC), 
com duração de uma sema-
na para conscientizar a po-
pulação sobre a importân-
cia da educação financeira e 
construir resiliência financei-
ra para um mundo pós Co-
vid-19. A atividade encerrou 
no domingo (11). 

Com o apoio do Sicoob 
Credial a campanha interna-
cional realizou uma live com 
o Diretor Executivo, Márcio 
Luiz Schmitt, e o Supervi-
sor do Instituto Sicoob, Julia-
no Fernandez. Os temas des-
tacados foram importantes 
e fazem parte da sociedade 
atual. “Nossa relação com o 
dinheiro, orçamento pesso-
al e familiar, além de investi-
mentos seguros. Os assuntos 
foram abordados de forma 
leve, como um bate-papo, de 

fácil entendimento”, comenta 
Elieges Flesch, integrante vo-
luntária do Instituto Sicoob.  

A live realizada está dis-
ponível na página do Insta-
gram da cooperativa. Para 
Fernandez essas ações da 
Semana Mundial do investi-
dor são de grande importân-
cia. “O objetivo da ativida-
de que realizamos foi expor 
a importância e os benefí-
cios da Educação Financeira 
nos dias atuais. Apresenta-
mos os conceitos e compor-
tamentos básicos de como li-
dar com as finanças pessoais 
de forma proativa e respon-
sável que contribuem para 
melhor qualidade de vida. 
A live trouxe reflexões para 
mudança de comportamen-
to em relação ao dinheiro e a 
um consumo mais conscien-
te para o nosso dia-a-dia, 
além de quebramos o tabu 
de falar abertamente sobre 
o dinheiro e investimentos”, 
afirma. 

CooPerAtIVA Live trouxe reflexões para mudanças de 
comportamento em relação a dinheiro e consumo mais consciente

Sicoob Credial promove live sobre 
educação financeira e investimentos

atividade encerrou no domingo (11)

Divulgação

HoJe
Saúde tem dia d de vacinação e atendimento 
especial para crianças 

ATENDIMENTO PARA MULHERES NA PRÓXIMA SEMANA 
a Secretaria de Saúde também tem programação 
especial na próxima semana, entre a segunda-feira (19) e 
a quinta-feira (22), com foco nas mulheres. Para lembrar 
a campanha Outubro rosa, o município está oferecendo 
a coleta do exame preventivo e também consulta com 
dentista. O atendimento será no Centro Especializado 
em Saúde, das 17h às 21h. as mulheres podem agendar 
previamente seu horário ou ir direto até o Centro de Saúde 
e receber o atendimento por ordem de chegada.  

Carine arenHarDt  

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha organizou uma pro-
gramação diferenciada para 
este sábado (17), no Cen-
tro Especializado em Saú-
de, das 8h às 17h. Hoje en-
cerra o cronograma especial 
para as crianças, com atendi-

mento com dentista e pedia-
tra. Serão atendidas crianças 
com consultas previamen-
te agendadas. A programa-
ção é em comemoração ao 
mês das crianças e visa aten-
der uma demanda acumulada 
de atendimentos eletivos, sus-
pensos durante a pandemia. 

Hoje também é Dia D da 
campanha de imunização con-
tra a pólio e multivacinação. 
A vacina da poliomielite tem 
como público-alvo crianças 
com idade de um ano a me-
nores de cinco anos. Já a mul-
tivacinação atinge até os ado-
lescentes de 14 anos. Quem 
tem idade entre 11 e 12 anos 
deve receber a vacina da me-
ningite ACWY. Até os 14 anos 
será oferecida a dose da vacina 
de imunização contra o HPV. 

A equipe vai conferir ain-
da se há necessidade de rece-
ber a segunda dose contra a fe-

bre amarela, além de verificar 
se o calendário geral de vaci-
nas está em dia. Todos devem 

levar a caderneta de vacinas 
e o cartão SUS. O atendimen-
to será por ordem de chegada. 

atendimento é no Centro Especializado em Saúde

Arquivo/O Líder

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

Se VoCÊ Perdeu uM AMIGo de QuAtro 
PAtAS, Por fAVor, LeIA...

Meu querido humano, vejo que você está chorando, pois che-
gou meu momento de partir. 

Não chore, por favor.  Quero explicar a você algumas coisas:  está 
triste porque fui embora, mas eu estou feliz por ter te conhecido. 
Quantos cães como eu morrem diariamente sem ter conhecido al-
guém especial como você?  

Eu sei que te entristece a minha partida, mas eu tinha que ir agora. 
Quero te pedir que não se culpe por nada.  Eu te ouvi soluçar que de-
veria ter feito algo a mais por mim.  Não diga isso, fez muito por mim! 

Sem você não teria conhecido nada da beleza que carrego comi-
go hoje. Você deve saber que nós, animais, vivemos o presente inten-
samente e somos muito sábios. Nossas vidas começam quando co-
nhecemos o amor, o mesmo amor que você me deu, meu anjo sem 
asas e duas pernas. 

Nenhum de nós gosta de estar só, menos ainda quando perce-
bemos que é hora de partir. Talvez para você não seja tão importante 
que alguém esteja ao nosso lado nos acariciando e segurando a nos-
sa pata, mas nos ajuda a ir em paz. 

Tenho na lembrança o nome que você me deu, o calor da sua casa 
que neste tempo se tornou minha.  Eu levo o som de sua voz falando 
para mim, mesmo não entendendo sempre o que me dizia. Eu carre-
go em meu coração cada carícia que você me deu.  Tudo o que você fez 
foi muito valioso para mim e eu agradeço infinitamente, não sei como 
dizer a você, porque eu não falo sua língua, mas certamente em meus 
olhos pôde ver a minha gratidão. Eu só vou pedir dois favores.  Lave o 
rosto e começa a sorrir. Lembre-se que bom que vivemos juntos estes 
momentos, lembre-se das palhaçadas que fazia para te alegrar.

Reviva como eu todo o bem que compartilhamos neste tempo. 
E não diga que não adotará outro animal, porque você tem sofrido 
muito com a minha partida.  Sem você eu não viveria as belezas que 
vivi. Por favor, não faça isso!  Há muitos como eu esperando por al-
guém como você.  Siga o meu conselho, valorize o bem que com-
partilha com cada um de nós, reconhecendo que você é um anjo 
para nós, os animais, e que sem pessoas como você a nossa vida se-
ria mais difícil do que às vezes é.

Siga a sua nobre tarefa, agora cabe a mim ser o seu anjo. Eu vou 
acompanhar você no seu caminho e te ajudarei a ajudar os outros 
como eu. Eu vou falar com outros animais que estão aqui comigo, 
vou lhes contar tudo o que você tem feito por mim e eu vou apontar 
e dizer com orgulho: “Essa é a minha família”.

Hoje à noite, quando você olhar para o céu e ver uma es-
trela piscando quero que você saiba que sou eu piscando um 
olho; avisando a você que cheguei bem e dizendo-lhe “obrigado 
pelo amor que você me deu”. Eu me despeço agora não dizendo 
“adeus”, mas “até logo”.

Há um céu especial para pessoas como você, o céu para onde 
nós vamos e a vida nos recompensa tornando a nos encontrar lá.

Eu estarei te esperando! (Desconheço a autoria do texto). 



,  MaravILha 17 DE OutubrO DE 2020 13

retrAtoS dA LeIturA Falta de tempo foi o principal motivo apontado por quem gostaria de ter lido mais

Pesquisa revela diminuição de leitores 
no país e aumento do uso de WhatsApp

Camilla Constantin

O Dia Nacional da Leitura, em 
12 de outubro, não contou 
com muitos motivos para co-

memorar. De acordo com a 5º edição 

da pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil, divulgada nos últimos dias, em 
quatro anos o país perdeu mais de 4,6 
milhões de leitores. 

Os dados foram coletados entre 
outubro de 2019 e janeiro de 2020. A 

coordenadora do estudo alerta que 
a internet e as redes sociais são as 
maiores razões para a significativa 
queda no percentual de leitores. Já a 
maior parte dos entrevistados cita a 
falta de tempo. 

bíblia continua sendo escolhida como a leitura mais marcante

Camilla Constantin/O Líder

a pesquisa, feita pelo Instituto Pró Livro em parceria com o Itaú Cultural, aponta que o brasileiro lê, em 
média, cinco livros por ano. Destes, 82% gostariam de ter lido mais - quase a metade diz que não o fez 

por falta de tempo.
Entretanto, a forma como o brasileiro usa seu tempo livre acompanha a tendência dos últimos anos: 
crescimento do uso da internet (66%, contra 47% em 2015) e do Whatsapp (62%, contra 43% em 2015).

Os especialistas lembram que, mesmo preferindo a leitura no papel, é possível utilizar esse tempo na 
internet de modo positivo. De acordo com o estudo, 37% da população brasileira já leu livros digitais — a 
maioria pelo smartphone. a faixa etária que mais aposta neste modelo de leitura é dos 18 aos 24 anos.
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Diana Heinz

O LEO Clube Maravilha 
lançou em setembro a cam-
panha Doce LEO. O objetivo 
da ação foi arrecadar fundos 
para a entidade com a venda 
de alfajores. Os doces foram 
vendidos nos sabores de bri-
gadeiro, ninho e nozes por 
R$ 5 a unidade. A venda foi 
feita pelos mais de 70 inte-
grantes do Clube e a entrega 
do alfajor artesanal foi reali-
zada na sexta-feira (9) e teve 
continuação ontem (16). As-
sim como no Pizza LEO, 
cada associado fez a entre-
ga do doce a seus clientes. 

Conforme a organiza-
ção da campanha, a ação ul-
trapassou as expectativas. 
Foram vendidos mais de 
1.700 alfajores, o que ren-
deu ao clube mais de R$ 3 
mil de lucro. O integran-
te que mais vendeu uni-
dades será recompensa-

Leo CLube 
Campanha doce Leo vende 
mais de 1.700 alfajores 

Campanha de arrecadação alfajores 
artesanais

do com um presente. “Esta 
foi uma forma de arrecada-
ção de recursos para o Clu-
be que não teve nenhuma 
outra ação com este senti-
do em 2020. Ficamos mui-
to surpresos e gratos com o 
empenho dos companhei-
ros”, explicam os integrantes. 

Divulgação

O Fundo de Desenvolvi-
mento Regional da Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG tem por fi-
nalidade contribuir com o de-
senvolvimento econômico, so-
cial e ambiental da área de 
atuação da instituição, promo-
vendo a educação cooperati-
va pautada nos valores de co-
operação e cidadania. Com 
este intuito, vários projetos vol-
tados à área educacional fo-
ram contemplados neste ano. 
Um deles foi o “Brincar tam-
bém é um modo de inclusão”, 
da Escola de Educação Bási-
ca Jorge Lacerda, da comunida-
de de São Braz, em Palmitos.

O sonho da direção, pro-
fessores e estudantes do esta-
belecimento de ensino de ter 
um playground se tornou real 
com o apoio do Fundo. Segun-
do a gestora da escola, Simone 
Ugolini Gianezini, durante mui-
tos anos os alunos transporta-
vam pedaços de madeiras de 
suas casas para fazerem seus 
próprios brinquedos no edu-
candário. “A construção é inte-
ressante para o desenvolvimen-
to das crianças e adolescentes, 
porém com os passar dos dias, 

SICredI
fundo de desenvolvimento regional 
contribui com melhorias em escolas

Simone ugolini Gianezini, diretora da escola contemplada em Palmitos

com sol e chuva, os brinque-
dos acabavam se deterioran-
do, o que ocasionava frustração 
neles, além de não oferecerem 
a segurança necessária para os 
pequenos”, conta a diretora.

Para mudar esta realida-
de, a direção da instituição de 
ensino elaborou projeto e foi 
contemplada com recursos do 
Fundo para a compra do play-
ground e de bancos a serem usa-
dos nos intervalos das aulas. 

Outro projeto contempla-
do pelo Fundo foi o “Cuidan-
do do meio ambiente e geran-
do possibilidades”, da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) de Frederico Wes-
tphalen. Através do projeto, fo-

ram instaladas placas de energia 
solar na Escola de Educação Es-
pecial, o que gerará uma signi-
ficativa economia na conta de 
energia elétrica. Conforme o pre-
sidente, Chester Francescatto, a 
agilidade na aprovação do pro-
jeto o surpreendeu. “Encami-
nhamos a nossa demanda e em 
poucos dias ela estava aprovada. 
Fiquei muito feliz com a cordia-
lidade da equipe da cooperati-
va e com a rapidez na aprovação. 
O valor foi essencial, pois dos R$ 
2,5 mil que pagávamos em mé-
dia mensalmente na conta de 
luz, nossa expectativa é de pagar 
no máximo R$ 500, o que gerará 
uma grande economia aos nos-
sos cofres”, conta o presidente. 

Divulgação

PANdeMIA Estado tem 12 regiões com risco grave e três com nível alto

Maravilha registra 16ª morte 
por complicações da covid-19 
Carine arenHarDt

Os números relaciona-
dos a covid-19 continuam 
altos em Maravilha. Ontem 
(16), a Secretaria de Saú-
de confirmou que o mu-
nicípio está com 43 casos 
ativos. O município conta-
biliza um total de 869 pa-
cientes diagnosticados com 
covid-19, dos quais 810 são 
considerados recuperadas. 
Seis pessoas estão interna-
das para tratamento da do-
ença. Maravilha tem ainda 
132 pessoas em monitora-
mento. 

Também no dia de on-
tem (16) o município con-
firmou o 16º óbito, por 
complicações da doença. A 
paciente é uma mulher de 

62 anos, que estava interna-
da em São Miguel do Oes-
te. A região Extremo-Oeste, 

da qual Maravilha faz parte, 
segue apontada como risco 
grave para contaminação da 

doença. O Estado tem 12 re-
giões com risco grave e três 
com nível alto. 

Mapa classifica regiões em risco grave (laranja) e alto (amarelo)

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

1. SeJA VoCÊ MeSMA
Nada de comparações. 

Não é porque fulana é boa 
nos doces que você tem que 
virar a confeiteira da famí-
lia. Costumo dizer que cada 
um tem um dom, um talento, 
uma habilidade característica 
e especial. Descubra a sua e 
seja feliz sendo você mesma.

2. ACeIte-Se
Ufa, agora você já é você 

mesma. Já entendeu quais 
são suas limitações, seus ta-
lentos, ok. Tudo ótimo, mas 
ainda não é o bastante. Você 
precisa se amar sendo quem 
você é, sabia? mesmo com 
seus defeitos, mesmo que-
rendo ser melhor (que bom), 
o que todas nós precisamos 

diariamente, antes de tudo, é 
de amor. Então, ame-se como 
você é, descubra quem você 
pode ser, invista em você, 
nos seus dons, tente diminuir 
seus defeitos.

3. INSPIre-Se
Jamais imite ou inveje 

as pessoas. Quando conhe-
ci a ciclana, fiquei impactada 
com tanta educação, classe, 
gentileza, doçura e elegân-
cia. Achei que ela era uma 
boneca de porcelana de tão 
fina. Achei isso lindo, o que 
me incentivou, me ajudou 
a ver que eu também po-
dia explorar esse lado em 
mim; mas inveja, não. Po-
rém, apesar de me inspirar 
muito nela, não a imito. Eu eXCeLeNte fINAL de SeMANA A todoS!

por: thalita daher

dICAS PArA deSeNVoLVer o deSeJo Por reCeber e SerVIr

tem gente que naturalmente se encontrou 
nesse caminho do receber e do bem servir. 
Outras pessoas têm mais dificuldade, 

mas mesmo assim gostariam muito de superá-
las. Muito além do que preparar boas receitas, 
deixar a mesa bonita, a casa arrumada ou receber 
familiares e amigos, bem servir é colocar o coração, 
o sentimento, a esperança, o amor, o abraço, o colo 
e o ombro amigo à disposição do outro. Quem 
entende isso, busca ser sol na vida do outro 
mesmo nos pequenos gestos. talvez você já 
seja assim na vida de alguém, talvez falte apenas 
entender isso, se abrir para compartilhar seus 
talentos e não sofrer com comparações, formatos, 
padrões e rótulos que muitas pessoas gostam de 
criar e estabelecer para os outros.
Então, vamos às dicas que irão ajudar vocês 
nessa maravilhosa jornada de autoconhecimento e 
relacionamento que é o bem servir.

a amo como ela é e amo ser 
quem eu sou. Por que estou 
usando esse exemplo? para 
vocês entenderem que mes-
mo nas diferenças podemos 
ser amigas e também pode-
mos ser melhores. Amizade 
é cumplicidade e não uma 
competição.

4. SuPere-Se
Quando descobri que o 

que eu fazia já era servir e 
que poderia ser melhor nis-
so, resolvi investir em mim. 
Fiz um curso chamado “Ver-
dadeira pérola”, foi um curso 
lindo que me inspirou mui-
to. Com isso comecei a pes-
quisar receitas, dicas para 
mesa, etiqueta, compor-
tamento, etc. Economizei 
para comprar algumas peças 
e continuo fazendo isso até 
hoje, além de inventar umas 
modas com artesanato, criar 
e aproveitar coisas. Ou seja, é 
possível superarmos falta de 
grana e qualquer dificuldade.

5. Não ProCrAStINe
Se isso te faz bem, convi-

de as pessoas para frequen-
tar a sua casa. Não importa 
se não tiver a melhor louça, 
as melhores peças, você pode 
servir o seu amor pelas pes-
soas e recebê-las com cari-
nho e um bom jantar sem 
gastar muito. O que encan-
ta é o gesto. Não adianta ser-
vir em taças de cristal e um 
jantar riquíssimo, se o co-
ração está vazio, as relações 
pobres e enfraquecidas por 
falta de afeto. Reserve uma 
data, convide as pessoas, faça 
aquela receita que você sabe 
e abençoe a vida das pessoas 
com riso, alegria, comunhão, 
amor e união.

6. Não deLeGue o Que 
VoCÊ Pode fAzer

Por mais que você te-
nha a ajuda de alguém (uma 
babá, empregada domésti-
ca, mãe, sogra, etc) não ter-
ceirize o que você pode fa-

zer. Sabe aquele ovo frito que 
seu marido ama? ou quem 
sabe aquele brigadeiro que 
seus filhos acham incrível? 
faça! Promova laços de amor 
em família por meio do servir. 
Invista seu tempo, cuidado e 
amor em atitudes cotidianas, 
encontros semanais em fa-
mília, marcando a vida deles 
com uma receita que é só sua, 
com uma atitude que só você 
pode fazer.

7. reCoNHeÇA e APro-
VeIte SuAS HAbILIdAdeS

Autoestima é um proble-
ma sério. Por causa dela algu-
mas mulheres se sentem su-
periores às outras e algumas 
se sentem as piores da face da 
terra. Equilíbrio é tudo e é um 
grande desafio encontrá-lo, 
mas não podemos desistir de 
persegui-lo. Bem servir é ser-
vir com o melhor que a gen-

te tem. Então, precisamos re-
conhecer o que é melhor em 
nós, identificar nossas habili-
dades e potencializá-las para 
servir bem as pessoas. Quan-
do  identificamos o que é me-
lhor em nós, acabamos por 
otimizar o nosso serviço e di-
minuímos as cobranças e ex-
pectativas.

8. otIMIze Seu teMPo
Crie uma agenda. Eu era 

terrível com isso. Até hoje 
dou umas esquecidas e as 
coisas perdem o rumo, a an-
siedade vem e a correria tam-
bém. É nesse momento que 
lembro do valor da agenda. 
Anoto tudo que preciso fazer 
e meus compromissos. Isso 
me ajuda a estar preparada 
para receber as pessoas com 
mais tranquilidade, para não 
ficar na correria e estar bem 
na hora dos encontros. 
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BANCO 67

Zuzu Angel,
estilista
mineira

Aprovar
uma lei 
(o Presi-
dente)

Cosmético
usado

na praia

(?) Rinal-
di, a Sílvia

de "Em
Família"

Conjunção 
coordena-
da aditiva

Gesto
típico da
candidata 

a miss

Hélio Gra-
cie, difusor
do jiu-jítsu
no Brasil

Custear
(atletas ou
eventos)

Fruto que
combate
cálculos
renais

Eliminar;
destruir

(uma
epidemia)

Tipo de in-
formação
destacada
em murais

Conteúdo
do show
de stand-
up comedy

Menor ta-
manho de
camisas

(?)
O'Donnell, 
comedian-
te dos EUA

O endere-
ço de uma
página na
internet

Mascote
do Inter-
RS (fut.)

Dante 
Alighieri, 

poeta 
italiano

  Alteração na grade
televisiva, é comum

no fim de ano
Essência do fotógrafo

Rio que
banha Egi-
to, Uganda
e Sudão

Avó, em
italiano
Pôr no
forno

Envolve
Problema
do Leão de

Oz (Lit.)

Sufixo de
"arenoso"

Cidade
saudita

Apelido de
Caetano
Veloso

Sim

Albino

Letra- 
ícone do
MySpace

Final do
intestino
delgado
Cólera

O agente como o ta-
baco, para o pulmão

do fumante
Moço; mancebo

Árvores do
vinhedo

Memória
volátil 

do micro

Material
cujo pó 

justificaria
adicional
de insalu-
bridade ao
professor

Registro
gráfico dos

sons de
uma língua

Passagem
(?): dá

direito à
milhagem

Crime atribuído a
laboratórios farma-
cêuticos, é comum

na Amazônia

Indicação luminosa 
de salas de cinema

Cada
período

em que a
Terra ficou

coberta
de gelo
(Geol.)

Ave que inspirou o
apelido da Seleção 

de futebol

CASP
BRONZEADOR

BIANCANILO
OPEACHG
PATROCINAR

GIZILEORA
RIGNONAM
AEREAABRAÇA

TRANSCRIÇÃO

AROSOCAE
RAMAVISOS

VIDEIRASPP
SAIDAROSIE

CIUDSACI

CANARIODA
ERAGLACIAL

3/url. 4/nona. 5/rosie. 6/abricó — medina. 19/programação especial.

eSPAÇo GourMet

O título é uma brincadeira com uma frase icô-
nica do famoso filme Meninas Malvadas, mas o 
assunto é sério sobre uma doença que é verda-
deiramente bem malvada. Como uma pessoa 
que foi treinada para pensar na moda além de 
roupas e acessórios, me peguei pensando na re-
lação do vestuário e seus significados com esse 
mês tão importante para a conscientização do 
câncer de mama.

Esse é o quinto ano que escrevo aqui sobre o 
Outubro Rosa e uma das matérias que fiz foi so-
bre a história da cor rosa e o momento (lá no sé-
culo XX) que ela começou a ser vista como uma 
cor que transmite feminilidade e delicadeza. E a 
moda sempre foi muito relacionada às cores. Até 
hoje uma das dúvidas que mais escuto é: qual será 
a cor dessa estação? Mas não importa qual seja a 
cor da estação, porque em outubro usamos rosa!

Muitas empresas confeccionam peças para 
serem usadas nessa época, outras fornecem um 
broche com o laço rosa e há quem use rosa prati-
camente o mês inteiro voluntariamente. Grandes 

pensadores de moda defendem que o vestuário é 
a primeira casa e a segunda pele de uma pessoa, 
então o que significa usar rosa no mês de outubro?

Muito mais que uma convenção social, é ex-
pressar no corpo o apoio com a campanha. É ter a 
esperança de que vamos passar por uma mulher 
na rua que, por nos ver usando rosa em outubro, 
vai ter um diagnóstico precoce e maior possibi-
lidade de cura. É demonstrar empatia pelas mi-
lhões de mulheres do mundo inteiro que tiveram 
suas vidas abaladas pelo diagnóstico e o tratamen-
to. É chegar em casa, tirar a roupa cor de rosa e fa-
zer o autoexame. 

Mas, antes de tudo isso, acredito que, ao ver 
alguém usando ou ao usar uma roupa cor de rosa 
no mês de outubro, uma mulher que passou ou 
está passando pelo desafio do câncer de mama 
pode se lembrar que, mesmo mastectomizada e 
com menos cabelos, ela nunca perdeu sua femini-
lidade. Muito pelo contrário, só a fortaleceu, por-
que feminilidade e força sempre andaram jun-
tas, e agora estão representadas em uma cor.

em outubro usamos rosa

Ingredientes
3 a 4 bananas prata maduras
350g de doce de leite pronto 
1 pacote de biscoito de maisena ou de leite maltado
60 g de manteiga derretida
400 ml creme de leite fresco bem gelado (Pode ser substi-
tuído por suspiros inteiros ou triturados)
100 g de açúcar de confeiteiro (se optar por suspiros – 
mais fácil – desconsiderar o açúcar)
Cacau em pó ou raspas de chocolate para decorar

bANoffee
Modo de preparo 
Triture em migalhas o biscoito e mis-
ture com a manteiga derretida. Cubra 
uma forma de fundo removível de cerca 
de 22/24 cm com esta massa, suba um 
pouco nas laterais. Cubra a massa com 
o doce de leite. Corte as bananas em ro-
delas e disponha sobre o doce de leite. 
Cubra com o creme de chantilly ou com 
os suspiros inteiros ou triturados.
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por EStELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

O Natal de 2020 recebeu 
cores e formas nesta 
semana na Floricultura e 
Decorações Edu artes. Com 
peças incríveis e muitas 
novidades, o lançamento do 
Natal foi um sucesso. além 
das tradicionais árvores, a 
loja está com muitas peças 
para decoração.

Mara, Feliz aniversário! Que todos os dias de 
sua vida sejam preenchidos por muita paz, 
amor, fé, boas amizades e infinitas bênçãos. 
Parabéns. Felicidades!

Cinara, Parabéns por mais um ano de vida! 
Sorria, dance, pule de felicidade e celebre 
seu dia em grande estilo. homenagem de 
familiares e amigos. 

Elci, Parabéns 
por mais um ano 
de vida, por esse 
dia tão especial. 
Que essa data 
seja cheia de 
amor, paz, 
carinho e tudo 
de bom, pois 
você merece. 
Feliz aniversário!

Cinara e Simone, nesta semana completaram mais um 
ano de vida. Que Deus continue guiando e iluminando seus 
sonhos e projetos. Donas de um sorriso espontâneo e 
simples. Que todas as coisas boas do mundo aconteçam em 
suas vidas! Felicidades sempre! 

Paola, que 
nesta nova 
etapa, mais 
um ano de 
vida, você 
possa realizar 
todos os teus 
sonhos e 
desejos! você 
é uma pessoa 
merecedora! 
Feliz 
aniversário. 
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EnTrEvISTA
Candidato a vice-prefeito

eDerson abi

A entrevista com 
o candidato 
Jonas dall’Agnol 

foi realizada na terça-
feira (13) no estúdio 
panorâmico da Rádio 
Líder, em Maravilha. 
Inicialmente, o 
candidato cumprimentou 
os ouvintes, eleitores e 
afirmou que estava na 
entrevista para falar das 
propostas, afirmando 
que tudo estava no 
plano de governo.
a primeira pergunta 
foi sobre a saúde de 
Maravilha e o que seria 
implantado. Para Jonas, 
a secretaria de Saúde 
atende absolutamente 
todas as pessoas do 
município. Ele afirmou 
que nos últimos oito 
anos esse setor sofreu 
uma transformação, com 
profissionais, estrutura 
física e a construção do 
Centro de Saúde, ao lado 
da prefeitura.

eLeIÇÕeS 2020 Ele falou sobre vários temas em 10 questionamentos da produção do programa

Na rádio Líder, candidato a vice-prefeito 
Jonas dall’Agnol fala sobre propostas 
e ações de governo

além de relatar o atual, 
falou sobre o futuro. 
“Para os próximos 
quatro anos, temos 
muitos avanços. Eu 
começo com uma 
proposta fundamental, 
a conclusão do Centro 
de Saúde, moderno e 
adequado. O projeto total 
são três pavimentos. 

Nós temos mais dois 
pavimentos para 
concluir”, afirmou. 
Ele também citou 
a implantação do 
pronto atendimento 
noturno no bairro 
Floresta, desafogando, 
futuramente, o plantão 
do hospital São José.
No questionamento 

seguinte, o candidato 
disse que a educação 
de qualidade começa 
com o professor. assim, 
valorizando o salário 
dos professores e o 
pagamento do piso 
salarial para a categoria. 
Jonas também citou 
a construção de uma 
creche no Loteamento 

Nosso Sonho, para 
300 alunos, além 
de um espaço para 
ações culturais e 
sensoriais, para o 
desenvolvimento das 
crianças e professores. 
“vamos começar um 
projeto-piloto de escola 
bilíngue, iniciando pelo 
segundo ano do Ensino 
Fundamental. vamos 
iniciar alfabetização 
português-inglês. 
Lembrando que esse 
é um projeto-piloto”, 
afirmou. 
Nas respostas 
seguintes, o candidato 
falou sobre ações 
para o empresariado, 
agricultura, cultura e 
lazer, atenção para os 
jovens e finalizou falando 
sobre o principal projeto 
do plano de governo para 
o município de Maravilha. 
Conforme Dall’agnol, a 
construção do Contorno 
viário de Maravilha é um 
dos destaques, ligando 
a região ao Paraná e 

seguindo o traçado da 
br-158, obra que será 
iniciada em breve. Para 
ele, o asfalto vai levar 
desenvolvimento. 
além disso, o candidato 
citou o rio Iracema e 
a conclusão da obra 
de melhorias no leito, 
para levar segurança 
aos moradores das 
proximidades. também, 
voltou a comentar da 
conclusão do Centro de 
Saúde.
Na última manifestação, 
o candidato do MDb 
também, dentro dos 
dois minutos de regra, 
refletiu sobre o papel 
do vice-prefeito. “a 
responsabilidade de gerir 
o município pode cair no 
colo do vice-prefeito. E 
se não estiver preparado 
para ser prefeito, ele 
não está preparado 
para ser vice-prefeito. O 
papel do vice-prefeito é 
fundamental, ele não é 
apenas um coadjuvante”, 
afirmou. 

Candidato a vice-prefeito Jonas Dall’agnol, pela coligação “Maravilha cada vez mais forte”

Estela Serpa/WH Comunicações
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Candidato a vice-prefeito

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

AbrINdo oS “oLHoS dA 
MeNte”, VeMoS Que Não 
eXISte MAL eM LuGAr ALGuM
Toda criação de Deus é perfeita. Por-
tanto, a essência do mundo e do ser hu-
mano é o bem. Referindo-se a isso, 
Sakyamuni afirmou: “Todos os seres 
possuem a natureza búdica” e “Montes, 
rios, plantas, terra, em tudo está presente 
a natureza búdica”. Abrindo os “olhos da 
mente”, vemos que não existe mal algum. 
Esta é a primeira e a última Verdade.

eDerson abi

A entrevista com 
o candidato 
Elton Jommertz 

foi realizada na quarta-
feira (14) no estúdio 
panorâmico da Rádio 
Líder. Inicialmente, o 
candidato cumprimentou 
os ouvintes e agradeceu 
a oportunidade para, 
de coração aberto, 
esclarecer dúvidas e falar 
das propostas. 
No primeiro 
questionamento, sobre 
saúde, o candidato iniciou 
a fala afirmando que o 
setor precisa agilizar 
cirurgias e dar atenção 
para as pessoas a cada 
dia. Jommertz falou que 
muitas pessoas estão 
em casa por problemas 
de saúde e o município 
precisa ajudar esses 
pacientes, liberando-
os para o trabalho e o 
crescimento junto com o 
município. 
Dentro do setor, ele 

eLeIÇÕeS 2020 Político abordou visões particulares sobre o setor público e respondeu questionamentos da produção

em entrevista, candidato a vice-prefeito 
elton Jommertz fala sobre melhorias 
no município e plano de governo

afirmou que a saúde 
é prioridade do seu 
governo. “temos de 
fazer de Maravilha um 
polo. Não podemos 
mais pegar gente de 
Maravilha e colocar numa 
ambulância, levar para 
Chapecó, São Miguel, 
Passo Fundo, Itapiranga. 
temos que trazer esse 

pessoal do rio das antas 
ao rio Chapecó... Fazer 
Maravilha atender toda 
essa região”, finalizou. 
Na educação, o candidato 
trouxe um princípio 
particular, falando que a 
educação começa dentro 
de casa, com respeito aos 
avós, irmãos. “a formação 
do caráter começa dentro 

de nossa família”, afirmou. 
Jommertz comentou, 
ainda, que um casal 
quando quer ter filhos, a 
primeira preocupação é 
com creche. 
assim, ele frisou 
que agora haverá a 
construção de uma creche 
no município, mas após 
uma manifestação do 

Ministério Público. O 
candidato defendeu que 
o município deveria ter se 
colocado à disposição, 
mas que precisou de uma 
ação do MP. “a gente tem 
que valorizar de outra 
forma. E a escola começa 
a partir do secretário de 
educação que a gente vai 
escolher, passando pelo 
professor. vamos ter que 
qualificar o professor. tem 
gente muito boa. Quando 
tiver defasagem, temos 
que contratar. temos que 
fazer o aluno e o professor 
se sentirem em uma 
família. Educar as crianças 
de Maravilha como se 
estivéssemos educando os 
próprios filhos” comentou. 
Nas respostas seguintes, 
o candidato falou sobre a 
pandemia de coronavírus 
e as mudanças na 
comunidade, assistência 
social, auxílio para idosos, 
agricultura, esporte, 
segurança pública e 
juventude. 
No último 

questionamento da 
produção, o candidato 
respondeu qual é o 
principal projeto do 
seu plano de governo, 
fazendo as considerações 
finais. Emocionado, ele 
disse que passou por 
provações na vida, com 
problemas graves de 
saúde. “Eu estou aqui 
porque Deus me deu essa 
oportunidade”, afirmou 
emocionado ao lembrar 
o que a família sofreu 
e adoeceu com ele no 
passado. 
Com isso, disse que 
investir na saúde 
é extremamente 
importante. ainda 
emocionado, Jommertz 
afirmou que a saúde é 
prioridade, com objetivo 
de atender todas as 
pessoas. O candidato 
lembrou que o plano 
de governo vai estar 
ao alcance de todos e, 
talvez, por isso possa 
não ter sido técnico nas 
respostas. 

Candidato a vice-prefeito Elton Jommertz, pela coligação “maravilha para todos”

Estela Serpa/WH Comunicações
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MArAvILhA
Candidatos

eLeIÇão

Quem são os candidatos de 
Maravilha e tigrinhos 

Diana Heinz

O Jornal O Líder publicará a partir 
de hoje (17) os candidatos da 58ª 

Zona Eleitoral de Maravilha, Bom Jesus do 
Oeste e Cunha Porã. Nesta edição confi-
ra os 60 candidatos a vereador de Mara-
vilha e os 18 de Tigrinhos. Veja ainda as 

candidaturas ao Poder Executivo. Os no-
mes foram colocados por ordem alfabéti-
ca, conforme consta no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

VereAdoreS 

Candidato a prefeito 
Jairo Miguel - PP

Candidato a vice-prefeito 
Elton Jommertz - PP

Candidato a prefeito 
Sandro donati - MdB

Candidato a vice-prefeito 
Jonas dall Agnol – MdB

CANdIdAtoS A PrefeIto e VICe

ademir unser Guacho– PP alegria – MDb anthoni Pelinzon – Pt antoninho Ferraz – PP antonio Coimbra – PL

Foto Zanotto
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aurelio Wagner – PP

bona – PL

Dorilda De Mattos – PL

Fátima Desconsi – MDb

bagai – MDb

Celso Ledur – PL

Eder Moraes – MDb

Francys balestreri – MDb

beto Ioris – MDb

Cléber Pertussatti – MDb

Eliana Dentista – Pt

Ilva antunes – PSDb

beto voese – PSDb

Darlan Loch – PP

Elmar Wahbrink – Pt

Itamar adler – MDb 

Doraci Felisiak – PL

Fábio Da Informática – 
PSDb

Ivo badia – MDb

bombeiro Mario Walter – PL
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Jairo berger – Pt 

Leandra volpato – PSDb

Luiz robert – MDb 

Mozer – PL Profe Marlise – Pt 

Jandir Primon – PL

Leandro Paulo Marion – PP

Marclei Grando – MDb 

Natalino Prante – PP Professora Nadia Signor – 
PSDb

Karine Neu Menezes – PL

Liamar Pedroso – MDb

Mari – PL

Orli Genir berger – PP

Katia Guerra – PP

Lourdes banaseski – PP

Mari bolfe – PP

Kiko Cabelereiro – PP

Luciano de Oliveira – MDb

Mayara Muller – PL



,  MaravILha 17 DE OutubrO DE 2020 23

MArAvILhA
Candidatos

Serginho Da Saúde - MDb

Suili Papke – PP

Sergio bourscheid – PL 

tibinha – PL

roseli De Oliveira althaus 
– MDb 

Sibila renner – MDb

tucha – PL

rosemar brum – PSDb 

Simone Friedrich Predi – PL

valdemar roversi – PP

Sandra Mallmann – MDb 

Sorriso – PL

venice Gnadt baldissera 
- PP

Prof. Marli Nemirski – PP Prof. vinicius ventura – PP
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TIgrInhOS
Candidatos

VereAdoreS 

Candidato a prefeito 
dicão – MdB

Candidato a vice-prefeito – 
Milton José Huppes - MdB

Candidata à prefeita 
Professora Adreia – PT

Candidato a vice-prefeito 
Marcos José Pfeifer – PT 

CANdIdAtoS A PrefeIto e VICe

Nelson teske – Pt Paulo Grunwaldt – Pt Silvenio – MDb Solange – MDb

Loreni (Neca) – Pt

Dejalma – MDbantônio Manfrin – Pt

Júlio borba – Pt

victor Fiori – Pt

Milton – MDb

Estela – MDbChicão – MDb

Lenice – MDb

volmar – MDb 

Nelson – MDb

Juliana – PtCidi Simonetti – MDb

Lilian rohden – Pt 
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CECIL THIRÉ
O ator Cecil thiré morreu no dia 9 
de outubro, aos 77 anos. Ele ficou 

conhecido por papéis como Mário 
Liberato em roda de Fogo e adalberto 

em a Próxima vítima. também atuou em outras 
produções de sucesso, como Kubanacan e 
Celebridade.

CONCHATA FERRELL
a atriz Conchata Ferrell, conhecida 
por seu papel como a faxineira 

berta de two and a half Men, 
morreu no dia 12 de outubro, aos 77 anos, após 
complicações por conta de um infarto. ao longo 
de mais de 45 anos de carreira, ela também 
participou de séries como Friends e Grace and 
Frankie. 

SAINT DOG
O rapper Saint Dog, um dos 
fundadores do grupo de hip hop 
Kottonmouth Kings, morreu no 

dia 13 de outubro, aos 44 anos. Saint 
Dog estava na casa de um amigo em victorville, 
na Califórnia, e foi encontrado com dificuldades 
para respirar. Paramédicos foram chamados para 
socorrer o artista, mas o músico foi declarado 
morto no local. Ele era conhecido pelos sucessos 
Suburban Life, bump e Play On.
 

CELESTINO VALENZUELA
O ex-narrador esportivo Celestino 
valenzuela morreu no dia 15 de 
outubro, aos 92 anos. Ele foi uma 

das principais figuras do jornalismo esportivo 
da história do rio Grande do Sul e trabalhou 
em grandes conquistas da dupla Gre-Nal. Ficou 
conhecido pelo bordão “Que lance!”. 

GUIDO KINZEL
Faleceu no dia 7 de outubro, em Porto velho 
(rO), aos 76 anos. Seu corpo foi velado 
em buritis (rO) e sepultado no cemitério 
municipal.

ALZIRA CECCONI
Faleceu no dia 8 de outubro, no hospital de 
Dionísio Cerqueira, aos 77 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

JOÃO VIANEI ULIANA
Faleceu no dia 8 de outubro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 86 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja da Linha 
João Café Filho, em anchieta, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ORLANDO STRAIZ
Faleceu no dia 13 de outubro, na uPa de São 
Miguel do Oeste, aos 58 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja assembleia de Deus da Linha 
vista alegre, em romelândia, e sepultado no 
cemitério da Linha alto São José, em barra 
bonita.

ALZIRA PIRES
Faleceu no dia 12 de outubro, em sua 
residência, aos 78 anos. Seu corpo foi velado 

ObITUÁRIO

nelCir Dall´agnol

Desde a semana pas-
sada as oficinas do tênis 
de mesa estão disponí-
veis em Maravilha. A in-
formação é do professor 
responsável pela moda-
lidade, Tiego Drumm. 
As atividades são dis-
ponibilizadas no Servi-
ço de Convivência e For-

talecimento de Vínculos 
(SCFV). De acordo com 
Drumm, o trabalho é feito 
de forma reduzida com no 
máximo dois grupos fami-
liares por turno. “Todos 
os protocolos de saúde es-
tão sendo seguidos, desde 
a higienização e distan-
ciamento até a aferição 
da temperatura de todos 
que participam”, afirma.

VoLtou

tênis de mesa está 
com atividades 
disponíveis em 
Maravilha

Divulgação

trabalho é realizado no SCFv

na Linha Cruzinhas, em São Miguel do Oeste, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

GILBERTO ZANGALLI
Faleceu no dia 13 de outubro, no hospital São 
Lucas, aos 40 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério católico de Guaraciaba.

EGIDIO EDELVIS ROSSAROLLA
Faleceu no dia 13 de outubro, no hospital regio-
nal de São Miguel do Oeste, aos 62 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica da Linha bella 
união e sepultado no cemitério da comunidade.

ROZINHA ALVES MACIEL
Faleceu no dia 13 de outubro, em sua 
residência, aos 59 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica de Paraíso e sepultado no 

cemitério católico de Paraíso.

SEMILTON FILIPIN
Faleceu no dia 14 de outubro, no hospital regio-
nal de São Miguel do Oeste, aos 44 anos. Seu 
corpo foi sepultado no cemitério da Linha biguá.

NILVA BAU BOSS
Faleceu no dia 14 de outubro, em sua 
residência, aos 52 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja da Linha Caçador, em barra bonita, 
e sepultado no cemitério da Linha Polaca, em 
barra bonita.

DILMAR DE SOUZA GONÇALVES LISBOA
Faleceu no dia 15 de outubro, no hospital 
regional de Chapecó, aos 25 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério de bom Jesus do Oeste.

INVeStIMeNto Nova unidade de diagnósticos por imagem 
deve estar pronta para 2021

Hospital São José anuncia 
reforma e implantação de novos 
equipamentos no Centro de Imagem

A diretoria do Hospital São 
José de Maravilha confirmou 
novos investimentos para o 
Centro de Imagem, com com-
pra de equipamentos e reforma 
na estrutura. A nova unidade 
deve estar pronta em 2021, ofe-
recendo novas tecnologias em 
serviço de imagem, para exa-
mes de alta qualidade e com 
precisão nos diagnósticos. 

Uma das metas definidas 
pela diretoria é a aquisição de 
um equipamento de Ressonân-
cia Magnética. O novo Cen-
tro de Imagem vai contar com 
Ressonância Magnética, To-
mografia Computadorizada, 
Densitometria Óssea, Serviço 
de Radiologia (Raio x), Ultras-
som e Mamografia. Todos os 
equipamentos estarão no mes-
mo ambiente e com profissio-

nais experientes em diagnósti-
co por imagem.  

Além do aumento na ofer-
ta, os pacientes terão agilidade 
nos resultados. “A humanização 

e segurança são as palavras que 
marcam essa grande obra. Será 
um investimento grande que 
visa qualificar o atendimento 
do hospital, abrindo as portas 

para os novos avanços tecnoló-
gicos, contribuindo para salvar 
vidas e no desenvolvimento da 
saúde da nossa cidade e região”, 
destaca a diretoria.

hospital vai adquirir aparelho de ressonância magnética 

Divulgação
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COTIDIANO

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

eDital De ConVoCação
assembleia geral orDinÁria

A diretoria do Moto Clube São Miguel – CNPJ 83.829.390/0001-
34, com sede na Linha Santa Catarina, interior do município de São 
Miguel Do Oeste, no uso de suas atribuições que lhe confere o Es-
tatuto Social, convoca a todos os associados patrimoniais dessa As-
sociação com suas obrigações em dia, para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a se realizar no dia 29 de outubro de 2020, em primei-
ra convocação marcada para as 19h30, com presença do mínimo 
de 2/3 (dois terços) dos associados, na sede do Moto Clube, locali-
zada na Linha Santa Catarina, São Miguel Do Oeste, se necessário, a 
segunda chamada será realizada às 20h00, com qualquer quórum. 
Será deliberado sobre a seguinte ordem do dia: 

1º - Apresentação e aprovação das contas do período de Abril 
de 2018 até outubro de 2020;

2º - Liberação para concessão do uso de 14 (catorze) pontos de 
água do poço artesiano do clube, mediante ressarcimento ao clube;

3º - Eleição da nova diretoria;
4º - Atos de interesse do quadro social.

São Miguel Do Oeste, 30 de setembro de 2020.

______________________________
José Dagoberto Marquardt

Presidente 

LAdo A LAdo CoM outro VeíCuLo

Quem nunca encarou uma fila de veículos durante uma viagem, 
aguardando pacientemente o momento oportuno para realizar a ultra-
passagem, tendo, em um ponto propício da via, seu objetivo frustrado 
por um caminhão de carga que iniciou a manobra sobre outro cami-
nhão, mas não conseguiu concluí-la por falta de velocidade suficiente?

Essa cena não é rara de ocorrer nas rodovias. Veículos sem a velo-
cidade suficiente acabam comprometendo a fluidez e a segurança do 
trânsito porque, na tentativa de ultrapassar, impedem os demais veículos 
de realizarem semelhante manobra, ao passo que emparelham com ou-
tro caminhão obstruindo totalmente o ponto de ultrapassagem.

O Código de Trânsito Brasileiro proíbe semelhante conduta. Não 
só os condutores de caminhões devem abster-se deste procedimen-
to, mas qualquer outro condutor de automotor deve preocupar-se em 
não interromper ou perturbar o fluxo do trânsito. Neste sentido, não é 
admissível que numa via com duas pistas os condutores de veículos 
emparelhem para manter diálogos, gesticular ou por mero capricho.

Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturban-
do o trânsito, é infração de natureza média (quatro pontos), passível 
de multa no valor de R$ 130,16.   

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Militar realizou 
uma grande operação de fisca-
lização no trânsito, na quarta-
feira (14) durante a tarde em 
Maravilha. A ação ocorreu na 
Avenida Maravilha. Conforme 
o capitão, Altair Lisot, o objeti-
vo foi fiscalizar e conscientizar 
as atitudes do condutor rela-
tivas ao cuidado e atenção no 
trânsito. “Aqui em Maravilha 
fazemos fiscalizações cons-
tantes relacionadas às leis de 
trânsito, flagramos motoris-
tas sem o cinto de segurança e 
usando o celular enquanto di-
rigem. Na ação, conferimos a 

A Polícia Militar vem atuan-
do com foco na redução de ín-
dices de criminalidade e o au-
mento da segurança das pessoas 
no Extremo -Oeste. Para atin-
gir os objetivos, de acordo com a 
9ª Região, são realizadas opera-
ções policiais voltadas para o en-
frentamento de situações espe-
cificas, como o tráfico de drogas, 
e o reforço de ações rotineiras, 
como a abordagem de pessoas e 
veículos em atitudes suspeitas. 

Segundo o comando, além 
destas ações, tem sido dada ên-
fase no cumprimento de man-

trÂNSIto Colisão foi nas proximidades do CTG Juca Ruivo

Motorista morre no hospital após grave 
acidente na br-282 em Maravilha

Um jovem de 25 anos mor-
reu na quinta-feira (15) no Hos-
pital Regional de Chapecó após 
um grave acidente na BR-282 
no último domingo (10). A co-
lisão entre um Fiat Strada e um 

Gol foi nas proximidades do 
CTG Juca Ruivo. 

O condutor do Gol, Dilmar 
de Souza Gonçalves Lisboa, fi-
cou gravemente ferido, com trau-
matismo crânio encefálico, e foi 

encaminhado para o Hospital 
Regional de Chapecó, mas não 
resistiu após tratamento na UTI 
e morreu na noite de quinta-feira. 

O corpo do jovem foi vela-
do em Maravilha para familia-

res e encaminhado para sepul-
tamento ontem (16) em Bom 
Jesus do Oeste. 

No dia do acidente, o moto-
rista do outro veículo teve apenas 
ferimentos leves. 

Fotos: Corpo de Bombeiros

Jovem estava no Gol, teve ferimentos graves e foi socorrido até Chapecó Fiat Strada teve acionamento do airbag e motorista ficou com ferimentos leves

fISCALIzAÇão

reSuLtAdo

Polícia Militar realiza operação de trânsito após 
estudo sobre comportamento de motoristas

PM já cumpriu 165 mandados de prisão neste ano na 
área da fronteira

documentação veicular e vis-
torias veiculares em caso de 
atitude suspeita”, explica. 

No total, foram aborda-
dos aproximadamente 100 ve-
ículos, sendo confecciona-

dos 56 autos de infração de 
trânsito e quatro veículos re-
colhidos, além de quatro do-
cumentos recolhidos para a 
regularização e um auto de 
constatação de embriaguez. 

eStudo do CoSeG 
No trÂNSIto

A ação é uma estratégia de 
policiamento da Polícia Mili-
tar de Maravilha com base no 
recente estudo realizado pelo 
Conselho Municipal de Segu-
rança (Conseg), que apontou di-
versas irregularidades na con-
duta dos motoristas locais. 

A Polícia Militar salienta que 
ações voltadas à fiscalização do 
trânsito serão priorizadas no muni-
cípio com vistas a redução de aci-
dentes, bem como o cumprimento 
e respeito das normas de circula-
ção e conduta no trânsito local.

Policiais abordaram motoristas e fiscalizaram documentações e veículos

Polícia Militar

Polícia Militar

batalhão de São Miguel do Oeste atua em 35 municípios da 9ª região da PM

dados de prisão e de apreensão 
de adolescentes. Neste ano, se-
gundo balanço desta semana, já 
foi atingida a marca de 165 man-
dados de prisão ou de apreensão 
cumpridos pelos policiais milita-
res nos 35 municípios que com-
põem a área de atuação da 9ª Re-
gião de Polícia Militar de Fronteira, 
com sede em São Miguel do Oeste. 

O número 165 foi atingido na 
terça-feira (13) com a apreensão de 
um adolescente em Cunha Porã. Se-
gundo a PM, “os números represen-
tam a pronta resposta dada pela Po-
lícia Militar à demanda da sociedade 
por um Estado cada vez mais seguro, 
ao retirar do convívio social pessoas 
procuradas pela Justiça e restabele-
cendo desta forma a ordem pública”.
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ESPORTE

 ONEIdE BEHLING

No sábado (10), a equi-
pe de futsal da Cidades das 
Crianças fez a estreia pela 
Liga Catarinense de Futsal 
(LCF). A partida foi reali-
zada na cidade de Chapecó 
contra a Chapecoense Fut-
sal, no ginásio do Sest/Se-
nat. Destaque para os go-
leiros, do lado de Maravilha 
Jonas, fazendo defesas sal-
vadoras, o goleiro da Cha-
pecoense não ficou atrás e 
mostrou trabalho barran-
do os ataques de Maravilha, 
muito bem, principalmente 
com os pés. 

O primeiro tempo foi 
bastante equilibrado e o 
placar ficou fechado. O se-
gundo tempo começou mais 
frio e só esquentou mais tar-
de, voltando a velocidade do 
primeiro tempo ou até mais 
emocionante. Agora desta-
que para o ataque das equi-
pes que começaram a fazer 
gols. Chapecoense abriu o 
placar com Sodré, e Joãozi-

futSAL Segunda partida dos maravilhenses é contra Palmitos, líder da competição

Maravilha estreia na Liga 
Catarinense de futsal 

hoje (17), Maravilha tenta a reabilitação contra Palmitos

Divulgação

nho marcou três vezes para 
os donos da casa e o quin-
to gol da Chape foi do Guto. 
Para Maravilha marcaram 
Bedim e Elias. No fim do 
jogo o placar ficou em 5 x 2 
para a Chapecoense. 

Maravilha Futsal iniciou 
a partida com Jonas, Elias, 
Italo, Bedim e Biju. Também 

estavam no jogo, Xandi, Re-
nua, Ado, Jean, Japa, Tonini, 
Aldo e Maico.  A Chape co-
meçou a partida com Dudu, 
Joãozinho, Maico, Ademar e 
Alemão. Na suplência esta-
vam, Palaoro, Bauer, Guto, 
Tiago, Lima Raphael, Vini e 
Sodré.  

A próxima partida de 

Maravilha é contra o líder da 
competição, Palmitos. Jogo 
acontece em Palmitos hoje 
(17) às 19h. A rádio Líder FM 
transmite a partida a partir 
das 18h30. Ouça pelo rádio 
92.3 FM, site www.wh3.com.
br/líder e pelo Facebook da 
rádio e também na página 
Maravilhaesportes. 

Três jogos movimentaram a terceira roda-
da da Liga Catarinense de Futsal (LCF) na Série 
Ouro no feriado de segunda-feira (12). Destaque 
para o novo líder, a AAPF Palmitos que venceu 
mais uma na competição. A rodada iniciou na 
tarde de segunda-feira (12), em Cunha Porã. 
A equipe da casa recebeu o Seara Futsal. As 
duas equipes estavam sem vencer na competi-
ção e buscavam a primeira vitória no Estadual. 

Com 13 gols no jogo, e em partida equi-
librada, o Seara Futsal venceu no finalzi-
nho do jogo pelo placar de 7 x 6 garantindo 
assim os primeiros três pontos na compe-
tição. Já a equipe da AD Cunha Porã segue 
sem vencer e com um jogo a menos. 

Em Pinhalzinho, um belo duelo, equili-
brado e cheio de emoção. Pinhalense e Cha-
pecoense brigavam pela liderança do Es-
tadual e travaram até os momentos finais a 
briga pela vitória. Com viradas, Pinhalen-
se e Chapecoense ficaram no empate em 5 x 
5 e assim deixaram escapar a liderança da Sé-
rie Ouro. A partida foi o primeiro empate da 
competição.  Fechando a rodada, em Ser-
ra Alta, o Serra Alta Futsal recebeu o novo lí-
der AAPF Palmitos. A equipe palmitense con-
quistou a sua terceira vitória consecutiva e 
assim assumiu a liderança isolada da competi-
ção ao vencer o Serra Alta pelo placar de 3 x 1.

SérIe ouro

Palmitos é líder na Liga Catarinense de futsal 

a quarta rodada do Estadual LCF Série Ouro acontece hoje (17) 
com cinco jogos. Confira:
16h30 – Chapecoense x aFC Catanduvas – Ginásio Sest/Senat – 
Chapecó

18h – aDaF Saudades x PInhalense – Ginásio theobaldo roos – 
Saudades

19h– aGN Capinzal x aD Cunha Porã – Diletão – Capinzal

19h – aaPF Palmitos x Maravilha Futsal – Ginásio Sigisfredo 
Norberto resener – Palmitos

19h – Seara Futsal x Serra alta Futsal – Ginácio Carecão – Seara

1º - aaPF Palmitos – 9 
pontos 
2º - Pinhalense – 7 pontos
3º - Chapecoense – 7 
pontos
4º - aFC Catanduvas – 3 
pontos
5º - Serra alta Futsal – 3 
pontos

6º - Seara Futsal – 3 pontos 
7º - aGN Capinzal – 0 
pontos 
8º - Maravilha Futsal – 0 
ponto
9ª - aD Cunha Porã – 0 
ponto
10 º - aDaF Saudades – 0 
pontos

PrÓXIMoS JoGoS

SPort 3 X 5 INter 
Que vitória maiúscula do Inter, após um primeiro tempo sofrí-

vel. Colorado foi cirúrgico no segundo tempo e destroçou o adver-
sário em gols. Internacional está vivo no Brasileirão. É só confirmar 
neste domingo (18), às 18h15, no Beira-Rio, contra o Vasco. De pre-
ocupante ficaram os três gols sofridos, mas fez cinco. Para o técnico 
Coudet a satisfação de fazer cinco gols é maior do que a preocupa-
ção de tomar três. Ele prefere ganhar com sua equipe fazendo mui-
tos gols. Tem gente que diz que a melhor defesa é um bom ataque. 
Agora, não há ponto mais positivo do que a volta do Rodrigo Doura-
do. Jogou apenas 20 minutos. Para um atleta que estava há mais de 
um ano e meio longe, foi uma conquista. Ninguém precisa passar 
por um período tão duro assim.

rAPoSA 
Diretoria da Chapecoense fez um esforço enorme para segurar 

o técnico Umberto Louzer. Depois da raposa tentar entrar no gali-
nheiro da Chape, o presidente teve que agir. Primeiro, uma boa con-
versa, na sequência a solução foi abrir os cofres para manter o co-
mandante. Cruzeiro que já tinha recebido um não de Lisca Doido, 
ficou sem rumo. Logo após o “fico” de Umberto, veio uma vitória 
significativa fora de casa, sobre o CRB, com gol de Anselmo Ramon. 
Treinador ganhou o respeito do torcedor! Para coroar a boa fase se-
ria bom um triunfo neste sábado (17), às 16h, na Arena Condá, dian-
te do Vitória da Bahia.

Foi um jogo “bem mais ou menos”. Nada demais. Era o Botafo-
go, não tem como esconder que é um time que vai brigar para não 
cair. O lado bom foi voltar a vencer, agora a obrigação do Grêmio é 
começar a engatar bons resultados. Neste sábado (17), às 21h, tem 
o São Paulo no Morumbi. E aí o negócio é diferente. Pepê foi o me-
lhor em campo. Marcou dois gols fundamentais. O primeiro foi de 
canhota e de-
pois ainda me-
teu de biquinho 
numa jogada 
do Victor Fer-
raz com o Mai-
con. Sem dúvi-
das o melhor do 
jogo. Diego Sou-
za conseguiu ser 
expulso de uma 
maneira ridícu-
la. Meteu o pé na 
bunda do joga-
dor do Botafo-
go. Com ou sem 
intensidade não 
pode. Fez bo-
bagem, mere-
ceu a expulsão.

GrÊMIo 3 X 1 botAfoGo



> LEITURA

> ESPORTE 

> PARAbéNS
Pesquisa revela 
diminuição de leitores 
no país e aumento do 
uso de WhatsApp

Falta de tempo foi o principal motivo apontado por quem 
gostaria de ter lido mais

Próxima partida de Maravilha ocorre hoje (17) e será 
transmitida pela Rádio Líder FM

CDL e Associação Empresarial 
de Maravilha sorteiam R$ 
5 mil em vale-compras
Entidade também realizou atividades especiais para o Dia da Criança 

PÁGINA  13

PÁGINA 6

Maravilha estreia 
na Liga Catarinense 
de Futsal

PÁGINA 27
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Camilla Constantin/O Líder


