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Rede municipal decide não 
retomar aulas presenciais
Decisão foi tomada em conjunto pelos gestores dos municípios que 
compõe a região da Amerios, entre eles Maravilha 
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Registros de candidaturas oficializam 
nomes para a eleição e apontam patrimônio 

declarado pelos candidatos

Levantamento também mostrou que motoristas falham na hora 
de dar a preferência e sinalizar nas rótulas Página 25

Pesquisa aponta falta de uso do cinto 
de segurança como principal infração 
de trânsito no centro de Maravilha 

ESTUDO NAS ROTATÓRIAS

Carine Arenhardt/O Líder
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ResPonsáVel Pela consequência?

Assumir responsabilidade é nobre. E é uma forma de en-
contrar propósito. Responsabilidade por si próprio, pelos pró-
prios atos, antevendo, se possível, as consequências desses atos.

Ser responsável pelas consequências? Esse pode ser um 
problema: nem sempre controlamos as consequências dos nos-
sos atos. Só que o nobre que assume responsabilidades acaba 
criando o hábito de “culpar-se” pelos resultados. E na maioria 
das vezes esse resultado é aleatório: a venda, o placar, a nota, a 
maioria das medidas de sucesso que usamos não são reflexo di-
reto do esforço.

É preciso ser otimista em relação às causas de um resultado 
ruim. E não deixar o resultado final ser a única forma de avaliar 
o processo que culminou nesse resultado.

*
As máquinas aprendem ao serem alimentadas com muitos 

dados. Quanto mais dados, mais reconhecimento de padrões. A 
mesma lógica funciona para as pessoas? Mais ou menos.

Em tese, quanto mais dados você tiver, mais conhecimento 
você acumula. E assim como a máquina, dependemos da quan-
tidade e da qualidade dos dados.

Mas tem algo que muda bastante: a forma de aprender. A 
máquina aprende com dados. A pessoa também – mas os gran-
des aprendizados vêm da reflexão.

Ou seja: para aprender, a máquina precisa só de respostas. A 
pessoa precisa também de perguntas. 

*
É mais confiável usar regras, fórmulas e algoritmos simples 

do que confiar na própria intuição. Mas não é o que acontece 
por aí.

O melhor exemplo: a suposta intuição do especialista. Na ver-
dade, chamamos de intuição a forma que a memória trabalha: 
identificando padrões gravados ao longo do tempo. E isso é fei-
to de forma automática, inconsciente, por mecanismos indecifrá-
veis da memória. E justamente por ser algo assim, milagrosamen-
te complexo, acreditamos numa origem mística da intuição.

Deve ser por isso que algumas estrelas acreditam que tem 
um feeling, um faro aguçado, um dom de decretar o que é bom 
e o que é ruim, o que vai dar certo e o que vai dar errado. O clien-
te dele também acredita nesse dom.

Um alerta: o reconhecimento de padrões é a habilidade bá-
sica da inteligência artificial. Havendo dados, a máquina vai 
aprender a comparar zilhões de padrões para tirar conclusões.

De duas uma: ou a inteligência artificial começa a derrubar 
os especialistas intuitivos, ou começamos a acreditar que a IA 
também é algo místico.

cães e gatos
Maravilha terá mutirão de castração 
em outubro
CARINE ARENHARDT

O mutirão de castração 
será realizado no dia 18 de ou-
tubro em Maravilha, com lo-
cal ainda a ser definido. As 
inscrições já estão abertas e de-
vem ser feitas de forma presen-
cial no Escritório de Advoca-
cia de Guilherme José Borsa, 
na sala 101, em cima da agên-
cia dos Correios. Mais informa-
ções também podem ser obti-
das pelo WhatsApp (49) 98821 
4404, com Guilherme, ou (49) 
98822 4469, com Daiana.

O mutirão é para castra-
ção de cães e gatos. Os valo-

res variam de R$ 165 a R$ 270, 
dependendo do peso do ani-
mal. Animais de raça ou com 
mais de 7 anos deverão fazer 
a anestesia inalatória, por 
maior sensibilidade, com 
um adicional de R$ 50. No 
valor também está inclusa a 
medicação para ser usada no 
pós-operatório e um cone. 

Neste ano, devido à 
pandemia, as vagas são li-
mitadas e garantidas com 
o pagamento e assinatu-
ra do termo de responsabili-
dade. As inscrições seguem 
abertas até preencher o to-
tal de vagas disponíveis. 

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

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

O que mais importa é a 
garantia do emprego

O governo vai autorizar nova prorrogação até 
dezembro do programa de suspensão de contratos 
e redução de jornada e salários. Essa medida nada 
mais é do que garantir o emprego a milhões de bra-
sileiros. Certíssimo o ato do governo federal...

aPosentadoRia anteciPada
O ministro Celso de Mello vai adiantar sua 

aposentadoria. Ele acaba de entregar à Presi-
dência do STF um pedido para deixar a corte 
em 13 de outubro, duas semanas antes de com-

pletar 75 anos e ter que se apo-
sentar pela compulsória.

Celso acaba de voltar de 
uma licença médica e já passa 
por problemas de saúde há al-
guns anos. Recentemente, colo-

cou uma prótese no quadril e vi-
nha tratando de um 

problema na cabe-
ça do fêmur. A apo-

sentadoria por in-
validez é isenta de 
Imposto de Renda.

Financiamento de imóvel na planta tem 
que preparar o bolso 

Quem está pagando financiamento de imóvel na planta pode estar já 
sentindo a alta do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). Cha-
mado de inflação da construção, o indicador disparou e é usado para re-
ajustar o saldo devedor, com reflexo na parcela do empréstimo. Isso por-
que ele traz o aumento dos custos da construção, que é exatamente o que 
está pressionando o indicador calculado pela Fundação Getúlio Vargas. 

Há pressão forte dos preços dos materiais e equipamentos para construção. 
Em especial, itens para estrutura e instalação. A demanda subiu com força, en-
quanto falta insumo na indústria. Redução de oferta com aumento da procura 
leva à disparada de preços. No acumulado de 12 meses, o INCC já está em 5,01%.  

ALUGUÉIS EM ALTA

O aluguel poderá aumentar 18%, 
nos contratos que venceram em setem-
bro. O IGP-M acumulou uma alta his-
tórica e supera a própria inflação...

EM DEFESA DA HONRA

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ab-
solveu um homem que tentou matar a ex-mulher a fa-
cadas, sob a alegação de “legítima defesa da honra”. 
O crime aconteceu em uma cidade do interior de Mi-
nas Gerais. Ele havia se separado dela na semana an-
terior, desconfiado de que estava sendo traído, e aca-
bou por ter a suspeita confirmada. Enfurecido, atacou a 
moça com uma faca de serra, ferindo-a nas costas e na ca-
beça. “Dei três facadas na minha ex, pois vi várias con-
versas amorosas no celular dela, sou trabalhador e não 
posso aceitar de forma alguma uma situação humilhan-
te dessas”, disse o agressor ao policial que o prendeu.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Fede-
ral manteve, na terça-feira (29), a absolvição des-
te homem, e o STF votou a favor da manuten-
ção em tentativa de “legítima defesa da honra”. São 
as assertivas em defesa dos valores morais...

MANDATOS OU EMPREGOS?

Um levantamento feito com base nas 
declarações de bens dos candidatos re-
vela que dois em cada cinco (39%) têm 
o patrimônio zerado nestas eleições. As-
sim, 212.029 postulantes aos cargos de 
prefeito, vice-prefeito e vereador afirmam 
não ter nada, ou seja: dois em cada cin-
co candidatos declaram não ter nenhum 
bem nestas eleições. Pela penúria dos 
candidatos, duas hipóteses: ou querem 
emprego ou são os bons samaritanos!

HORÁRIO POLÍTICO 
GRATUITO NAS 
RÁDIOS E TVS

A partir da próxima sexta-feira 
(9) os veículos de comunicação, 
como emissoras de rádio e 
televisão, serão obrigados 
a divulgar os programas 
gratuitos dos partidos políticos 
de acordo com a legislação 
vigente. Além dos programas 
no rádio na parte da manhã e 
ao meio dia, haverão muitas 
inserções durante toda a 
programação com a publicidade 
de candidatos a prefeito e 
vereadores. Cabe mais uma 
vez informar aos ouvintes da 
rádio líder que os programas 
e inserções não tem qualquer 
custo aos candidatos e partidos 
políticos.

teRceiRa idade Mudou a sua Rotina

A pandemia de Covid-19 teve impacto significativo nos ido-
sos: essa população foi a mais afetada com a chegada do vírus. 
Mesmo aqueles que não sofreram com a doença também estão 
sentindo seus efeitos – em virtude do isolamento social – quadro 
que exige atenção. No dia primeiro deste mês comemoramos o 
Dia Mundial do Idoso. Os idosos dependem muito da rotina para 
manter um bom funcionamento cognitivo. Com a pandemia, as 
pessoas deixaram de caminhar, de sair...A socialização é funda-
mental. É importante manter sempre acompanhamento médico!
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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 

Rádio: indisPensáVel 
na Publicidade

A modernidade das mídias sociais é inegável. Hoje, temos 
toda a sorte de mídias, além de redes sociais, aplicativos, etc. 
Todavia, o rádio está se reinventando, criando novas formas 
de transmitir, e o mais importante. Não perde a instantanei-
dade. Vamos lá: Dias atrás, um amigo de uma loja de mate-
rial de limpeza me disse que havia contratado uma agência de 
publicidade, e que com publicidade apenas em uma rede so-
cial, teve mil e duzentos acessos em um mês. Ele estava feliz. 
Aliás, ficou feliz até meu contraponto. Quando disse a ele que 
era um número irrisório, ele se impressionou. Comece então 
a relatar a dimensão do público de uma de nossas emissoras – 
aqui do grupo WH. Começamos pelo imenso público que nos 
ouve da forma tradicional, no rádio de casa, do carro, no tra-
balho. Milhares de pessoas. E fui mais além. Hoje, com as mí-
dias eletrônicas abrangidas pelo rádio, na forma como esta-
mos fazendo, o alcance é anos luz à frente do que uma simples 
rede social. Nós temos o público ouvinte imediato, aquele sin-
tonizado no rádio, no aplicativo, nas mídias eletrônicas. Além 
disso, hoje nós também nos valemos de redes sociais. Ou seja, 
o anunciante tem seu nome citado no rádio, no  Facebook, no 
YouTube, no Instagram, dentro do nosso site, e ainda dentro 
do nosso aplicativo. Sinceramente? Não dá para competir. Es-
tamos anos-luz à frente. Ainda asseverei que o rádio AM mor-
reu, não porque o som não era dos melhores, mas principal-
mente porque aqueles que o faziam, foram incompetentes! 
Deixaram o rádio AM morrer, por vários motivos. Mas o prin-
cipal foi a incompetência. E ainda aqueles que migraram para 
o FM, fazendo a mesma coisa que faziam na antiga frequên-
cia, estão até refletindo se fizeram bom negócio, porque não 
trouxeram para a nova faixa aquele antigo público. Não falei? 
Incompetência pura. Mas deixemos de lado o antigo AM, e fa-
lemos da gente. Com todos os canais de comunicação, explo-
rados e utilizados por nossas emissoras, não falamos em mil e 
duzentas pessoas, durante todo o mês. Falamos de vinte, trin-
ta mil pessoas, POR DIA ouvindo, assistindo e desfrutando de 
nossas plataformas. Isso é modernidade, decisiva no mercado 
competitivo que estamos enfrentando. Aquele que não ouve 
na hora, vai acessar as plataformas depois, e não é à toa que 
nossas matérias têm cinco, sete, quinze mil acessos só no site, 
sem contar redes sociais e internet! Para concluir, caros leito-
res e anunciantes, diante do olhar de incredulidade de meu 
amigo, sem sequer ter chance de contestar os números que 
apresentei, disse a ele o mesmo que digo a todos vocês, lei-
tores. Se o “agente publicitário” que você contratou não está 
lhe disponibilizando mídia no rádio, naquele rádio moderno, 
evolutivo, tecnológico, que estamos fazendo, repense. Tome 
cuidado. Você, certamente, estará perdendo dinheiro!

O Sicoob Credial realizou 
a Assembleia Geral Ordinária 
na segunda-feira (28), de for-
ma semipresencial, na sede da 
Cooperativa em Cunha Porã, e 
também através do App Moob, 
disponível para todos os as-
sociados. Durante a Assem-
bleia, foi aprovada a distribuição 
das sobras líquidas do exercí-
cio de 2019, que totalizaram R$ 
7.472.227,00. Conforme deci-
são, em setembro 20% foram 
creditados em conta corren-
te e o restante é destinado para 
a cota capital dos associados. 

No exercício de 2019, o Si-
coob Credial, auferiu um resul-
tado total de R$ 19.725.414,00. 
Destes, mais de R$ 5 milhões já 
foram destinados para remune-
rar a cota capital do próprio as-
sociado, em 31 de dezembro 
de 2019. Também em maio de 
2020, mais de R$ 2,4 milhões fo-
ram creditados em conta corren-
te de associados que solicitaram 
resgate de suas cotas de capital, 
através do plano de devolução 
estatutário. O rateio das sobras é 
feito proporcionalmente à movi-
mentação financeira e utilização 
de produtos e serviços do Sicoob. 

Novo Conselho Fiscal eleito na assembleia

PRestaÇão de contas
sicoob credial distribui mais de R$ 12 milhões 
para seus associados

Divulgação

Segundo o Presidente do Si-
coob Credial, Hermes Barbie-
ri, a cooperativa tem o propósito 
de conectar pessoas para pro-
mover prosperidade com jus-
tiça financeira e trabalha efe-
tivamente para isso, trazendo 
ótimos resultados e vantagens 
aos associados e comunidades.

Para o Diretor Executi-
vo, Márcio Luiz Schmitt, as as-
sembleias são uma oportunida-
de de familiarizar os associados 
com as ações desenvolvidas 
pelos gestores da cooperati-
va. “Esse ano tivemos uma situ-
ação atípica pois além do Ban-

co Central do Brasil – BACEN, 
estender o prazo para realiza-
ção das assembleias, também 
regrou a participação digital”. 

O Diretor ainda destacou 
que o Sicoob Credial, vem apre-
sentando bons índices de cres-
cimento, visto que possui na sua 
essência a filosofia do coope-
rativismo, levando até os asso-
ciados as melhores condições e 
serviços do mercado financei-
ro. “O resultado é reflexo de par-
cerias consistentes construídas 
através dos anos e que se ali-
cerçam na ética, transparência 
e gestão responsável”, finaliza.

PRogRaMaÇão da 
asseMbleia 

Durante a Assembleia, 
foi apresentado ainda a pres-
tação de contas do exercício 
de 2019; eleição dos mem-
bros do Conselho Fiscal, com 
mandato até a AGO 2022; fi-
xação do valor dos honorá-
rios dos membros dos Con-
selhos de Administração e 
Fiscal, e Diretoria Executi-
va; autorização para adqui-
rir, construir, alienar ou one-
rar bens imóveis; entre outros 
assuntos do quadro social.

CARINE ARENHARDT

Com o cenário de pande-
mia, a comemoração do Dia das 
Crianças em Maravilha precisou 
ser adaptada neste ano. A pro-
gramação diferenciada come-
ça hoje (3), focada na saúde 
das crianças. Serão dois sába-
dos com atendimento exclusi-
vo para crianças no Centro Es-
pecializado em Saúde, a partir 
das 8h. O segundo sábado será 
no dia 17. 

Conforme a secretária de 
Saúde, Miriane Sartori, duran-
te a pandemia o município pre-
cisou suspender atendimentos 
eletivos e algumas crianças aca-
baram atrasando, por exemplo, 
o recebimento de doses de va-
cina e acompanhamento odon-
tológico. Os atendimentos nos 

HoRáRios difeRenciados Programações lembram o Dia das 
Crianças e a campanha Outubro Rosa

saúde terá atendimento especial 
para crianças e mulheres

Atendimentos em horários especiais serão no Centro Especializado em Saúde 

Arquivo/O Líder

dois sábados especiais serão 
de odontologia e pediatria para 
crianças com até 12 anos e va-
cinação até os 14 anos. Os pais 
devem agendar previamente os 
horários para dentista e pedia-
tra. Já a vacinação será por or-
dem de chegada. 

outobRo Rosa
A Secretaria de Saúde tam-

bém tem programação especial 
entre os dias 19 e 22, com foco nas 
mulheres. Esta será a programa-
ção do Outubro Rosa do municí-
pio neste ano, oferecendo coleta 
do exame preventivo e também 

consulta com dentista. O aten-
dimento será no Centro Espe-
cializado em Saúde, das 17h às 
21h. As mulheres podem agen-
dar previamente seu horário ou 
ir direto até o Centro de Saúde e 
receber o atendimento por or-
dem de chegada.  
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AVANÇOS 
Nesta terça-feira (29) foi sancionada uma lei que aumen-

ta a pena para quem cometer maus-tratos contra cães e ga-
tos, algo fundamental diante de tantos casos de violência e 
impunidade. A norma foi batizada como “Lei Sansão”, em ho-
menagem a um pitbull que teve as patas traseiras decepa-
das. Considero um passo importantíssimo, mas não pode-
mos esquecer que o sofrimento é realidade diária de muitas 
espécies (não só de animais domésticos). Um mundo me-
lhor e mais justo começa pelo respeito a todos os seres. 

camilla constantin, jornalista

CURTIDA NO FACEBOOK NÃO É VOTO
Com o início da campanha eleitoral percebemos nossas redes sociais serem invadidas 

por uma “enxurrada de santinhos” dos candidatos a prefeito e vereador. Normal, já que a le-
gislação permite a divulgação e tudo está dentro da corrida eleitoral. Ainda va-

mos ver muito disso. Mas a análise que faço é sobre os números mostrados até 
agora. Alguns candidatos com 300 a 400 curtidas e de 40 a 60 comentários em 

uma postagem da foto de campanha (principalmente candidatos a vere-
ador). Muito interessante essa interação, já que anima o candidato, acre-
dito. Mas, assim como em várias eleições o “já está eleito” derrubou mui-
ta gente, curtida no Facebook não é voto na urna e precisa de cuidados.

ederson abi, jornalista

Vício digital 
Tradicionalmente, esta-

mos habituados a relacionar 
vício com drogas e bebidas, 
mas já parou para pensar so-
bre o uso do celular e re-
des sociais? O documentário 
O Dilema das Redes abor-
da esse assunto com pesso-
as que trabalham dentro das 
principais plataformas digi-
tais. A revelação é de que a 
humanidade está ficando vi-
ciada digitalmente. A reco-
mendação dos profissionais 
do documentário é: saia da 
rede social o quanto antes. 

Um abraço e bom 
fim de semana.  

cleiton ferrasso, 
jornalista

MAIS TECNOLOGIA, MAIS AGILIDADE

A partir da segunda metade de outubro o controle e a fis-
calização das faixas de domínio de rodovias catarinenses po-
derão ser feitas por um aplicativo. Chamada de FXDMobi-
le, a novidade foi lançada nesta semana e será utilizada, em 
um primeiro momento, por servidores estaduais. Conforme 
a organização a ideia é que o programa seja disponibilizado 
à população em geral em breve. Nos próximos dias os servi-
dores devem receber um treinamento de utilização. Com a 
tecnologia, os dados são imediatamente repassados ao setor 
de planejamento, o que deve garantir agilidade no proces-
so. Desta forma o Estado pretende possuir um maior contro-
le das rodovias. Quando se investe em tecnologia pensando 
em demanda, o trabalho pode se tornar mais simples e ágil.

diana Heinz, jornalista 

A vida continua
uma das nossas reportagens da semana trata sobre a doação de órgãos, 
um dos maiores atos de amor ao próximo. Claro que é extremamente 
difícil para qualquer família decidir pela doação em um momento de perda, 
mas com certeza, gratificante saber que aquela pessoa conseguiu salvar 
vidas em sua última missão na terra. A vida continua, mesmo quando a 
nossa acaba, ou mesmo quando perdemos alguém que amamos. Se você 
tem vontade de ser um doador, fale sobre este assunto com sua família, 
manifeste esse desejo em vida, a negativa dos familiares ainda acaba 
impossibilitando a doação em muitos casos. 

carine arenhardt, jornalista

Divulgação
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Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| Quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

PARA OS QUE RIEM ALEGREMENTE, 
ABRE-SE A PORTA DA SAÚDE E DA FELICIDADE
  

O sorriso alegre e o sentimento de gratidão produzem san-
gue puro e sadio. Por mais remédios que alguém tome para 
estimular a produção de sangue, isso de nada lhe adiantará 
se ele estiver turvando o sangue com a mente sombria. Mui-

tos doentes não conseguem a cura por essa razão. Deterioran-
do-se a mente, deteriora-se o corpo; deteriorando-se a men-
te, deterioram-se os negócios. Diz-se que “a felicidade entra 
no lar onde soam risos de alegria”. Nenhum método de pro-

mover a saúde e a felicidade é melhor do que o sorriso alegre.

cobRanÇa
deputado cobra recursos para conselhos 
tutelares em santa catarina
DIANA HEINz

Membros da banca-
da do PSD cobraram recur-
sos na Assembleia Legislati-
va de Santa Catarina (Alesc) 
para os conselhos tutela-
res comprarem equipamen-
tos contra a Covid-19, como 
máscaras, por exemplo. Um 
dos integrantes, o deputado 
Ismael dos Santos, disse em 
entrevista a Rádio Líder FM 

Conforme ismael dos Santos, o governo 
estadual deveria ser mais participativo 
em relação aos Conselhos tutelares

Divulgação

que o conselheiro tutelar 
exerce um papel fundamen-
tal na sociedade. “Assim 
como outros profissionais 
da saúde, ele também está 
dentro das comunidades, 
na porta da casa das pesso-
as. É fundamental que exis-
ta um recurso suficiente que 
garanta sua proteção atra-
vés de equipamentos”, disse. 

Ainda conforme o de-
putado, o governo esta-

dual deveria ser mais par-
ticipativo em relação aos 
Conselhos Tutelares. “Eu 
solicitei ao Conselho Esta-
dual que pudesse protoco-
lar essa demanda. Não po-
demos deixar que isso se 
prolongue. Não é possível, 
precisamos dar assistên-
cia aos guerreiros que estão 
na linha de frente, espero 
que não seja uma ques-
tão ideológica”, pontuou. 

Rede estadual Levantamento apontou que 51% alcançaram aprendizagem 
satisfatória e 22,4% tiveram avanços, apesar das dificuldades

educação conclui avaliação semestral e projeta 
apoio pedagógico para 26% dos alunos 

A Secretaria de Estado da 
Educação (SED) finalizou o pro-
cesso de avaliação escolar da 
rede estadual relativo ao primei-
ro semestre de 2020. Os núme-
ros mostram que, dentre os 524 
mil alunos matriculados, 51% 
alcançaram aprendizagem sa-
tisfatória e 22,4% tiveram avan-
ços, apesar das dificuldades no 
atual contexto com a realização 
das atividades não presenciais. 
Os dados presentes no Relató-
rio de Aprendizagem produzido 
pela Diretoria de Ensino da SED 
foram fornecidos pelos profes-
sores da rede e coletados após 
a realização dos conselhos de 
classe de todas as 1065 escolas 
estaduais.

Ao longo do regime espe-
cial, a SED tem orientado os ges-
tores e educadores da rede sobre 
os critérios de avaliação, que de-
vem considerar os objetivos de 
aprendizagem alcançados e bus-
car evitar um aumento de repro-

vação e abandono escolar em 
meio ao contexto da pandemia. 
Além da avaliação efetuada pelo 
professor, as escolas preenche-
ram um roteiro avaliativo para to-
das as turmas, detalhando qua-
litativa e quantitativamente o 
aproveitamento dos alunos.

alunos que tiVeRaM 
dificuldades 

O roteiro avaliativo integrou 
um painel que mostrou que 26,4% 
dos alunos da rede tiveram dificul-
dades de realizar as atividades ou 
não conseguiram realizá-las. Esses 
dois públicos serão o alvo princi-

pal da retomada das atividades de 
apoio pedagógico presencial. 

O retorno escalonado (por 
série e por semana) ocorrerá a 
partir da autorização da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), 
que acompanha a matriz de ris-
co do coronavírus. Dessa forma, 
em 2020 não haverá aulas nor-
mais como ocorriam antes da 
pandemia. Isso significa que, até 
o final deste ano letivo, as ativida-
des remotas continuam até o fe-
chamento do calendário.

O secretário de Estado da 
Educação, Natalino Uggioni, res-
salta que a forma como a SED pla-
nejou e organizou a retomada de 
atividades presenciais materiali-
za a preocupação com a qualida-
de da aprendizagem. “Ao priori-
zarmos os alunos que estão tendo 
dificuldade de assimilar o conte-
údo, além de buscarmos recebê
-los com segurança, em número 
reduzido, poderemos apoiá-los 
na continuidade dos estudos”.

levantamento aponta como foi o desempenho no primeiro semestre letivo

Divulgaçãoa Política não é 
coisa técnica 

Essa semana um amigo meu mandou um texto 
(não sei se de autoria dele ou encaminhado enquanto 
corrente) em que desafiava o candidato para respon-
der uma série de perguntas e ganhar o voto dele. 

Entre essas, justamente as que me chamaram aten-
ção - e razão deste meu texto - perguntando se o can-
didato tinha empresa e formação em administração. 

Bom, eu entendo a intenção positiva desse fervor 
que ingenuamente está convencido de querer eno-
brecer a política por meio de candidatos preparados, 
mas de fato essas expectativas representam e testemu-
nham um pressuposto não apenas paradoxal, mas até 
contraprodutivo e prejudicial, sendo que, se formos 
entender melhor, essa propensão a querer qualificar a 
política na verdade está, desse jeito, desnaturando-a. 

Explico. 
Essa ideia que a política seja algo técnico, ou seja, 

uma questão de gestão e de administração, baseia-
se obviamente e ingenuamente sobre o entendimen-
to superficial (uma ideia perigosa) que o Estado seja 
algo técnico, impessoal. Uma empresa, ou seja, que 
uma coisa pública (res publica – coisa do povo) seja 
uma coisa particular ou um produto de uns (res pri-
vada). Isto é um pensamento típico de todos os regi-
mes, seja de extrema direita ou de esquerda: de um 
lado, o Estado como princípio superior estadista, aci-
ma das pessoas; de outro, o estado como produto-ma-
nifesto de partido. 

Mas o Estado, quando é democrático, não é algo 
técnico que tem a ver com os ganhos, é algo ético, que 
tem a ver com as pessoas. Não é algo que precisa ser 
administrado ou rendado, mas é algo que precisa ser 
planejado, criado, formado, acompanhado, vislum-
brado, protegido, servido, amado, temido, construído, 
curado, guiado, abraçado e, acima de tudo, educado. 

Repito, o Estado democrático não é algo técnico, 
mas é algo ético. 

E os políticos, representantes eleitos, não por se-
rem administradores ou empresários garantem serem 
melhores representantes/políticos. 

Tanto é que os melhores políticos da história, por 
exemplo os que governaram as polis gregas, primárias e 
supremas democracias, eram filósofos e professores. Ou 
seja, pessoas capazes de pensar, de formar, de educar, de 
criar e, acima de tudo, de se dar para o bem comum, que 
passa pelo bem do estado (de todos e não de alguns). 

A política tem que ser ética e não técnica. E olhem 
que ética não significa educada ou ficha limpa. Se as-
sim fosse Nelson Mandela nunca teria sido presidente. 

Hoje estamos assistindo ao gol contra de querer 
uma política pior pensando que seja melhor. Basica-
mente a mesma atitude que temos quando nos entu-
pimos de remédios querendo providenciar saúde: isto 
porque a televisão ou o médico falou. 

Precisaremos de ética. No meu blog explicarei me-
lhor as questões de relação entre ética e política: 
Erasmo da Rotterdam, Machiavelli, Kant, somos re-
presentantes de uma moral cristã, racionalista e ins-
trumental (Kant escreve muito sobre os políticos que 
latem e vendem moral e moralismos nas campanhas 
de propagandas). 

No blog explico melhor…
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que trabalham à noite, perma-
nentemente ou em regime de 
rodízio, sofrem alterações no 
sono. Além disso, elas tam-
bém têm o ritmo de produ-
ção de moléculas de defesa 
do organismo desregulado, o 
que reduz o sistema imuno-
lógico. 

“Durante o sono, o cé-
rebro passa por estágios e é 
nesse período que ocorre a 
liberação de hormônios para 
se recuperar fisiologicamen-
te e consolidar a memória”, 
reforça. 

Stieler lembra que o im-
portante é a qualidade do 
sono. “Geralmente o reco-
mendado são oito horas de 

sono, mas têm pessoas que 
dormem seis horas e se sen-
tem bem. O importante é a 
qualidade do sono noturno e 
aproveitar o sol da manhã por-
que ele ativa nosso cérebro, fa-
zendo com que o corpo perce-
ba que acordamos”, comenta.  

CLEITON FERRASSO 

O pesquisador maravi-
lhense Eduardo Stieler par-
ticipou de um estudo sobre 
o sono e o resultado foi pu-
blicado na revista científica 
Chronobiology International, 
em maio deste ano. Além de 
Stieler, o artigo foi realizado 
pelos pesquisadores da Escola 
de Educação Física, Fisiotera-
pia e Terapia Ocupacional da 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) Flávia Ro-
drigues da Silva, Renato Car-
valho Guerreiro, Henrique de 
Araújo Andrade e Andressa 
Silva e coordenado pelo pro-
fessor Marco Túlio de Mello. 

duRMa beM O escopo do projeto abordou a restrição do sono em profissionais noturnos, como 
policiais, vigilantes e enfermeiros, entre outras pessoas que trabalham durante a noite

Maravilhense participa de estudo sobre o 
sono e resultado é publicado em revista 
científica internacional 

Eduardo Stieler falou sobre o assunto em entrevista à rádio líder nesta semana. o conteúdo está disponível na página 
da líder FM no Facebook e Youtube

Reprodução Facebook

dicas PaRa doRMiR beM
Mantenha o quarto 
escuro com temperatura 
entre 20°C e 23°C
tenha alimentação leve 
durante a noite
Evite café 
Evite usar o celular pelo 
menos uma hora antes 
de se deitar 

O escopo do projeto abor-
dou a restrição do sono em 
profissionais noturnos, como 
policiais, vigilantes e enfer-

meiros, entre outras pessoas 
que trabalham durante a noi-
te. O resultado mostrou que 
essas pessoas podem apresen-

tar maior dificuldade de com-
bater infecções como a co-
vid-19, entre outras. 

Segundo Stieler, pessoas 

DIANA HEINz

A 37ª edição da feijoada 
foi realizada no sábado (26) 
pelo Lions Clube Maravi-
lha. A ação rendeu 500 ban-
dejas do alimento que foram 
entregues na sede da entida-
de. Conforme a presidente, 
Cleusamar Preuss, a campa-
nha ultrapassou as expectati-
vas do Clube, mas foi menor 
em relação a edições anterio-
res devido à pandemia. O lu-
cro será revertido na com-
pra de andadores, cadeiras 
de rodas e muletas que são 
emprestados à comunida-
de. “Hoje praticamente to-
dos os nossos equipamentos 
estão em circulação. Houve 
um aumento de necessida-
de com a pandemia e inclusi-
ve estamos atendendo a mu-
nicípios vizinhos”, explica. 

Conforme a presiden-
te, a feijoada será realiza-
da novamente em 2021, com 
o mesmo propósito. O Jan-
tar do Peixe, outro even-
to tradicional do Clube de 
Lions, não será realiza-

feiJoada
lions clube Maravilha entrega 
500 bandejas de feijoada 

do presencialmente. O Clu-
be estuda a promoção de 
entrega do alimento. “To-
das as ações que arreca-

dam recursos são revertidas 
à comunidade. O Jantar do 
Peixe auxilia a nossa Cam-
panha da Visão”, afirma. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Entrega foi realizada no sábado (26)

lucro será revertido na compra de andadores, cadeiras de rodas e muletas
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LUIZ CARLOS
PRATES

CLEITON FERRASSO 

Os alunos da rede municipal 
de ensino de Maravilha não vol-
tarão às salas de aula neste ano. A 
decisão foi tomada a fim de pre-
servar a saúde dos usuários das 
escolas devido à pandemia da 
covid-19. Assim como Maravi-
lha, todos os municípios da Asso-
ciação dos Municípios do Entre 
Rios (Amerios) decidiram pelo 
não retorno das aulas presen-
ciais na rede municipal de ensi-
no. Em relação às aulas na rede 
estadual de ensino, a Regional 
de Maravilha está aguardan-
do nova portaria sobre as datas 
para o retorno presencial. 

Além dos secretários de 
Educação e de Saúde dos mu-
nicípios da Amerios, participa-
ram da decisão a Assessoria da 
Federação Catarinense de Mu-
nicípios (Fecam) e União dos 
Dirigentes Municipais de Edu-
cação (Undime). A reunião 
ocorreu de forma virtual em 11 
de setembro e a Amerios en-
viou uma nota à imprensa. 

nota
Cumprindo com a sua mis-

são de representar e zelar pe-
los interesses da educação pú-

educaÇão Assim como Maravilha, todos os municípios da 
Associação dos Municípios do Entre Rios (Amerios) decidiram pelo 
não retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino

Rede municipal de ensino 
decide pelo não retorno 
das aulas presenciais 

blica ofertada no âmbito das 
redes municipais de ensino ca-
tarinenses, em especial neste 
momento, zelar pelo direito à 
vida e à segurança de sua co-
munidade escolar, além da ga-
rantia da qualidade da ofer-
ta de ensino, recomendam que 
as Redes Públicas Municipais de 
Ensino de Santa Catarina ava-
liem e considerem comunicar a 
decisão de não retornar as ati-
vidades presenciais nas escolas 
das suas redes de ensino no res-
tante do ano de 2020.

Importante destacar para 
a sociedade catarinense, que os 
motivos acima expostos foram 
amplamente discutidos a fim 
de apresentar com clareza todo 
o cuidado e respeito que temos 
por nossa comunidade esco-
lar. Entendemos que tomar essa 
decisão permitirá qualificar o 
tempo que resta para cumprir 
2020, do ponto de vista pedagó-
gico, e dará mais tranquilidade 
aos pais do ponto de vista da se-
gurança de seus filhos se anun-
ciarmos que, mesmo não sendo 

o que gostaríamos que aconte-
cesse, dada a ansiedade de to-
dos para o retorno das ativida-
des escolares presenciais, esta é 
a decisão mais prudente e res-
peitosa com a vida de todos.

Concluindo, portanto, os 17 
Prefeitos, juntamente com o Co-
legiado de Educação e de Saúde 
da AMERIOS, DEFINIRAM, jun-
tamente com a FECAM e UNDI-
ME, o não retorno das aulas pre-
senciais no âmbito municipal, 
no exercício de 2020.

Decisão de manter as aulas a distância foi para preservar a saúde dos usuários

Julio Cavalheiro/Secom

debate
associação promove reunião com a 
vice-governadora 

A Associação das Pesso-
as com Deficiência do Entre 
Rios (APCDRIOS) realizou 
em Maravilha, recentemen-
te, um encontro com a pre-
sença da vice-governadora 
de Santa Catarina, Danie-
la Reinehr. Conforme o Pre-
sidente da associação Dou-
glas Rhoden, a reunião teve 
como finalidade os direitos 
das pessoas com deficiência 
do Estado. “Primeiramen-
te foi debatido sobre rea-

bertura da Fundação Nova 
Vida, responsável por as-
sistências aos PCD, com o 
fornecimento de equipa-
mentos especiais como ca-
deira de rodas”, afirmou. 

O presidente ainda infor-
mou que foi solicitado para 
a vice-governadora, que seja 
revogado com urgência o 
decreto 737/2020, que limita 
e dificulta o acesso das pes-
soas com deficiência a isen-
ção de IPVA para veículos. Debate pediu apoio para reativação da Fundação Nova vida

Divulgação

só hoje
Nunca antes conversei tanto por telefone quanto nes-

tes dias. Ontem, uma amiga, foi minha colega logo que che-
guei a Florianópolis, me ligou. Separados mas amigos. On-
tem, como disse, ela me ligou. Ligou tranquila, mas um tanto 
preocupada. Interessante, uma pessoa tranquila, mas com a 
luz amarela da preocupação acesa... E aí, fulana, tudo bem? 
– “Comigo tudo, Prates, tudo bem, bem demais, e isso me in-
quieta”! A ex-colega me contou de encrencas por que passa 
na vida familiar, nada por culpa dela, mas ela sofre muito. - 
Hoje estou bem, disse ela, mas já fico com o coração na mão, 
amanhã pode vir tudo de novo, problemão! Mais ou menos 
essa a conversa. Hoje tudo bem, mas o amanhã me preo-
cupa... Você já viveu situação parecida, leitora? Muita gen-
te vive nessa inquietação. Usei da história da minha ex-co-
lega para falar exatamente do que falo aqui dia sim, dia não: 
o aqui e agora na nossa vida. Se agora está tudo bem, por 
que jogar uma preocupação para amanhã, uma preocupação 
que pode não se confirmar? E se não se confirmar, estraguei 
o meu dia de ontem com uma preocupação inútil. Aliás, ao 
contar dessa vivência da minha colega, lembro, outra vez, de 
um ex-colega, baita mau-caráter, falecido, que um dia ao me 
encontrar feliz nos corredores da rádio onde trabalhávamos 
em Porto Alegre, jogou água fria na minha fervura. Eu ha-
via saído da sala do departamento de esportes feliz da vida, 
bah, estava pagando cafezinho até para a mãe Joana quando 
esse colega me pegou pelo braço: por que toda essa alegria? 
Contei que acabara de ver a escala de fim de semana e eu es-
tava escalado para narrar o melhor dos jogos... O tal colega, 
mau-caráter, me disse sério ao pé do ouvido: - “Te prepara, 
em seguida vai vir uma bomba para ti e esta tua alegria vai 
por água abaixo”! Mais ou menos isso. Bah, já fiquei a olhar 
para os lados, o mau-caráter balançou a minha alegria. Não 
aconteceu nada depois disso, narrei o jogão. O mesmo pode 
acontecer com essa ex-colega que anda vivendo encrencas 
diárias, mas que diante de um dia de paz, fica louca de medo 
do amanhã: - Será que vai continuar assim, numa boa? Viva 
o hoje, amiga, vivamos o hoje de tréguas e felicidades. Só te-
mos o hoje na vida. 

MicHelle
Calma, a Michelle é outra. É Michelle Obama. Dia des-

tes, a ex-primeira-dama americana disse que os casamentos 
são realizados com muita pressa, os parceiros não se conhe-
cem bem, para um casamento um pouco mais seguro é pre-
ciso tempo, tempo de conhecimentos e descobertas... Ô, Mi-
chelle, tens toda razão, mas vá dizer isso aos apressados que 
querem logo “amarrar” os seus cavalos... Dá nisso que anda 
por aí, surras, tiros ou divórcios...

bRancos
Atenção candidatos! Do mesmo modo como quem sente 

saudade não erra o caminho, também não passa por brancos 
na hora de falar quem tem verdades para dizer e crê no que 
vai dizer. Os vacilos na fala são muito mais por insegurança 
de quem fala, pouco conteúdo e dúvidas quanto ao que vai 
dizer. Na hora da fúria não vacilamos, temos o que dizer...

falta diZeR
Trecho do livro – “Confissões de um filósofo desespera-

do”, do magnífico catarinense, advogado, Luiz Gonzaga de 
Bem – “Por que Deus nos criou tão fracos, tão covardes, tão 
violentos, tão pretensiosos, tão pesados? Por que tantos cana-
lhas ou medíocres, tão poucos heróis ou santos? Por que tanto 
egoísmo, inveja, ódio, tão pouca generosidade e amor”? Atre-
vo-me a responder: porque esse “deus” foi inventado...
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“Não é o mais forte que sobrevive, nem 
o mais inteligente. Quem sobrevive é o 
mais disposto à mudança” 

Charles Darwin, biólogo
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Apenas 10 atividades industriais superaram 
o patamar pré-pandemia, afirma IBGE

Apenas dez das 26 atividades investigadas operam em nível superior ao pré-crise sanitária, segundo os 
dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os níveis mais elevados em relação ao patamar de fevereiro foram os registrados pe-
las atividades de equipamentos de informática (11,5%), extrativas (9,5%), móveis (8%) e be-
bidas (6%). Na direção oposta, os segmentos de vestuário (-31%), impressão e reprodu-
ção de gravações (-29%) e veículos (-22,4%) têm os níveis mais baixos ante fevereiro.

Agência Brasil

Fecomércio/SC divulga pesquisa de intenção 
de compras para o Dia das Crianças

A amostra da pesquisa foi de 1.121 pessoas entrevistadas, no 
período entre os dias 1 e 11 de setembro, nas cidades de Blumenau, 
Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages e Itajaí. Segundo 
a pesquisa, os principais destinos dos catarinenses continuam sen-
do o comércio de rua (62,8%) e shoppings centers (16,3%), porém a 
participação dos dois recuou, enquanto a internet (9,8%) triplicou 
frente ao ano passado. Brinquedos (47,3%), roupas (27,4%) e calça-
dos (6,8%) devem ser os itens mais procurados. A maioria (73,1%) 
pretende fazer pesquisa de preço antes de adquirir o produto.

Caixa abre 26 agências em SC neste sábado 
para pagamento do FGTS e Auxílio Emergencial

A Caixa Econômica Federal abrirá neste sábado (3) 26 agên-
cias em Santa Catarina para atendimento aos beneficiários do 
Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS. Os be-
neficiários nascidos em maio poderão sacar o Auxílio Emergen-
cial em dinheiro e os trabalhadores nascidos em junho pode-
rão retirar em espécie os valores referentes ao Saque Emergencial 
do FGTS. O banco reforça que todas as pessoas que procurarem 
atendimento durante o funcionamento das agências serão aten-
didas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Fernando Frazão/Agência Brasil

Desemprego fica em 14,1% na 2ª semana de setembro

A taxa de desemprego no Brasil saiu de 13,7% na primeira semana de setembro para 14,1% 
na segunda semana do mês, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Covid (Pnad Covid-19), divulgados na sexta-feira (2), pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). O instituto avalia que o cenário foi de estabilidade na maioria dos 
indicadores do mercado de trabalho entre os dias 6 e 12 de setembro. O IBGE estimou a popu-
lação desempregada em 13,5 milhões de pessoas na segunda semana de setembro, cerca de 
500 mil a mais que o registrado na semana anterior, quando essa população totalizava 13 mi-
lhões. O total de ocupados é de 82,6 milhões na segunda semana de setembro, 300 mil a mais 
que o patamar da semana anterior, quando havia 82,3 milhões de pessoas ocupadas no país.

BC proíbe cobrança 
de taxas para pessoas 
físicas que usarem o Pix

O Banco Central (BC) publicou na sexta-fei-
ra (2) uma resolução que proíbe a cobrança de 
tarifas para pessoas físicas e microempreende-
dores individuais (MEIs) que utilizarem o Pix, 
ferramenta para pagamentos instantâneos cria-
da pelo BC. Segundo o texto no Diário Oficial da 
União (DOU), não poderá haver cobrança de ta-
xas tanto no envio como recebimento de dinhei-
ro pelo Pix. Pessoas jurídicas vão poder ser ta-
xadas ao utilizarem o serviço. A regra começa a 
valer em 3 de novembro deste ano. O Pix, dife-
rente dos demais produtos financeiros, é gratui-
to e funcionará 24 horas por dia, sete dias por se-
mana, além dos valores transferidos caírem na 
conta do destinatário em questão de segundos. 
Também será possível realizar pagamentos em es-
tabelecimentos comerciais por meio de QR Co-
des, que devem ser escaneados pelo celular.

Nova lei altera recolhimento 
do ISS para município 
onde serviço é prestado

O presidente, Jair Bolsonaro, sancio-
nou, sem vetos, a Lei Complementar 175, 
que estabelece regras para o recolhimen-
to do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) pelo município onde está o 
cliente (destino), e não mais na cidade-sede 
do prestador do serviço (origem). A legisla-
ção foi publicada no Diário Oficial da União 
da semana passada. Na prática, o texto re-
gula o recolhimento do imposto pelo muni-
cípio do consumidor, e não da empresa que 
presta o serviço. A mudança será gradati-
va, até 2023, para que cumpra o determina-
do em legislação de 2016. Os serviços que 
terão a arrecadação transferida para o desti-
no são os de planos de saúde e médicos-ve-
terinários, de administração de fundos, con-
sórcios, cartões de crédito e débito, carteiras 
de clientes e cheques pré-datados e de ar-
rendamento mercantil (leasing). A propos-
ta segue entendimento do STF definindo 
regras de transição que deem segurança ju-
rídica aos municípios e permitam às prefei-
turas que perderão receita o ajuste gradual 
do caixa. Em 2021, ao menos 33,5% do tri-
buto serão arrecadados na origem e 66,5% 
no destino. Em 2022, ficarão 15% na origem 
e 85% no destino. Já a partir de 2023, o to-
tal do ISS ficará com o município onde está 
o usuário do serviço. O início da vigência 
da nova lei será em 1º de janeiro de 2021.
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compre online
superiguatemi.com.brSITEMERCADO

Baixe o APP 

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

A semana foi marcada por 
ações especiais no Hospital São 
José de Maravilha. Quem pas-
sou pelos corredores do hospital 
percebeu a exposição de carta-
zes que lembram a importân-
cia da doação de órgãos. A equi-
pe também fez a distribuição de 
folders informativos, adesivos 
e sementes de girassóis, com o 
slogan: “Plante sua árvore da 
vida. Doe órgãos, doe vida”. 

A campanha foi organiza-
da pela Comissão Hospitalar 
de Transplante (CHT), formada 
pela equipe multiprofissional 
do Hospital São José. A campa-
nha Setembro Verde tem o obje-
tivo de sensibilizar a população 
para a doação de órgãos e teci-
dos. Um único doador de múlti-
plos órgãos pode salvar cerca de 
oito vidas. 

O primeiro passo para ser 

seteMbRo VeRde Equipe multiprofissional fez a distribuição de folders, adesivo e sementes de girassóis 

Hospital são José trabalha campanha 
de incentivo para doação de órgãos

um doador é manifestar esse 
desejo ainda em vida, já que 
uma das principais causas 
para a não efetivação da doa-
ção é a negativa familiar. A do-
ação múltipla de órgãos ocor-
re após o diagnóstico de morte 
cerebral, quando há perda irre-
versível das funções vitais que 
mantêm a vida, como a perda 
da consciência e da capacidade 
de respirar. O indivíduo pode 
ser um potencial doador de 
córneas, rins, fígado, coração, 
pulmão, pâncreas, entre outros 
órgãos e tecidos, utilizados pos-
teriormente em transplantes. 

Também é possível ser do-
ador em vida, sem comprome-
ter a saúde. Nesses casos, a pes-
soa doa tecidos, rim e medula 
óssea. Ocasionalmente, tam-
bém é possível doar parte do fí-
gado ou do pulmão.

PRocesso antes 
da doaÇão
Conforme a enfermeira 
Diane Diesel, coordenadora 
da Enfermagem na uti do 
hospital São José e integrante 
da Comissão hospitalar de 
transplante, antes da captação 
dos órgãos ocorrem etapas 
muito importantes, como o 
diagnóstico da morte encefálica. 
A abordagem da família é 
feita com apoio da equipe 
multiprofissional, incluindo 
assistente social e psicóloga. 
todo o processo é feito 
com muito respeito à dor da 
família que passa pela perda 
de um ente querido. Quando 
a doação é autorizada, o 
acompanhamento da família 
segue até que todo o processo 
seja finalizado. 

Fotos: Divulgação

Equipe Multiprofissional do hospital São José organizou a campanha

cResciMento nas 
doaÇÕes eM sc
Mesmo com a pandemia 
de covid-19, Santa 
Catarina teve aumento 
de 15% em doações de 
órgãos nos primeiros 
cinco meses do ano em 
relação a 2019. De janeiro 
a maio de 2020, foram 
registradas 129 doações 
de múltiplos órgãos, 17 
a mais do que o mesmo 
período do ano passado.

Folder informativo, adesivo e sementes de girassóis 
foram entregues

Corredores do hospital foram personalizados
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Os benefícios do ciclis-
mo são diversos, pois ele é 
uma simples atividade física 
essencial para a saúde geral 
do corpo. Além disso, alguns 
dos benefícios do ciclismo 
para a saúde incluem toni-
ficação muscular, melhoria 
da saúde cardiovascular e 
uma melhor circulação san-
guínea.

Estes benefícios para a 
saúde são a razão por trás da 
popularidade consistente do 
ciclismo por muitos anos. A 
bicicleta é uma das formas 
mais simples de trabalhar 
como forma moderada da ati-
vidade física que é necessária 
para o corpo humano.

Andar de bicicleta não é 
apenas um exercício. É tam-
bém utilizado como um meio 
de transporte em muitos pa-
íses. O ciclismo ajuda a in-
corporar a atividade física em 
sua vida diária. De crianças a 
idosos, cada pessoa pode fa-
cilmente escolher o ciclismo 
para uma vida mais saudável!

No ano de 1817, o con-
ceito de ciclismo foi inventa-
do pelo Barão Karl Von Drais. 
O que ele inventou não era 
exatamente a bicicleta que 
conhecemos e usamos. Na 
verdade, ele inventou uma 
curta máquina que o ajudou 
a caminhar nos jardins reais 
mais rápido.

Este dispositivo tinha ro-
das, mas não tinha nenhuma 
engrenagem, correntes e pe-
dais. Além disso, ele avança-
va empurrando os pés contra 
o chão. Com uma melhoria 
nesta tecnologia, este dis-
positivo bruto foi finalmen-
te transformado na moderna 
bicicleta.

O corpo humano re-
quer atividade física para o 
funcionamento normal. Pelo 
menos trinta minutos de ati-
vidade física forte ou mode-
rada é muito importante e 
necessário a fim de alcançar 
saúde a longo prazo. Além 
dos benefícios para a saú-
de física, existem benefícios 
para a saúde social e mental, 
que fazem do ciclismo uma 
atividade agradável também. 

Confira os 10 benefícios 
do ciclismo para a saúde:

- O ciclismo fortalece os 
músculos: Andar de bicicle-
ta é uma atividade que envol-
ve uma grande quantidade de 
pedalar. Normalmente, pre-
sume-se que esta atividade 
só ajuda a tonificar os mús-
culos da panturrilha e coxas, 
mas na verdade é um treino 
físico geral e envolve o movi-
mento de quase todas as par-
tes do corpo.

Os músculos do bra-
ço também são fortalecidos, 
porque eles são necessários 
para equilibrar o ciclo. Em 
crianças, uma forte melhoria 
na saúde óssea e muscular foi 
notada após as sessões de ci-
clismo regulares. Há evidên-
cias fortes que a saúde dos 
músculos está diretamente 
relacionada ao ciclismo. De-
vido ao aumento da flexibili-
dade dos músculos, a aptidão 
aeróbica recebe um impulso.

- Benefícios do ciclismo 
para a saúde cardiovascular: 
Durante o ciclismo, o coração 
bate mais rápido do que o ha-
bitual. Isto exercita o coração 
e promove a boa saúde. Estu-
dos em homens de meia ida-
de apresentaram resultados 
positivos em termos da fun-
ção cardiovascular. Em com-
paração com os sedentários, 
aqueles que participaram de 
atividades como ciclismo, 
caminhada e corrida exibi-
ram melhora na função car-
diovascular.

- O ciclismo ajuda no 
controle da Diabetes: A Dia-
betes aumenta o risco de vá-
rias doenças, tais como doen-
ça cardíaca, acidente vascular 
cerebral, doenças de pele, do-
enças oculares, doença renal 
e outras. A Diabetes pode ser 
controlada por atividade físi-
ca, o que inclui a bicicleta. O 
ciclismo pode ser muito be-
néfico no controle da Diabe-
tes, pois a glicose presente 
nas células é esgotada e a glu-
cose do sangue é desenhada 
pelas células e convertida em 
energia útil.

os 10 benefícios do ciclisMo PaRa sua saúde

- O ciclismo aumenta os 
níveis de energia: Andar de 
bicicleta ajuda a aumentar a 
resistência do corpo e dar um 
impulso para a capacidade 
de resistência de uma pessoa.

- Benefícios do ciclismo 
contra o estresse: Passeios 
de bicicleta podem ser to-
mados para reduzir o estres-
se e se divertir. Especialis-
tas dizem que a reprodução 
de qualquer tipo de esporte 
pode reduzir o estresse, mas 
na maioria dos casos, a prá-
tica de esportes pode não ser 
possível para muitas pessoas. 
Em vez disso, pode-se passar 
o tempo a andar de bicicle-
ta, que também é igualmen-
te benéfica na redução do es-
tresse e depressão.

- Benefícios do ciclismo 
para gerenciar a dor: Andar 
de bicicleta ajuda com a ges-
tão da dor. Andar de bicicleta 
é considerada como um exer-
cício de “liberação”. Os exer-
cícios liberais desempenham 
um papel muito importante 
no alívio de problemas fisio-
lógicos e psicológicos, como 
estresse, tensão e dor. An-
dar de bicicleta é uma estra-
tégia de redução de dor am-
plamente aceito que, muitas 
vezes, é implementado em 
crianças, mas é tão útil para 
os adultos.

- O ciclismo ajuda na 
perda de peso: O ciclismo é 
um excelente exercício para 
queimar calorias. Uma pes-
soa andando de bicicle-
ta com uma velocidade de 
10 mph queima 260 calorias 
em uma hora. Andar de bi-

cicleta exercita os músculos 
na parte da frente das coxas 
e nádegas.

- Benefícios do ciclismo 
contra o Câncer: A incidên-
cia de doenças, como o Cân-
cer, pode ser reduzida de for-
ma significativa através da 
adesão de atividades físicas, 
como ciclismo e corrida. Es-
tudos mostram que para 
aquelas pessoas que prati-
caram moderadas a elevadas 
atividades físicas em idades 
precoces e médias, o risco 
de Câncer foi reduzido. Por 
outro lado, o risco de Câncer 
não diminuiu em pessoas 
sedentárias.

- Benefícios do ciclismo 
para Artrite: Andar de bici-
cleta é notado como um dos 
melhores exercícios para 
prevenção e redução da Ar-
trite. O ciclismo ao ar livre 
ou passeios em bicicleta es-
tática são igualmente bené-
ficos na redução e preven-
ção da Artrite. Músculos das 
coxas e pernas são usados 
durante o ciclismo e a sua 
flexão é benéfica no contro-
le da Artrite.

iMPacto aMbiental 
de ciclisMo

Andar de bicicleta é um 
modo ambientalmente ami-
gável de transporte, uma vez 
que reduz a poluição em nos-
sos bairros e reduz a emissão 
de gases de efeito estufa. As-
sim, o ciclismo não só promo-
ve a boa saúde, mas também 
um ambiente melhor.

O ciclismo de 10 km a 
cada dia pode evitar a emis-
são de pelo menos 1,3 tone-
ladas de gases de efeito estufa 
anualmente. Isso reduz o ris-
co de muitas doenças fatais e 
problemas de saúde que afe-
tam milhões de pessoas devi-
do à poluição do ar.

Medidas de seguRanÇa
Andar de bicicleta é defi-

nitivamente uma atividade fí-
sica completa, que tem uma 
ampla gama de benefícios 
para a saúde que você pode 
desfrutar. No entanto, algu-
mas precauções devem ser 
tomadas antes de optar por 
andar de bicicleta como um 
esporte regular ou um modo 
de transporte.

É importante usar roupas 
bem equipadas para o ciclis-

mo. Roupas soltas podem fi-
car presas durante o ciclismo 
e causar problemas graves, 
especialmente se você está 
montando no tráfego pesado 
de áreas urbanas.

Sempre tenha abundân-
cia de água na mão e beba 
com frequência para com-
pensar a possível desidrata-
ção causada devido à ativida-
de física. Esticar os músculos 
é importante porque aquece o 
corpo e prepara para a ativida-
de física intensa do ciclismo.

Usar capacete é talvez a 
medida de segurança mais 
importante que você precisa 
tomar. Ele impede ferimentos 
na cabeça em caso de aciden-
te de qualquer tipo. Além dis-
so, considere o uso de guardas 
cotovelo e joelho apropriados 
para a proteção total.

Andar de bicicleta não é 
apenas uma atividade física 
regular. É também um meio 
de transporte e, portanto, 
permite que as pessoas fi-
quem em forma, mesmo 
quando estão indo para o tra-
balho, às compras ou para se 
divertir com os amigos.

Fonte: www.saudedica.com.br
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eleiÇão 

urnas eletrônicas já estão em Maravilha 
e aguardam testes 
CARINE ARENHARDT

 
A 58ª Zona Eleitoral de 

Maravilha já recebeu as 106 
urnas eletrônicas que se-
rão usadas na eleição des-
te ano. Os equipamen-
tos serão distribuídos entre 
os seis municípios que fa-
zem parte da zona eleito-
ral e algumas unidades serão 

reservadas para atender pos-
síveis demandas de trocas. 

Conforme a chefe do 
Cartório Eleitoral, Mariana 
Flemming, nos próximos dias 
devem ser iniciados os tes-
tes das urnas, para verificar 
o correto funcionamento de 
cada equipamento. “Estamos 
aguardando os técnicos de 
urnas chegarem, o que ocorre 

na próxima semana. Eles vão 
organizar, testar e preparar as 
urnas para a eleição. São fei-
tos testes repetitivos nas ur-
nas, são testados o áudio, ví-
deo, impressão e teclado. Se 
a urna apresenta algum pro-
blema mais grave, vai para 
uma empresa especializa-
da. Para isso que servem os 
testes, se ocorrer algum pro-

blema precisamos detec-
tar agora”, explica Mariana. 

As urnas permane-
cem no Cartório até a vés-
pera da eleição, quando se-
rão levadas até os locais 
de votação e entregues aos 
delegados de prédio. A dis-
tribuição é feita por uma 
empresa transportadora, 
preparada para o trabalho.

Para reconhecer o mérito de 
cases das cadeias produtivas do 
Agro que tenham contribuído 
para o desenvolvimento do Es-
tado, a Federação de Entidades 
Empresariais do Rio Grande do 
Sul (Federasul) promoveu o 8º 
Prêmio Vencedores do Agrone-
gócio e 4º Prêmio Elas no Agro. A 
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 
foi premiada na categoria Depois 
da Porteira, com o case “Desen-
volvimento do agronegócio por 
meio do Programa Propriedade 
Sustentável”. 

O ato de entrega, com a par-
ticipação da presidente da coo-
perativa, Angelita Marisa Cado-
ná, ocorreu na quarta-feira (30), 
durante a programação da Ex-
pointer 2020 Digital, transmiti-
da de forma on-line no Facebook 
da Federasul, devido aos cuida-
dos necessários pela pandemia 
de covid-19. Em nome dos mais 
de 82 mil associados da coopera-
tiva e dos cerca de 450 colabora-
dores, Angelita fez seu pronun-
ciamento citando, inicialmente, 
parte da história do Propriedade 
Sustentável. 

conquista ECooperativa obteve reconhecimento na categoria 
Depois da Porteira 

sicredi recebe premiação da federasul

Premiação foi entregue nesta semana, durante a Expointer 2020 Digital

O programa nasceu em 2013, 
já tendo sido contemplado com 
reconhecimento da Organização 
das Nações Unidas (ONU), atra-
vés da FAO, por ser uma das boas 
práticas na área de produção de 
alimentos. “Estamos felizes com 
esta premiação e por termos 
conseguido beneficiar mais de 
200 famílias ao longo destes sete 
anos. Isso porque, a cooperativa 
teve origem na agricultura fami-
liar, sendo fundada por 20 produ-
tores rurais, tendo nossa essên-

cia na cooperação e no propósito 
de sempre fazer juntos. Para al-
cançarmos êxito com o progra-
ma, contamos com a parceria 
do Sebrae RS e SC, com quem 
compartilhamos este reconhe-
cimento. Hoje, na nossa carteira 
de crédito, em torno de 90% dos 
recursos são investidos na agri-
cultura familiar e sempre nos 
preocupamos em desenvolver 
iniciativas para promover esta 
área. Inclusive, em parceria com 
a Emater/RS-Ascar, com a Sicre-

di Região da Produção e a Sicre-
di Raízes, lançamos em agos-
to um projeto, chamado ‘Juntos 
pelas Agroindústrias’, envolven-
do 42 municípios e 200 agroin-
dústrias, que receberão apoio 
e orientação por dois anos. Por 
tudo isso, com esta premiação, 
queremos reiterar o nosso com-
promisso com o setor, assegurar 
que continuaremos investindo 
no agronegócio, porque acredi-
tamos na força e na importância 
que ele possui”, diz. 

Divulgação

A prefeitura de Maravilha 
confirmou o total de 680 pa-
cientes diagnosticados com co-
vid-19 no município até a sex-
ta-feira (2). São 57 casos ativos e 
610 pessoas consideradas cura-
das. O município tem sete pa-
cientes internados e soma ainda 
100 pessoas em monitoramen-
to. Os casos ativos seguem au-
mentando no município. 

Nesta semana o municí-
pio confirmou mais três óbitos, 
chegando ao total de 13. Os pa-
cientes eram idosos, dois com 
87 anos e um com 73 anos.

 O governo municipal já 

anunciou que os órgãos de se-
gurança e Vigilância Sanitá-
ria vão intensificar a fiscali-
zação nas ruas quanto ao uso 
de máscara e nos estabeleci-
mentos quanto ao cumpri-
mento das normas sanitárias.

Nesta semana a região do 
Extremo-Oeste de Santa Cata-
rina voltou a ser considerada 
de risco grave nesse período da 
pandemia. A informação foi di-
vulgada na sexta-feira (2) com 
base no Mapa de Risco Poten-
cial da Covid-19. Com essa al-
teração, sobe para cinco regi-
ões consideradas nível alto.

coVid-19
Maravilha confirma mais 
três óbitos e aumento 
nos casos ativos

Divulgação
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laZeR
Harmonia campestre clube abre 
temporada de calor em Maravilha

Presidente destaca novo quiosque, 
moderno, com churrasqueira e lareira

O 
Harmonia Campestre 
Clube abriu oficial-
mente a temporada 
2020/2021 com muito 

calor nesta semana em Maravilha. 
A abertura oficial foi ontem (2) e 
os associados já podem utilizar o 
clube. De acordo com o presiden-
te, Jandrei Willinghoefer, em ra-
zão da pandemia, a abertura não 
teve jogos e aglomerações como 
nos anos anteriores, já que haverá 

o cumprimento de todas as medi-
das sanitárias para prevenção.

Ao desejar uma excelente tem-
porada, o presidente convidou 
para momentos de lazer e confor-
to, destacando a grande estrutu-
ra que existe no Clube Harmonia. 
São quadras e campos para espor-
tes coletivos, vários quiosques ao 
ar livre, quiosques fechados para 
eventos, piscina aquecida, área 
para camping, parque infantil, bar 

e restaurante, som ambiente, e 
outras possibilidades.

Entre as novidades da tempo-
rada, um novo quiosque fechado, 
extremamente moderno. “Lareira, 
churrasqueira, mesas, geladeira, 
estrutura que também será clima-
tizada, com capacidade total para 
36 pessoas”, revela o presidente, 
afirmando que por conta da co-
vid-19 a utilização autorizada está 
em 30%. 

infoRMe PublicitáRio

Piscina ampla e ótima área para banho é destaque no harmonia Campestre Clube

Novo casal responsável pela conservação do clube, Felipe Ponciano e Fernanda Dazzi, 
com os três filhosNovo quiosque leva conceito diferenciado para eventos de família e amigos Parque infantil na árvore é grande atrativo para crianças no clube

Fotos: Ederson Abi /O Líder



,  MArAvilhA 3 DE outubro DE 202014

DIANA HEINz 

Tudo o que sentimos tem 
uma função. O medo, por 
exemplo, nos protege, por-
que impede que realizemos 
alguma ação que nos preju-
dique. Já o perdão alivia um 
peso que carregávamos sem 
necessidade. Mas os senti-
mentos existem. Eles não são 
bons ou ruins. São comuns e 
importantes a todos nós.

No cenário atual, de uma 
pandemia, surgem diferen-
tes emoções. Raiva de não ter 
controle sobre o que aconte-
ce, medo de perder o empre-
go, medo de perder alguém 
próximo, de ser contamina-
do. Mas não é só a pandemia. 
Os problemas familiares, fi-
nanceiros, de saúde e outras 
centenas de cobranças que 
nos perseguem ainda exis-
tem. 

Tudo isso cansa. Mas a 
vida em comunidade é ne-
cessária. Cada um de nós 
está vivendo seu próprio so-
nho e criando uma maneira 
de estar no mundo que faça 
sentido para si. Isso mostra 
que a vida em comunidade 
demanda respeito pelos so-
nhos e desejos do outro, mas 
a colaboração deve ser sem-
pre mais importante do que 
a competição. O episódio do 
podcast Papo de Quinta des-
ta semana recebeu a psicó-
loga Stella Boff, que falou 
sobre a vida em momentos 
difíceis.

saúde  

Você se sente cansado?

P: Diante de tudo, como podemos evitar problemas de convívio e 
conflitos prejudiciais?

r: Cada pessoa na sua individualidade vivencia 
as experiências de convívio de maneira única. 
Entretanto, acredito que há um fator em comum 
entre todos, o de que em algum momento da 

vida enfrentou algum desafio ou vivenciou algum 
tipo de conflitos interpessoal. Seja por motivadores 
das diferenças, ou do contexto emocional e de 
desequilíbrio vivenciado. É sempre importante 

estarmos atentos aos sinais, do que sentimos e 
pensamos. A partir da auto-observação, refletir e buscar 
novas formas e aprendizados, como repertórios diferentes 

para reagirmos às situações externas. É possível aprender 
e reaprender formas de se relacionar, para isso, um passo 

importante é estar disposto e a fim de romper 
algumas resistências e medos de mudar. 
buscar praticar novas habilidades sociais, ou 
potencializá-las é um caminho transformador. 
Esteja presente, com atenção no que está 
acontecendo com você. Afinal, não estamos 

livres de vivenciar dificuldades pessoais e de 
relacionamento, entretanto, o que faremos diante 

disto é o que mais implica.

Pergunta: O que deixa alguém cansado psicologicamente? 

resposta: A sensação de cansaço intenso acompanha muitas pessoas 
na atualidade. É comum ouvirmos esta queixa, de esgotamento. Portanto, 
é um tema importante para dialogarmos e refletirmos. No decorrer da 
vida, as pessoas enfrentam inúmeras situações que podem gerar fatores 
de estresse e ansiedade, o que é natural até certo ponto. o que pode 
demonstrar um desequilíbrio são os excessos de fatores estressores e, 
por outro lado, algumas faltas. Por exemplo: o cansaço pode demonstrar 
que existe um excesso de pensamentos de preocupação, excesso de 
trabalho, excesso de práticas não saudáveis e por outro lado, demonstrar 
a falta de considerar outros aspectos da vida, falta de autocuidado, falta 
de práticas saudáveis. Claro que esta constatação é algo muito particular 
de cada indivíduo. Mas a sensação de cansaço pode ser um sinal de 
alerta, para que a pessoa reveja sua rotina, suas escolhas, suas emoções e 
pensamentos. Pode ser um sinal de que algo precisa ser diferente. 

P: Existe uma relação sobre o momento de pandemia e mudanças, 
com a ideia de que muitos estão cansados? 

r: Em geral, os momentos de transições tendem a gerar mais 
desconfortos nas pessoas. Ao analisar o desenvolvimento da vida, as 
fases que frequentemente geram mais dificuldades nas pessoas são 
os momentos de ruptura e mudanças, segundo os estudos.  E por mais 
que seja cedo para termos amplitude de estudos que descrevam os 
impactos da pandemia, acredito e percebo que toda a enxurrada de 
mudanças pode contribuir para o mal-estar nas pessoas, o que muitas 
vezes é visto e dito como este “cansaço”. Algumas pessoas podem se 
sentir mais apáticas ou ansiosas por respostas para 
tudo, com medo do futuro, e todas essas emoções 
podem resultar em uma sensação de exaustão. Mas 
como cada pessoa é única e diferente, da mesma 
maneira os impactos das mudanças vindas com 
a pandemia são diferentes para cada um, afinal, 
cada indivíduo possui uma realidade, além de 
habilidades e recursos internos diferentes, 
assim podem reagir distintamente. É importante 
lembrarmos que as dificuldades individuais, de 
enfrentamento das mudanças intensificadas 
na pandemia, podem, de maneira 
direta ou não, influenciar os 
relacionamentos interpessoal.

P: Como criar tolerância com o outro?

r: Esta é uma pergunta que nos faz pensar. E falar de 
tolerância, não tem como não citar questões de ética, 
coletividade e de um olhar mais social. Acredito que é 
importante entendermos o que os relacionamentos com 
estes “outros” exigem. Desde nosso nascimento convivemos 
sistemicamente, ou seja, estabelecemos relacionamentos interpessoais, sejam 
eles familiar/parental, amizades, conjugal, profissional, diante disto, o convívio 
com as diferenças é inerente: de opiniões, de jeito de ser, de hábitos, de ritmos, 
entre outras diferenças. Muitas vezes, isso causa desconforto e dificuldades de 
convivência. Podemos entendemos o conceito “ser tolerante” como a aceitação de 
que os outros pensem de maneira diferente de nós, sem por isso os odiarmos. Quer 
isso dizer que tolerar não é amar, tampouco apreciar. tolerância soa num tom mais 
passivo, sem muitos movimentos exceto a obrigação de aceitar. tolera-se aquilo 
de que não se gosta, mas que se é obrigado a aceitar e, na melhor das hipóteses, 
a compreender, para evitar o conflito e a violência. Dentre as habilidades sociais 
do ser humano, está a capacidade de conviver com o outro e suas diferenças, ou 
seja, obter esta tolerância. Assim como outras habilidades, algumas pessoas a 
possui mais e outras nem tanto. Diante de emoções intensas, essa tarefa pode ser 
mais difícil, portanto, a autorregulação emocional torna-se uma aliada, para evitar 
situações mais estressoras e com negativas consequências.

Psicóloga Stella boff falou sobre a vida em momentos difíceis

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

PRePaRe o cliMa: A iluminação é importante, luz demais 
ou incidindo de forma direta cansa os olhos. Utilize abajures 
e luminárias apenas, afim de criar um efeito bem mais repou-
sante.

Música: Responsável pelo ritmo da reunião, deve estar pre-
sente desde que não combine apenas com você, mas também 
com o temperamento de seus amigos convidados. Fique de olho 
com o volume alto, assim seus convidados não precisam levan-
tar a voz para serem ouvidos.

laVabo social: Deve estar impecável, pois seus amigos 
irão utilizá-lo. Mantenha-o sempre limpo e perfumado para 
seus convidados.

floRes: Não é preciso gastar uma fortuna para enfeitar a 
casa. Uma folhagem ou uma única flor no vaso podem dar vida e 
colorido à sua sala. Entretanto, as flores são sinônimo de nature-
za e, por isso, devem ser naturais e jamais estarem desidratadas.

cHeiRinHos: Hoje é possível escolher para todos os gostos. 
Existem sachês em folhas, velas, óleos, essências, entre outros. 
Lembre-se de manter as fragrâncias longe da sala de jantar para 
não influenciarem no cheiro da comida. 

aPeRitiVos: São tão importantes quanto o jantar ou o al-
moço que você está servindo. Caso não estiver servindo uma re-
feição, nada melhor do que brindar as pessoas com um lanche 
saboroso, um café reforçado ou um aperitivo inesperado.

café: Ele não deve marcar o fim da refeição, mas o começo 

Ótimo final de semana!

HosPitalidade 
aléM da Mesa...

dos melhores momentos da reunião. Assim, faça que chegue à 
mesa rapidinho, logo depois de servida a sobremesa ou o doce. 
Se escolher servi-lo novamente quando os convidados estive-
rem acomodados na sala, aproveite para deixar também alguns 
chocolatinhos (não é necessário que sejam bombons caríssi-
mos). Servir o café pessoalmente é um gesto de atenção único.

Um café no capricho, acompanhado de docinhos ou um li-
cor (alguns especialistas afirmam que uma bebida realça o 
sabor da outra, com goles alternados para saborear o con-
traste) é infalível para reavivar a conversa e prolongar a fes-

ta por mais tempo.

cHaVe de ouRo: Ao notar os primeiros sinais de cansaço na 
turma, trate de servir uma refrescante água com gás - é isso mes-
mo, sirva água gelada com gás, seu efeito depois de uma noite 
comendo e bebendo é profundamente revigorante.

Agora, se você realmente quer dar um show, deixe pronto na 
geladeira uma jarra de limonada ou um suco de melão delicada-
mente perfumado com hortelã fresca batida junto. Seus convi-
dados irão adorar...experimente!

o ato de receber vai bem além de uma mesa 
farta ou de um luxo exagerado. os pequenos 
detalhes são o que realmente importam. 
Devemos aprender que viver bem é melhor do 
que ser refém do exagero. 
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esPaÇo gouRMet

Ingredientes

Quibe
600g de carne moída
1 xícara de chá de 
trigo para quibe
2 colheres de sopa de 
manteiga
Sal e hortelã picada a gosto

Molho
2 potes de iogurte natural
3 colheres de sopa de creme de 
leite
4 colheres de sopa de hortelã 
picada
2 colheres de sopa de pepino 
picado
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Hidrate o trigo em 2 xí-

caras de chá de água ferven-
te por 10 minutos. Escorra e 
aperte entre as mãos para re-
tirar todo o líquido. Mistu-
re 400g de carne com o trigo, 
tempere com sal e hortelã e 
reserve. Em uma frigideira, 
derreta 1 colher de manteiga 
e refogue a carne. Tempere 

quibe assado coM MolHo de ioguRte

com sal e pimenta e reserve. 
Unte um refratário retangu-
lar (16 x 26 cm) com óleo e 
coloque metade da mistu-
ra de carne e trigo. Recheie 
com a carne refogada e en-
tão cubra com o restante da 
mistura de carne e trigo. Sal-
pique a manteiga restan-
te sobre a superfície e leve 
ao forno 180° C por 25 mi-

nutos. Para o molho, mistu-
re todos os ingredientes até 
obter uma mistura homogê-

nea. Sirva o quibe acompa-
nhado com o molho frio ou 
gelado.

Agora sim podemos dizer que o inverno foi embora de 
vez, não é? Apesar de a noite ainda ser fresquinha, durante 
o dia já começamos a sentir um gostinho do verão que está 
por vir. E junto com a nova estação vem a vontade de ad-
quirir novas peças, não é? Hoje quero te dar algumas dicas 
para escolher peças fresquinhas e estilosas.

Uma coisa que quase nenhum consumidor observa é 
a composição dos tecidos, mas ela é muito importante para 
garantir conforto e transpirabilidade. Peças feitas em poli-
éster não são uma boa escolha para dias quentes, pois esse 
tipo de fibra tende a naturalmente ficar com cheiro de suor, 
mesmo naquelas pessoas que não suam muito, além de 
não permitir muita transpirabilidade.

Então sempre indico que para roupas de verão a pre-
ferência seja para fibras naturais como algodão e linho ou 
sintéticas como viscose. A poliamida, assim como o poliés-
ter, é uma fibra artificial, mas com características totalmen-
te opostas: permite transpiração e não fica com cheiro de 
suor. As informações sobre as fibras dos tecidos são facil-
mente encontradas na etiqueta interna que, por lei, deve 
acompanhar toda peça de roupa.

Além disso, essa é a hora de usarmos e abusarmos dos 
vestidos soltinhos, saias e shorts curtos. Mas se o seu traba-
lho não combina com roupas curtas, sempre teremos a op-
ção das saias midis e as calças soltinhas no estilo jogger, que 
costumam ser feitas de tecidos leves e confortáveis. Quan-
to às blusas, também indico que tenham alguma abertu-
ra e não sejam tão justas no corpo para não nos sentirmos 
sufocadas.

O importante é aproveitarmos essa que é uma das es-
tações mais alegres e esperadas do ano com roupas que es-
tejam “ao nosso favor”, ou seja, nos deixando lindas e con-
fortáveis!

coMo escolHeR RouPas PaRa o VeRão
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áREA VIP
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Nesta semana as amigas e proprietárias da Academia Espaço Fitness Cinara 
e Simone e a proprietária da loja ousadia Mara Zanivan de oliveira estiveram 
na sede da rádio líder FM cumprimentando a diretora comercial Simone 
hubner que completou mais um ano de vida. 

Cleria, feliz 
aniversário! 

Que a felicidade 
acompanhe 

sempre você, não 
só hoje, mas todos 

os dias da sua vida.

Fernanda, desejamos muitas 
felicidades, muita saúde, amor e 
sucesso para todos os dias da sua 
vida. Parabéns pelo seu aniversário!

lucas, parabéns! Muita 
saúde, muita paz e 
muito amor. Que Deus 
te proteja sempre. Feliz 
aniversário!

Jandrei, parabéns! Muita saúde, paz, alegria, 
prosperidade, amor, e uma infinidade de coisas boas 
para você em sua vida. Parabéns!

Danielli, parabéns por mais um ano de vida! 
Sorria, dance, pule de felicidade e celebre seu 
dia em grande estilo.
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VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

dias difíceis! todos 
teMos e eles PassaM 

Quem é que, vivendo sobre a face da Terra, pode dizer 
que jamais passou por um dia difícil? Eu, você, todos nós já 
passamos por momentos que por vezes pareciam insupor-
táveis. 

Mas vocês já pararam para pensar que já superamos, não 
um só, mas muitos dias de dificuldades.

Portanto, nos dias difíceis que se apresentam, lembre-
mo-nos de outros semelhantes que vencemos.

Depois de superadas as lutas, que nos pareciam insu-
peráveis, não sabemos explicar a nós mesmos de que modo 
vencemos.

Nem mesmo de que fonte retiramos as forças necessá-
rias para nos sustentar, durante e depois das problemáticas 
sofridas. 

Vimos a doença no ente amado assumir gravidade es-
tranha e, sem que lográssemos penetrar o fenômeno em to-
dos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais 
que o livraram da morte.

Experimentamos a visita do desânimo e da tristeza à 
frente dos obstáculos que se agravaram à nossa frente, mas, 
sem que nos déssemos conta do amparo recebido, deixamos 
o desalento das trevas e regressamos à luz da esperança.

Crises dos sentimentos que pareciam invencíveis, pelo 
teor de angústia com que nos alcançaram a alma, desapare-
ceram como por encanto sem que conseguíssemos definir 
a intervenção libertadora que nos restituiu a tranquilidade.

Sofremos a ausência de seres imensamente queridos, 
chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em 
outras faixas da experiência. 

No entanto, sem que tivéssemos que empreender qual-
quer esforço, outras almas abençoadas apareceram, nutrin-
do-nos o coração com edificante apoio afetivo. 

Contudo, pensemos que tudo isso aconteceu porque 
persistimos na fé aguardando e confiando, trabalhando e 
servindo, sem nos entregarmos ao desespero ou à derrota. 

Sei que estamos ainda passando por momentos difíceis 
por conta desta pandemia, mas outros tantos poderão sur-
gir e cabe a nós renovarmos nossa fé, não importa qual seja 
suja religião, mas acredite em algo superior e que está velan-
do por nós e todos estes momentos difíceis são na verdade 
oportunidade de aprendizado. 

E como aprendemos nestes últimos meses né, nos rein-
ventamos, criamos outras formar de trabalhar, de estudar, de 
sobreviver e sairemos disso tudo muito mais fortes. 

Acredite, tudo vai passar...

DIANA HEINz

Mais de 230 litros de cho-
pe foram produzidos pela cer-
vejaria Enigma, em parceria 
com a Mestizo, com o objeti-
vo de arrecadar recursos para 
a campanha Ame Sofia Hele-
na. A bebida foi vendida ao lon-
go do sábado (26), na sede da 
empresa, localizada na Aveni-
da Anita Garibaldi. Conforme a 
organização da campanha, in-
titulada Chopp do Bem, a bebi-
da foi produzida com recursos 
doados e 100% do valor arreca-
dado com a venda será destina-
do a Sofia Helena, do município 
de Saudades, que sofre de Atro-
fia Muscular Espinhal (AME).

solidaRiedade
cervejaria realiza campanha chopp do 
bem para sofia Helena

venda rendeu mais de r$ 4 mil à campanha Ame Sofia helena 

O chope foi produzido no es-
tilo Drtmunder Export e rendeu 
mais de R$ 4 mil à campanha. 

“Agradecemos quem doou para 
a produção ou adquiriu o pro-
duto já finalizado. Foi um traba-

lho em equipe em nome da ne-
cessidade. Estamos felizes com o 
resultado”, disse a organização. 

Diana Heinz /O Líder

CARINE ARENHARDT 

Realizada em nível nacional, 
a Campanha de Vacinação contra 
a Poliomielite e a Multivacinação 
começa segunda-feira (5), seguin-
do até o dia 30. A imunização será 
na Sala de Vacinas, junto à unida-
de de saúde do bairro Floresta, em 
Maravilha. O Dia D será em 17 de 
outubro, data que o atendimento 
será realizado no Centro Especiali-
zado em Saúde, ao lado da prefei-
tura, das 8h às 17h. 

A vacina da Poliomieli-
te, mais conhecida como go-
tinha, tem como público-alvo 
crianças com idade de um ano 
a menores de cinco anos. Já a 
Campanha de Multivacinação 

saúde A programação segue até o dia 30 e terá atendimento em horário 
especial no Dia D, em 17 de outubro

campanha contra a Pólio e Multivacinação 
começa na próxima semana

atinge até os adolescentes de 
14 anos. Quem tem idade en-
tre 11 e 12 anos deve receber 
a vacina da meningite 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. 

Campanha tem foco em crianças e adolescentes

Arquivo/O Líder
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
CARROSSEL - LINHA PRIMAVERA
Seção 86
- Viviane Andreia Engelmann: 
Presidente de mesa
- Pamela Fries: 1º Mesário
- Andrielli Cleomara Wagner Schmitz: 
2º Mesário
- Fernanda Zatt: Secretário

CENTRO EDUCACIONAL VEREADOR 
RAYMUNDO VEIT
Seção 47
- Dayana Priscila Lopes: Presidente 
de mesa
 - Laudir Viliberto da Silva: 1º Mesário
 - Wilian Gabriel Bruxel: 2º Mesário
 - Ieda Buzatto: Secretário

Seção 48 
- Vera Lucia Rossoni Tulim: Presidente 
de mesa
 - Caciane Paula Furtado Menegassi: 
1º Mesário
 - Robson Belusso: 2º Mesário
 - João Guilherme Menegassi: 
Secretário

Seção 49
- Andrei Ricardo Breda: Presidente de 
mesa
- Clarice Vanete Tumelero Niedermaier: 
1º Mesário
- Bruna Cristina Engel: 2º Mesário
- Daniela Aresi: Secretário

Seção 50
- Iana Bauer Savarís: Presidente de 
mesa
- Juliana Dal Mago: 2º Mesário
- Douglas Ezequiel Brol: Secretário

Seção 51
- Cesar Leandro Requia: Presidente 
de mesa
 - Cristina Ines Cecon: 1º Mesário
 - Gustavo Joaquim Jacobsen: 2º 
Mesário
 - Leisa Maria Lauermann: Secretário

Seção 116
- Eliane Maria Schmitt: Presidente de 
mesa
- Joao Ricardo Longhi: 1º Mesário
- Everton Arai Becker: 2º Mesário
- Janaina Sandra da Silva Cosme: 
Secretário

Seção 117
- Marcelina Ines Vivian Hubert: Presidente 
de mesa
- Daniel Júlio Gheno: 1º Mesário
- Gustavo Augusto de Lima: 2º Mesário
- Eliane Leuchtenberger Murari: Secretário

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CELSO 
RAMOS - LINHA CONSOLADORA
Seção 63
- Elaine Luci Perondi Gheno: Presidente 
de mesa
- Tatiani Bruch Luzi: 1º Mesário
- Maila Fernanda da Silva: 2º Mesário
- Ângela Maristela Simon: Secretário

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOÃO 
XXIII
Seção 52
- Gustavo Engelmann Jung: Presidente 
de mesa
- Raquel da Luz Petry: 1º Mesário
- Elieser Matheus Fernandes dos 
Santos: 2º Mesário
- Lucas Isotton Gatto: Secretário

Seção 53
- Elenir Ana Cenedese Delazere: 
Presidente de mesa
- Franciele Paloschi: 1º Mesário
- Vera Lucia Lucas: 2º Mesário
- Laura Isotton Gatto: Secretário

Seção 54
- Luciana Pasqualotto: Presidente de 
mesa
- Naiara Patricia Bender: 1º Mesário
- Leocir Nemerski: 2º Mesário
- Lucelia Bonmann: Secretário

Seção 55
- Marcia Spanhol: Presidente de mesa
- Alex Divino Guimarães Ribeiro: 1º 
Mesário
- Sonia Raatz Bertolo: 2º Mesário
- Letícia Roratto Zanon: Secretário

Seção 56
- Ledimar Lucatelli de Lemes: 
Presidente de mesa
- Raquel Giombelli Cocco: 1º Mesário
- Luana Isotton Gatto: 2º Mesário
- Vanessa Fernanda Batista: Secretário

Seção 91
- Ana Paula Baldo: Presidente de mesa
- Marines Girardi: 1º Mesário
- Claudir Antonio Schmitz: 2º Mesário
- Djéssica Daenecke Gerelli: Secretário

Seção 101 
- Juliano de Lima: Presidente de mesa
- Amanda Aparecida Goettms: 1º 
Mesário
- Ellen Aparecida Alves da Silva: 2º 
Mesário
 - Francieli Turatti Secchi: Secretário

Seção 103
- Silvania Ribeiro: Presidente de mesa
- Gabriel Isotton Gatto: 1º Mesário

- Bruna Panzera: 2º Mesário
- Caroline Werlang: Secretário

Seção 104
- Cristiano Fernandes dos Santos: 
Presidente de mesa
- Emilli Tauane Zanini: 1º Mesário
- Eluana Adriana Thiago: 2º Mesário
- André Elias Scheibler: Secretário

Seção 105
- Rafael de Castro: Presidente de mesa
- Vanderlei Luis Vendrame: 1º Mesário
- Adriane Lucas Machado: 2º Mesário
- Joice Arguelho: Secretário

Seção 108
- Mariane Lauermann: Presidente de 
mesa
- Claudia Guilland Regner: 1º Mesário
- Weslei Gabriel Rossini: 2º Mesário
- Djeniffer Paloschi: Secretário

Seção 115
- Ederson dos Santos Freitas: 
Presidente de mesa
- Valquiria Kuhn: 1º Mesário
- Danieli Schimuneck Becker: 2º 
Mesário
- Valdirene Alves Camilio: Secretário

Seção 118
- Eduardo Fabricio Echer: Presidente 
de mesa
- Ani Caroline Livi Fenske: 1º Mesário
- Michely Zortea: 2º Mesário
- Marcilei Solange Back: Secretário

Seção 124
- Neiva Fatima Carnette: Presidente 
de mesa
- Gabriel Pitschel: 1º Mesário
- Rodrigo D’ Agostini: 2º Mesário
- Adriana Paula Seiffert: Secretário

Seção 128
- Lisandra Luciana Lampert: Presidente 
de mesa
- Tiego Henrique Drumm:1º Mesário
- Sidinei Drechsler:2º Mesário
- Norton Luis Ioris : Secretário

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
NOSSA SENHORA DA SALETE
Seção 40
- Clair Zabot: Presidente de mesa
- Taisa Cyanne Schwerz : 1º Mesário
- Gislaine Rollwagen: Secretário

Seção 41 
- Juscelia da Fonseca: Presidente de 
mesa
- André Aluisio Lubenow: 1º Mesário
- Carlos Alberto Ranzi: 2º Mesário

- Paola de Cassia Spessato: Secretário

Seção 42
- Jussara Luiza Staudt: Presidente de 
mesa
- Patricia Behling: 1º Mesário
- Julia Bibiana Fernandes: 2º Mesário
- Maria Luiza Bartz: Secretário

Seção 43
- Lucilene Conseicao Werner Lago: 
Presidente de mesa
- Mariane Staffen: 1º Mesário
- Flavia Regina Dreifke: 2º Mesário
- Paulo Inacio Ribeiro: Secretário

Seção 44
- Carlos Roberto Guarda: Presidente 
de mesa
- Simone Silveira Garcia: 1º Mesário
- Vanderleia Lang: 2º Mesário
- Vanesa Vinaga: Secretário

Seção 45
- Odilo Rudiger: Presidente de mesa
- Max Zanella: 1º Mesário
- Marlise Manorov: 2º Mesário
- Andressa Luiza Spessato: Secretário

Seção 46
- Aline Maiara Bersch: Presidente de 
mesa
- Silmara Losch: 1º Mesário
- Rejani Fatima Cavalli: 2º Mesário
- Franciela Giacomelli: Secretário

Seção 57
- Sandra Zabot: Presidente de mesa
- Cinara Geremia: 1º Mesário
- Gabriela Leopoldina Banaceski: 2º 
Mesário
- Sueli Cristina Lago: Secretário

Seção 58
- Adrian Ryan Lermen: 1º Mesário
- Indira Klein Schmidt: 2º Mesário
- Katiane Savedra: Secretário

Seção 59
- Karoline Couto: Presidente de mesa
- Cristiane Aparecida da Silva Kirsten: 
2º Mesário
- Roberta Marina Balestreri: Secretário

Seção 75
- Glaucia Zanella Raupp: Presidente 
de mesa
- Sohaíla Staudt Tidre: 1º Mesário
- Adriane Eckert: 2º Mesário
- Daiane Pan: Secretário

Seção 99
- Márcia Inês Rubin: Presidente de mesa
- Carlla Andréia Henchen Valer: 1º 

Mesário
- Luiz Henrique Pilz Zanella: 2º Mesário
- Marina Angela de Bona: Secretário

Seção 112
- Rosecler Rossetto Dal Savio: 
Presidente de mesa
- Eduarda Behling: 1º Mesário
- Mariza Vanin: 2º Mesário
- Luciana Zambillo Palma: Secretário

Seção 114
- Willian Prass Dall’Agnol: Presidente 
de mesa
- Tauane Luiza Kubiak: 1º Mesário
- Mateus Benetti Silva: 2º Mesário
- Adriano Sergio Canova: Secretário

Seção 154
- Evanio Ribas: Presidente de mesa
- Arilson Augusto de Oliveira: 1º 
Mesário
- Bruna Camila Julkoski de Souza: 2º 
Mesário
- Júlia Maria Dalmolin Vendrame: 
Secretário

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SANTA 
TEREZINHA
Seção 90
- Raquel Mayara Debastiani: Presidente 
de mesa
- Silvana Kerkhoff: 1º Mesário
- Alexandra Becchi: 2º Mesário
- Ivete Ana Savaris Liberali: Secretário

Seção 122
- Aline Cristina Castanha: Presidente 
de mesa
- Marcos Moreira Serrano: 1º Mesário
- Jéssica Adrieli Dunke Provin: 2º 
Mesário
- Talita Frizon dos Santos: Secretário

Seção 148
- Ana Paula de Oliveira: Presidente de 
mesa
- Paola Manfrin: 1º Mesário
- Aline Thaís Hammerschimitt: 2º 
Mesário
- Claudinei Schneider: Secretário

Seção 149
- Marcia Marli Gromann: Presidente 
de mesa
- Franciele Ester Girardi: 1º Mesário
- Joel Duarte: 2º Mesário
- Jaquilini Janinha Stieler: Secretário

Seção 151
- Silvana Aparecida Recalcati: 
Presidente de mesa
- Francielli de Moura: 1º Mesário
-Alessandra de Lima: 2º Mesário

- Briana Milene Manfrin: Secretário

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Seção 111
- Raquel Cristina Coimbra de Paula: 
Presidente de mesa
- Vanessa Bauer: 1º Mesário
- Ana Gabriela Sansigolo: 2º Mesário
- Metilde Nadaletti Thesing: Secretário

Seção 125
- Bruno Lauar Scofield: Presidente de 
mesa
- Clarice Stranfeld Livi: 1º Mesário
- Eliane Fernandes dos Santos Lermen: 
2º Mesário
- Jeverson de Oliveira: Secretário

Seção 150
- Jucemara Gauer: Presidente de mesa
- Bruna Gudiel Rex: 1º Mesário
- Katia Mara Giehl: 2º Mesário
- Graciela Ramos Albuquerque: 
Secretário

Seção 152
- Cristiane Perondi: Presidente de mesa
- Kleiton Marlon Stertz: 1º Mesário
- Dirceu Grando: 2º Mesário
- Jaqueline Kruger Schmidt: Secretário

Seção 156
- Naiara Padilha dos Santos Barp: 
Presidente de mesa
- Jefferson Hermes: 1º Mesário
- Caroline Vaz: 2º Mesário
- Giseli Maiara Bauer dos Santos: 
Secretário

SALÃO COMUNITÁRIO - LINHA ÁGUA 
PARADA
Seção 82
- Jaqueline Geller Delalibera: Presidente 
de mesa
- Eduardo Thesing: 1º Mesário
- Jian Carlos Solivo: 2º Mesário

SALÃO COMUNITÁRIO - LINHA SANGA 
SILVA
Seção 79
- Jessica Daiane Lago: Presidente de 
mesa
- Mauricio Bedin: 1º Mesário
- Marizangela Raquel Bruch: 2º Mesário
- Jossiano Anderson Borth: Secretário

SALÃO COMUNITÁRIO - LINHA SÃO 
PAULO
Seção 74
- Angelica Bernardi: Presidente de mesa
- Alessandro Bedin: 1º Mesário
- Edemar Alberto Noll: 2º Mesário
- Claudio Cesar Wilsmann: Secretário

MaRaVilHa Lista ainda está sendo atualizada, conforme há a necessidade de troca de convocados 

Justiça eleitoral divulga lista dos 208 mesários 
convocados para a eleição municipal

CARINE ARENHARDT 
 
A Justiça Eleitoral co-

meçou no dia 18 de agosto 
a convocação dos mesários 

voluntários que vão atuar 
nas eleições 2020. Em Ma-
ravilha serão 208 mesários, 
distribuídos entre as 54 se-
ções eleitorais. O número 

de mesários diminuiu neste 
ano, num comparativo com a 
eleição anterior, após a agre-
gação de algumas seções, de-
vido ao cenário de pandemia. 

Conforme a chefe do Car-
tório Eleitoral de Maravilha, 
Mariana Flemming, a lista 
divulgada no site do Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE) 

de Santa Catarina tem atu-
alização diária, já que ain-
da estão sendo feitas algu-
mas trocas, quando algum 
convocado apresenta justi-

fica que impede de realizar 
o trabalho. Confira a seguir 
os nomes que constavam na 
lista de convocados na sex-
ta-feira (2). 
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DA REDAÇÃO 

O prazo final para registro de 
candidaturas para a eleição 2020 en-
cerrou no sábado (26), data que ofi-
cializou números acima dos con-
tabilizados na eleição municipal 
anterior. O site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) aponta que foram re-
gistradas mais de 547 mil candidatu-
ras neste ano em todo o país, cerca 
de 10% a mais que em 2016. Em San-
ta Catarina, o Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) registrou um número re-
corde de candidatos neste ano, com 
21.422 candidaturas, o que represen-
ta um aumento de 21,45% em com-
paração com as eleições municipais 
de 2016. 

Nossa reportagem fez um levan-
tamento e apresenta os dados de oito 
municípios da região, incluindo Ma-
ravilha, sobre o registro das candi-
daturas e qual foi o patrimônio de-
clarado pelos candidatos das chapas 
majoritárias. 

eleiÇão Confira como ficou o cenário nos municípios da região e qual o valor de bens declarados pelos
candidatos a prefeito e vice

Registros de candidaturas oficializam nomes 
para a eleição 2020 e apontam patrimônio 
declarado pelos candidatos

MaRaVilHa 

Mais candidatos PaRa o legislatiVo 
e duas cHaPas MaJoRitáRias

Maravilha somou nes-
te ano um total de 64 can-
didaturas registradas. Num 
comparativo com 2016, há 

GRÁFICO APONtA NúMERO DE REGIStRO DE CANDIDAtURAS POR PARtIDO

O que mudou depois 
das convenções?

Para o legislativo, luís 
Carlos tremea e Marco 
Aurelio Zat, do Pl, e 
tiago Zanetti e Genuir 
bassani, do PSDb, foram 
apontados como pré-
candidatos após as 
convenções partidárias, 
mas não tiveram a 
candidatura registrada. 
um nome não apontado 
nas convenções, mas 
que teve o registro de 
candidatura feito, foi luiz 
Augusto radaelli, do Pl, 
candidato a vereador. 

PatRiMônio dos candidatos a PRefeito e Vice

aumento no número de can-
didatos ao Legislativo e que-
da no número de chapas ma-
joritárias. Neste ano, duas 

chapas concorrem ao Execu-
tivo e 60 candidatos dispu-
tam as 11 cadeiras da Câma-
ra de Vereadores. 

Elton Jommertz – candidato a vice-pre-
feito (PP) 
Total: R$ 148.500,00 - A lista de bens de-
clarados inclui casa, motocicleta e saldo 
em dinheiro. 

Jairo Miguel da Silva – candidato a pre-
feito pelo PP
Total: R$ 700.750,11 - A lista de bens de-
clarados inclui imóveis residenciais, au-
tomóvel, cotas de capital em cooperativas 
de crédito, cota de empresa privada e sal-
do bancário. 

Jonas Dall’Agnol – candidato a vice-prefei-
to (MDB)
Total: R$ 2.300.100,76 - A lista de bens decla-
rados inclui chácara urbana, empreendimen-
tos residenciais e empresariais, ações empresa-
riais, aplicação de renda e cotas de capital em 
agências bancárias, empresa individual, lotes 
urbano, automóvel e saldo bancário. 

Sandro Donati – candidato a prefeito 
(MDB) 
Total: R$ 718.064,32 – A lista de bens de-
clarados inclui automóvel, área de lote ur-
bano com prédio em construção, moto-
cicleta, saldo bancário, aplicação e cota 
capital em cooperativa de crédito. 



,  MArAvilhA 3 DE outubro DE 2020 21

tigRinHos teVe RegistRo de 22 candidatuRas 

tRês cHaPas efetiVaM candidatuRas e 40 disPutaM o 
legislatiVo eM cunHa PoRã 

As duas chapas anunciadas nas con-
venções no município (MDB e PT) foram 
mantidas, sendo a única mudança na lista 
de candidatos a vereador. Foi na nominata 
do MDB. Cidimar Simonetti teve a inscri-
ção realizada para concorrer no pleito. As-
sim, após o período para inscrições, Tigri-
nhos possui duas chapas e 18 candidatos a 
vereador neste ano.

GRÁFICO APONtA NúMERO DE REGIStRO DE 
CANDIDAtURAS POR PARtIDO

GRÁFICO APONtA NúMERO DE REGIStRO 
DE CANDIDAtURAS POR PARtIDO

Andreia Porfirio – candidata a 
prefeita (PT)
Total: R$ 160.000,00 – A lista de 
bens declarados inclui uma área 
de terra e saldo em dinheiro. 

Adiles Rampi Bregalda– can-
didata a vice-prefeita (PSD)
Total: R$ 573.120,00– A lis-
ta de bens declarados inclui 
lotes na área rural, lote ur-
bano com casa, cota de em-
presa cerâmica e saldo em 
dinheiro.  

Douglas Gollmann – candi-
dato a prefeito (MDB) 
Total: R$ 890.462,20 – A lista de 
bens declarados inclui lote ur-
bano, saldo em dinheiro, ações, 
capital social de empresa, auto-
móveis, reserva de lotes urba-
nos, cota de capital em coopera-
tiva de crédito e apartamentos. 

Derli Antonio de Oliveira – can-
didato a prefeito (MDB)
Total: R$ 2.987.000,00 – A lista de 
bens declarados inclui máquinas 
agrícolas, automóveis, lotes ru-
rais, edificação residencial rural, 
rebanho de gado, lote urbano e 
saldo em dinheiro aplicado. 

Marcos José Pfeifer – candidato 
a vice-prefeito (PT)
Total: R$ 366.000,00 – A lista de 
bens declarados inclui áreas de 
terra na zona rural, casa, auto-
móvel e saldo em dinheiro.

Milton Jose Huppes - candidato 
a vice-prefeito (MDB)
Total: R$ 1.429.000,00 – A lista 
de bens declarados inclui lotes e 
edificações urbanas, lotes rurais, 
automóveis e saldo em dinheiro 
aplicado.

PatRiMônio dos candidatos a PRefeito e Vice

PatRiMônio dos candidatos a PRefeito e Vice

Cunha Porã nesta eleição tem 46 candidatos 
registrados. Em 2016 o número de candidaturas e 
de chapas foi menor. Na época foram 31 registros 
deferidos. Neste ano 40 candidatos disputam as 
nove cadeiras do Legislativo e três majoritárias o 
Poder Executivo. 

Apenas um nome que estava na lista de pré-
candidatos do município não consta nos regis-
tros do Tribunal Superior Eleitoral. Mariana De-
nise Kolln Paloski estava entre os nomes do PSL, 
após a realização da convenção partidária, mas 
não teve a candidatura registrada.

Loir Glienke - candidato a 
vice-prefeito (Patriota)
Total: R$ 71.000,00 – A lista 
de bens declarados inclui au-
tomóveis. 

Luzia Iliane Vacarin - candi-
data a prefeita (PSDB) 
Total: R$ 353.958,94 – A lista de 
bens declarados inclui cotas 
de capital em agências bancá-
rias, aplicações em renda fixa 
(previdência complementar), 
cota capital em empresa, apar-
tamento e saldo em dinheiro. 

Rafael Augusto Boer - can-
didato a vice-prefeito (PSL) 
Total: R$ 695.200,35 – A lis-
ta de bens declarados inclui 
lotes rurais, automóveis, lo-
tes urbanos com benfeitorias, 
galpão e saldo em dinheiro. 

Ricardo Augusto Freire - can-
didato a prefeito (Patriota)
Total: R$ 950.000,00 – A lista 
de bens declarados inclui ter-
reno, casa e automóvel.
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boM Jesus do oeste teM 26 candidatuRas RegistRadas 
Neste ano 22 candidatos concorrem 

às nove vagas do Legislativo em Bom Je-
sus do Oeste e duas chapas majoritárias 
disputam o Executivo. Os nomes registra-
dos se mantiveram os mesmos divulgados 
após as convenções partidárias. O núme-
ro de candidaturas neste ano é menor do 
que o registrado em 2016, quando foram 
contabilizados 28 nomes, quatro compon-
do as duas chapas majoritárias e 24 na dis-
puta do Legislativo. 

GRÁFICO APONtA NúMERO DE REGIStRO 
DE CANDIDAtURAS POR PARtIDO

PatRiMônio dos candidatos a PRefeito e Vice

Airton Antonio Reinehr - candidato a prefei-
to (MDB)
Total: R$ 775.000,00 – A lista de bens declara-
dos inclui edificações residenciais, lotes urba-
nos, chácara rural e automóvel. 

Ivanor Belolli - candidato a vice-prefeito (PT)
Total: R$ 595.000,00 – A lista de bens declara-
dos inclui lote urbano, automóvel, lotes rurais, 
sendo um deles com benfeitoria. 

Ivonir Jose Santolin - candidato a prefeito 
(PSDB)
Total: R$ 943.841,13 – A lista de bens declara-
dos inclui lotes urbanos, edificações residen-
ciais, automóveis, saldo em conta bancária e 
cota capital em cooperativa de crédito. 

Solange Andrea Bonni De Bastiani - candi-
data a vice-prefeita (PP)
Total: R$ 25.124,01 – A lista de bens declara-
dos inclui aplicação e saldo bancário, cota ca-
pital em cooperativa de crédito e cota capi-
tal MEI. 

são Miguel da boa Vista teM 30 RegistRos de candidatuRas 
GRÁFICO APONtA NúMERO DE REGIStRO DE CANDIDAtURAS POR PARtIDO

PatRiMônio dos candidatos a PRefeito e Vice

Em São Miguel da Boa Vista 
duas chapas majoritárias estão 
registradas para a eleição. Para 
o Legislativo, 26 candidatos dis-
putarão as nove cadeiras da Câ-
mara de Vereadores. Na última 
eleição, 34 candidaturas estavam 
registradas, quatro a mais do que 
desta vez. Em relação à lista de 
pré-candidatos, três pessoas não 

constam nos registros. 
O pré-candidato do PT, Vil-

son Bonfanti, e do PL, Nalva Bo-
gler e Valdir Uhlman, não pos-
suem candidaturas registradas. 
Evandro Ceser Pape, do MDB, 
não estava entre os nomes de 
pré-candidaturas, mas teve o 
nome registrado no Tribunal Su-
perior Eleitoral.

Jairo Antônio Luft – candidato a vice-prefei-
to (PT)
Total: R$ 151.847,85 – A lista de bens declarados in-
clui veículos, lotes urbanos, capital social de empre-
sa, cota capital em cooperativa de crédito e saldo em 
dinheiro.

Mauro Jose Muller– candidato a vice-prefei-
to (PSDB)
Total: R$ 210.000,00 – A lista de bens declara-
dos inclui lote urbano com casa residencial e 
automóveis. 

Vanderlei Bonaldo – candidato a prefeito (PL)
Total: R$ 286.165,59 – A lista de bens declara-
dos inclui lotes urbanos, sendo um com sala 
comercial e apartamento, capital social em co-
operativa de crédito, aplicação em renda fixa e 
saldo em dinheiro. 

Vilmar Schmaedecke – candidato a prefei-
to (MDB)
Total: R$ 208.205,97 – A lista de bens decla-
rados inclui lotes rurais, veículos, consórcio, 
cota de capital em cooperativa de crédito e 
saldo em dinheiro. 
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floR do seRtão: duas cHaPas MaJoRitáRias e 19 candidatos a VeReadoR

iRaceMinHa teM 29 candidatos 
à disPosiÇão PaRa as eleiÇÕes 

santa teReZinHa do PRogResso teM 
queda no núMeRo de candidatuRas 

GRÁFICO APONtA NúMERO DE REGIStRO DE CANDIDAtURAS POR PARtIDO
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PatRiMônio dos candidatos a PRefeito e Vice

Após o prazo para o registro 
de candidaturas pela Justiça Elei-
toral, Iraceminha somou 29 can-
didatos para disputas às eleições 
de 2020, sendo 25 candidatos na 

disputa pelas nove vagas do Le-
gislativo e quatro para comandar 
o Executivo. Não houve mudan-
ça de nomes já anunciados nas 
convenções. Conforme dados 

do Tribunal Superior Eleitoral, 
o partido MDB contém 15 can-
didatos, em seguida vem o PSL 
com 5, depois o PL e PSDB, am-
bos com 4, e o PT com 1. 

Avelino da Costa – 
candidato a prefei-
to (PSDB) 
Total: R$ 360.000,00 
– A lista de bens de-
clarados inclui lote 
urbano com casa, 
automóvel e saldo 
em dinheiro. 

Jean Carlos Nyland 
– candidato a pre-
feito (MDB)
Total: R$ 364.769,41 – 
A lista de bens declara-
dos inclui lote urbano, 
edificação em alvena-
ria, cota capital em me-
presa, cota capital em 
cooperativa de crédito e 
saldo em dinheiro. 

Nilsa Maria Ra-
chor Defaveri – 
candidata a vice
-prefeita (PSL)
Total: R$ 193.000,00 
– A lista de bens de-
clarados inclui lote 
urbano com casa e 
saldo em dinheiro. 

Roberto Foresti – 
candidato a vice
-prefeito (PL)
Total: R$ 1.337.061,71 
– A lista de bens de-
clarados inclui lote 
rural, automóvel e 
saldo em dinheiro. 

O município de Flor do 
Sertão conta com 23 can-
didaturas registradas para 
as eleições deste ano. Duas 
chapas concorrem ao Exe-
cutivo e 19 candidatos dis-
putam as nove vagas para 

a Câmara de Vereadores.  
Nas eleições de 2016 tam-
bém havia duas chapas ma-
joritárias. A única diferença 
é que foram 20 candidatos 
ao Legislativo – um a mais 
do que na disputa eleitoral 

deste ano.
Os 23 nomes já haviam 

sido apontados nas conven-
ções - conforme divulga-
do no Jornal O Líder - e não 
houve mudanças após o re-
gistro das candidaturas. 

Ademir Sonda – candida-
to a prefeito (PSDB)
Total: R$ 506.000,00 – A lis-
ta de bens declarados in-
clui prédio com sala co-
mercial e residencial, lote 
urbano e automóvel.

Crisitano Batista Ma-
chado – candidato a vi-
ce-prefeito pelo PL
Total: R$ 300.000,00 – A 
lista de bens declarados 
inclui terreno, empresa e 
valor em dinheiro. 

Moacir Antonio Gujel – can-
didato a vice-prefeito (PT)
Total: R$ 361.566,79 – A lista de 
bens declarados inclui lote ru-
ral, casa e galpões em área ru-
ral, lote urbano, automóvel, 
capital social em cooperativa 
de crédito e saldo em dinheiro. 

Eliseu Alves Da Silva – 
candidato a vice-prefeito 
(Cidadania)
Total: R$ 462.000,00 – A lis-
ta de bens declarados in-
clui área de terra, lote ur-
bano e valor em dinheiro. 

Sidnei José Willinghofer - 
candidato a prefeito (PSD)
Total: R$ 494.000,00 – A lis-
ta de bens declarados inclui 
lotes urbanos, edificação re-
sidencial e automóvel. 

Ilenir Pedrinho Secchi – 
candidato a prefeito (PSD)
Total: R$ 925.000,00 – A lis-
ta de bens declarados in-
clui terrenos, sendo um 
deles com casa, veículos, 
rebanho de gado, área de 
terra, cota de empresa e va-
lor em dinheiro.

zefferino Luiz Prasniski - 
candidato a vice-prefeito 
(MDB)
Total: R$ 277.000,00 – A lista 
de bens declarados inclui au-
tomóvel e área de terra com 
edificação.

Marcia Detofol – candida-
ta a prefeita (MDB)
Total: R$ 1.800.479,84 – A 
lista de bens declarados in-
clui empresas, automóveis, 
lote urbano, aplicação em 
renda fixa, capital social 
em cooperativa de crédito 
e valor em dinheiro. 

Santa Terezinha do Progres-
so teve diminuição de candidatos 
para as eleições municipais. Num 
comparativo com o ano de 2016 
a diminuição foi de 14 candida-
turas. Na eleição anterior eram 47 
contra 33 em 2020. Agora quatro 
candidaturas disputam a majo-
ritária (prefeito e vice-prefeito) e 
outras 29 pessoas concorrem as 

vagas no Legislativo. 
Em relação aos nomes divul-

gados como pré-candidatos ao 
Legislativo teve várias mudan-
ças. Pelo PL, três nomes mencio-
nados como pré-candidatos não 
registraram as candidaturas: Val-
mir Moreira, Vanice Jacoby e Vol-
mir Conchi Bragenholi. Já pelo 
PDT um pré-candidato desis-

tiu de concorrer: Jonas Womer. 
Pelo Cidadania, o pré-candidato 
João de Souza Campos não teve a 
candidatura registrada, e Renata 
Kich que não teve o nome divul-
gado na relação de pré-candida-
tos teve sua candidatura efetiva-
da. Nos nomes anunciados em 
convenção para disputa na majo-
ritária, não houve mudança. 
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O governo do Estado 
deve encaminhar à Assem-
bleia Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc) nesta 
semana um Projeto de 
Lei Complementar (PLC) 
para incorporar os auxílios 
por periculosidade aos 
salários de policiais civis e 
militares. Tanto a Iresa (no 
caso dos militares) quanto 
a IRETPC (no caso dos 
civis), correspondem a 
19,25% dos vencimentos 
dos servidores. 

O assunto é dado como 
urgente pelo Estado após 
a sinalização do Supremo 
Tribunal Federal de julgar 
o pagamento como in-
constitucional. Em agosto, 
a Alesc chegou a aprovar 
a incorporação para os 
policiais civis, mas como 
o projeto precisa partir do 
Executivo para não con-

figurar vício de origem, o 
governo vetou a proposta. 

O PLC atual, apesar 
de ter sido oficialmente 
proposto pelo governo, 
teve forte participação do 
Legislativo. A Alesc insta-
lou uma comissão mista 
para debater o assunto e 
chegar a um consenso. Os 
parlamentares acordaram 
para que o PLC trâmite 
em regime de urgência nas 
comissões de Constituição 

e Justiça, de Finanças e 
Tributação, e de Segurança 
Pública, e tendo como re-
latores os representantes da 
comissão mista. Além dos 
deputados, participaram 
das reuniões representantes 
do governo e de entida-
des ligadas às carreiras da 
Segurança Pública. 

A proposta do Execu-
tivo também contempla 
bombeiros militares e 
servidores do Instituto 

Geral de Perícias (IGP), 
- esses últimos apenas a 
partir de 2022. Isso porque 
os peritos oficiais recebem 
o valor por decisão judicial 
e a incorporação agora 
acarretaria em aumento 
de gastos, assim como dos 
outros servidores do IGP 
que não recebem o valor.

"Importante destacar 
que o PLC não fere a 
legislação de contenção de 
gastos públicos. A proposta 
assegura plena isonomia 
entre as carreiras da Segu-
rança Pública, atendendo 
a uma antiga reivindica-
ção", destacou o secretário 
da Administração, Luiz 
Dacol. Além disso, a 
receita previdenciária deve 
crescer, já que o benefício 
era considerado isento de  
contribuição.

RCN - 594 | rcnonline.com.br

SC
redecatarinensedenoticias

Inclusão 
Na última semana o 

Sicoob lançou a assistente 
virtual Helen, que traduz 
os textos no site do Sistema 
para Libras. O nome é 
homenagem a escritora 
norte-americana surda 
e cega Helen Keller, que 
lutou pelos direitos de pes-
soas com deficiência. Além 
de traduzir para Libras, a 

assistente virtual tam-
bém converte para voz os 
textos do site, aumentando 
a acessibilidade. "Este é 
um passo importante na 
história do Sicoob. Gerar 
conforto e inclusão para 
todos os cooperados", des-
tacou o diretor de Tecnolo-
gia do Centro Cooperativo 
Sicoob, Antônio Vilaça. 

Governo vai incorporar auxílio 
ao salário de policiais 
Iniciativa visa regularizar pagamento dos profissionais da Segurança Pública

DIVULGAÇÃO/POLICIA CIVIL

DIA DAS CRIANÇAS
O comércio inicia otimista 
o período de vendas para o 
Dia das Crianças. Segundo 
o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Júnior, 
existe uma perspectiva de 
crescimento entre 2% e 
4% em relação a 2019. "O 
setor está muito animado. 
E isso tem um motivo: as 
crianças estão em casa e 
você precisa dar ocupação 

e entretenimento para elas", 
disse. Apesar da confiança, 
o setor de brinquedos deve 
enfrentar dificuldade na 
importação de itens pela 
paralisação da economia.

Casos ativos 
Nesta semana, Santa Catarina registrou a menor 

quantidade de casos ativos de Covid-19 dos últimos dois 
meses. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, na se-
gunda-feira (28), SC tinha 6.245 pessoas doentes, número 
mais baixo desde o dia 10 de julho. Com o arrefecimen-
to da doença, o Estado está desde 21 de setembro sem 
ultrapassar a marca de 7 mil casos ativos da Covid-19. 
No auge da pandemia, no começo de agosto, SC chegou a 
registrar mais de 12 mil doentes simultaneamente.

Crédito industrial
Na próxima terça (6), a 

Câmara da Micro, Peque-
na e Média Indústria da 
Federação das Indústrias 
de SC (Fiesc) realizará 
uma conferência online 
para discutir o acesso 
ao crédito para o setor. 
Entre os assuntos está o 
acordo realizado entre a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e a Caixa 

Econômica para liberar 
recursos a micro e peque-
nas indústrias. Durante 
o encontro também será 
apresentado o programa 
Mercado Azul do Sebrae, 
um canal para encontrar 
empresas, profissionais 
qualificados, produtos e 
serviços para os negócios. 
As inscrições podem ser 
feitas no site da Fiesc.

Mais energia
A implantação de usinas 

de geração elétrica a gás 
natural é uma das opções 
mapeadas pelo grupo 
de trabalho criado pelo 
governo do Estado para 
promover estudos com 
foco na competitividade 
do setor. "Esse esforço 
está alinhado à proposta 
de abertura do mercado 
em trâmite no Congresso 

e seria uma importante 
opção para a expansão do 
setor do gás natural, sua 
oferta e expansão ao inte-
rior", destacou o presidente 
da Companhia de Gás 
de SC (SCGÁS), Willian 
Lehmkuhl. Segundo o 
governo, a interiorização 
do insumo aumentaria 
significativamente a arre-
cadação de ICMS.

DIVULGAÇÃO/SICOOB
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KEITH HUFNAGEL
o skatista Keith hufnagel morreu no 
dia 24 de setembro, aos 46 anos, 
vítima de câncer no cérebro. um 

dos grandes precursores do skate, 
hufnagel é considerado um dos principais 

nomes do esporte na década de 1990 e nos anos 2000.

YUKO TAKEUCHI
A atriz Yuko takeuchi foi encontrada 
morta no dia 27 de setembro, aos 
40 anos. Ela ficou conhecida por 

protagonizar o filme de terror o 
chamado. Ela também foi a estrela da 

série de televisão japonesa Miss Sherlock, que foi ao 
ar em 2018 pela hbo, em que interpretou uma versão 
feminina do famoso detetive.

HELEN REDDY
A cantora pop australiana e ícone 
feminista helen reddy morreu no dia 
29 de setembro, aos 78 anos. Com 

vários hits na billboard, ela venceu o 
Grammy de Melhor Performance de 

vocal Pop Feminino, em 1972, pela sua performance em 
i Am Woman. 

JOAQUÍN SALVADOR LAVADO
o cartunista argentino Joaquín 
Salvador lavado, mais conhecido 
como Quino, morreu no dia 30 de 

setembro, aos 88 anos. Ele ficou 
conhecido por ser o criador das tirinhas 

da menina Mafalda.

ADILAR RIGO
Faleceu no dia 23 de setembro, em interlagos 
(SP), aos 55 anos. Seu corpo foi sepultado no 

cemitério de interlagos.

CLAUDETE TEREZINHA SCHNEIDER
Faleceu no dia 24 de setembro, no hospital regional 
de São Miguel do oeste, aos 55 anos. Seu corpo foi 
sepultado no cemitério municipal de Paraíso.

IDA FISHER
Faleceu no dia 25 de setembro, no hospital São lucas 
de Guaraciaba, aos 75 anos. Seu corpo foi sepultado no 
cemitério da linha Aparecida.

JOSÉ LEOPOLDO ZINN
Faleceu no dia 28 de setembro, em sua residência, aos 
70 anos. Seu corpo foi velado no salão da comunidade 
da linha barro Preto e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ISOLDE ELISABETE POHREN
Faleceu no dia 29 de setembro, no hospital Nossa 
Senhora das Mercês, aos 77 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária em anexo à Funerária de iporã do oeste 
e sepultado no cemitério católico de iporã do oeste.

NELSI SCHIRMER
Faleceu no dia 29 de setembro, no hospital São José 
de Maravilha, aos 62 anos. Seu corpo foi velado no 
Centro Comunitário da linha Moroé, em iraceminha, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

MARLENE MARLICE SCHEIBLER WEBER
Faleceu no dia 30 de setembro, em sua residência, aos 
54 anos. Seu corpo foi velado na igreja Evangélica da 
linha Central de Cunha Porã e sepultado no cemitério da 
comunidade.

NARDI CANOVA
Faleceu no dia 30 de setembro, no hospital São José 

ObITUÁRIO
de Maravilha, aos 82 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária Municipal da Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

MARIANA NICOLLI
Faleceu no dia 1° de outubro, no hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 85 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
brasil para Cristo de belmonte e sepultado no cemitério 
municipal de belmonte.

MALIA MARCONATO RIGON
Faleceu no dia 1º de outubro, no hospital de tunápolis, 
aos 92 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
da igreja Católica de Santa helena e sepultado no 
cemitério municipal de Santa helena.

ODILA ANTÔNIA RUBIN
Faleceu no dia 1° de outubro, em sua residência, aos 
72 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 

Municipal de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.

INBLUSINA DA ROSA
Faleceu no dia 2 de outubro, no hospital São José de 
Maravilha, aos 69 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Só Senhor é Deus no bairro bela vista, em Maravilha, e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

FRIDOLINO LUIZ BECKER
Faleceu no dia 2 de outubro, no hospital regional de 
Xanxerê, aos 88 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

OSSIVINO SILVA DO AMARAL
Faleceu no dia 2 de outubro, no hospital São Paulo 
de Xanxerê, aos 73 anos. Seu corpo foi sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

saldo PositiVo
santa catarina abriu 18 
mil vagas de empregos 
formais em agosto

Dados do Ministério da Eco-
nomia divulgados nesta quar-
ta-feira (30) mostram que San-
ta Catarina registrou, em agosto, 
um saldo positivo de vagas for-
mais de emprego de 18.375. 
O número corresponde à di-
ferença entre 86.657 contrata-
ções e 68.282 demissões. En-
tre os setores, o destaque foi a 
indústria, com saldo positivo 
de 11.414 postos de trabalho. 

O saldo positivo de 18 mil 
vagas de agosto ajudou a redu-
zir as perdas ocorridas duran-
te a pandemia, mas o acumula-
do de 2020 ainda é negativo. O 
saldo é de -22.494 postos de tra-
balho, fruto da diferença de 651 
mil demissões e 628 mil admis-
sões no período, e corresponde 

a -1,08% no estoque catarinen-
se de empregos. Os dados con-
tabilizam somente vagas for-
mais, com carteira assinada. 

Santa Catarina foi o tercei-
ro estado com o melhor resul-
tado do país em agosto em nú-
meros absolutos. Ficou atrás 
apenas de São Paulo (saldo po-
sitivo de 64 mil vagas) e Minas 
Gerais (28 mil). Em recupera-
ção pós-pandemia, todas as 27 
unidades da federação registra-
ram saldo positivo no mês. No 
total, o país registrou a abertu-
ra de 250 mil postos de traba-
lho. Apesar da alta, o acumula-
do do ano brasileiro é negativo 
em 850 mil vagas, o que cor-
responde a -2,19% do esto-
que de empregos formais.

o destaque foi a indústria, com saldo positivo de 11.414 postos de trabalho

Arquivo/O Líder

CLEITON FERRASSO

O departamento de trân-
sito de Maravilha divulgou, 
nesta semana, o resultado 
do estudo sobre o comporta-
mento dos motoristas diante 
das rotatórias. A atividade foi 
realizada em 19 de setembro, 
num sábado, e fazia parte da 
programação da Semana Na-
cional do Trânsito. O trabalho 
contou com a participação do 
Conseg, Polícia Militar, Polí-

cia Civil, Corpo de Bombei-
ros, autoescolas e clubes de 
serviço. 

O resultado apontou que 
muitos dos motociclistas dei-
xam de sinalizar ao usar a rota-
tória. Já os motoristas de carro 
e veículos pesados nem sempre 
usam o cinto de segurança. A 
partir dessa observação do com-
portamento, o departamento de 
trânsito pretende fazer uma cam-
panha de conscientização com 
os condutores.

tRÂnsito O resultado apontou que muitos motociclistas 
deixam de sinalizar e motoristas de carro e veículos 
pesados nem sempre usam o cinto de segurança

levantamento aponta como 
está o comportamento dos 
motoristas nas rotatórias 

tabela aponta resultado do levantamento 

Carine Arenhardt/O Líder
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COTIDIANO

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

PRinciPal condutoR 
do Veículo

Conforme nota-se na legislação de trânsito, as pena-
lidades referentes às infrações de trânsito serão impostas 
a um grupo específico, e a depender da infração cometi-
da, podendo ser ao condutor, proprietário, embarcador ou 
até ao transportador, salvo os casos de descumprimento 
de obrigações e deveres impostas a pessoas físicas ou jurí-
dicas expressamente mencionados no Código de Trânsito 
Brasileiro. Contudo, relativizando o exposto acima, no ano 
de 2017, através da Lei 13.495, houve a alteração legislati-
va do artigo 257, §7º do CTB, passando a existir a figura do 
condutor habitual, ou seja, o principal condutor do veículo.

Nesse sentido, as infrações de trânsito que podem ser 
verificadas sem a necessidade de abordagem, e, portanto, 
não sendo realizada a imediata identificação do infrator, 
passam a recair não ao proprietário, mas sim ao principal 
condutor do veículo. Mas claro, a indicação do condutor 
habitual não será feita de forma unilateral. Assim, confor-
me a legislação de trânsito, o proprietário poderá indicar 
ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veí-
culo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscri-
to em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam.

Também, o principal condutor não ficará para sempre 
nos cadastros do órgão executivo de trânsito, existem al-
gumas situações em que o mesmo será excluído do cadas-
tro, que será quando houver transferência de propriedade 
do veículo, também mediante requerimento próprio ou do 
proprietário do veículo, bem como a partir da indicação de 
outro principal condutor. 

Portanto, se você proprietário de veículo automotor 
possui um condutor habitual diferente da sua própria pes-
soa, poderá indicá-lo junto ao órgão executivo de trânsito 
e, após o aceite do mesmo, ter-se-á a inclusão junto à base 
de dados.

Assim, indicando o condutor habitual, será que o pro-
prietário ou outros condutores daquele veículo se eximem 
das infrações de trânsito sem abordagem, como por exem-
plo, velocidade superior à permitida?

Na realidade, é o condutor habitual e o proprietário que 
irão, primeiramente, ser notificados da infração cometida, 
porém, os mesmos poderão se manifestar, dentro de quin-
ze dias após a notificação da autuação, para apresentar o 
real infrator autuado naquela infração específica. Caso não 
houver nenhuma manifestação, será considerado como 
responsável o condutor habitual.

Tenham todos uma boa semana.

O Corpo de Bombeiros 
combateu um incêndio em ve-
getação e em uma garagem de 
madeira na quinta-feira (2) em 
Maravilha. O fogo começou 
por volta de 16h30 e o local fica 

na Rua Pastor Armando Claas, 
no Bairro Bela Vista. A equipe 
da Polícia Militar também au-
xiliou no combate às chamas, 
além de moradores. 

O fogo começou em uma 

vegetação e se alastrou para o 
quintal de uma casa, onde ha-
via uma garagem de madeira. 
As chamas atingiram a estru-
tura e o Corpo de Bombeiros 
foi acionado. Quando os socor-

ristas chegaram ao local o fogo 
já estava na construção de ma-
deira. O fogo em grande pro-
porção foi contido pelos bom-
beiros e policiais com uso de 
água e ninguém ficou ferido. 

susto O fogo iniciou em uma mata e se alastrou para a construção de madeira

corpo de bombeiros combate 
incêndio em vegetação e garagem

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Fogo atingiu garagem e foi controlado pelo Corpo de bombeiros e Polícia Militar A suspeita é de que as chamas começaram em uma vegetação nas proximidades

A Polícia Civil, através da 
Delegacia de Maravilha, indi-
ciou um jovem de 20 anos pela 
prática do crime de furto de um 
smartphone, avaliado em R$ 2 
mil. A vítima procurou a Polí-
cia Civil relatando o fato e expli-
cou que estava em uma agên-
cia bancária, onde, por descuido, 

esqueceu o smartphone. Mo-
mentos depois, retornou ao lo-
cal e o celular não estava mais.

Após trabalho de investi-
gação, a Polícia Civil localizou o 
smartphone furtado, conseguin-
do identificar o suspeito de ter 
praticado o furto. O suspeito, que 
já havia deletado todas as infor-

mações contidas no aparelho ce-
lular, foi indiciado pelo crime fur-
to, podendo ser condenado a até 
quatro anos de reclusão e multa.

O smartphone foi restitu-
ído à vítima. O inquérito po-
licial, contendo as provas do 
caso, foi encaminhado ao Po-
der Judiciário para análise.

inVestigaÇão

PReso

contRabando

Polícia civil identifica e indicia 
homem por furto de celular 

Polícia Militar apreende 41 pés de maconha e prende suspeito 

PRf apreende eletrônicos em painel e fundo falso em iraceminha

Um homem, suspeito de 
traficar drogas, foi preso nesta 
semana com uma plantação de 
maconha, em Iporã do Oeste.

De acordo com a Polí-
cia Militar, a guarnição esta-
va em rondas pela cidade e 
abordou um homem. Duran-
te a revista pessoal, foi encon-

trado um torrão com 32g de 
maconha. Em seguida, os poli-
ciais foram até a residência do 
suspeito, onde foram encon-
trados 41 pés de maconha. 

Assim, a equipe da Po-
lícia Militar prendeu o sus-
peito, que foi enquadra-
do por tráfico de drogas. 

Divulgação/PM

A Polícia Rodoviária Fede-
ral apreendeu grande quantida-
de de eletrônicos em um veícu-
lo na BR-282, em Iraceminha. Os 
produtos estavam em um Fiat Idea 
de Foz do Iguaçu. No carro esta-
vam um casal e um bebê. A ação 
foi no último fim de semana. 

Durante a fiscalização, os poli-
ciais desconfiaram do transporte de 
produtos ilícitos. Eles realizaram uma 
fiscalização minuciosa no veículo, 

encontrando escondido no painel 
central e no fundo falso do assoalho 
grande quantidade de eletrônicos.

Segundo o motorista, as merca-
dorias foram adquiridas em Foz do 
Iguaçu e seriam entregues em Pal-
mitos. Foram apreendidos 60 ce-
lulares da marca Xiaomi, 30 re-
ceptores de sinal de TV da marca 
AZbox, 19 receptores de sinal de 
TV da marca Gosat, três pulsei-
ras inteligentes da marca Xiaomi. 

Fotos: PRF

Parte da mercadoria estava no painel falso 
do veículo

Produtos apreendidos somam 
grande valor em dinheiro e seriam 

levados para Palmitos
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 ONEIdE BEhLING

ESPORTE

A Liga Catarinense defi-
niu na noite de segunda-fei-
ra (28) a abertura do Estadu-
al LCF Série Ouro de 2020. A 
temporada abre neste sábado 
(3) com quatro jogos. Com 10 
equipes participantes, o Es-
tadual terá disputa com tur-
no único, todos contra todos, 
classificando os oito melho-
res para a fase mata-mata.

As quartas-de-final se-
rão em quarta-feira e sába-
do, enquanto semifinais e fi-
nais acontecem aos sábados. 
Ainda durante as rodadas da 
primeira fase, a LCF utilizará 
os sábados, feriados e alguns 
meios de semana para que as 
equipes possam encerrar a 
competição ainda nesta tem-
porada.

O Campeão LCF garan-
te vaga ao Brasileiro de Clu-
bes que acontece em Goiás 
em agosto de 2021. Confira a 
primeira rodada do Estadual: 

JOGOS DE HOJE (3)
Pinhalense x ADCP Cunha 
Porã – Pinhalzinho
AFC Catanduvas x Seara 
Futsal – Catanduvas
AAPF Palmitos x ADAF 

agoRa Vai Estreia do time maravilhense será no próximo sábado (10), 
pela segunda rodada 

estadual da liga catarinense de 
futsal série ouro começa hoje (3)

MaRaVilHa estReia no sábado (10)
A estreia de Maravilha na liga Catarinense 
de Futsal (lCF), ocorre na segunda rodada da 
competição. o jogo estava programado para a 
primeira rodada, mas precisou ser adiado, já que 
o adversário Capinzal está impossibilitado de 
jogar. Assim a primeira partida na competição 
vai acontecer no sábado (10), em Chapecó, 
contra a Chapecoense. os maravilhense estão se 
preparando com treinos em academia e com bola, 
técnico e tático, desde que houve a flexibilização 
em relação a pandemia de coronavírus. 
A liga Catarinense de Futsal, série ouro, era para 
ter acontecido já no mês de março. o adiamento 
dos jogos foi motivado pela pandemia. No último 
dia 25, uma portaria emitida pelo governo do 
estado liberou os jogos nas bandeiras amarela, 
laranja e azul. Na portaria mencionava o nome 
apenas da Federação Catarinense de Futsal, com 
isso a liga Catarinense de Futsal requisitou que 
as suas competições também fossem liberadas. 
Na segunda-feira (28) então a lCF recebeu o sinal 
verde para realizar os jogos. 
os jogos do Mh Futsal serão transmitidos 
simultaneamente pela rádio líder FM e 
pelas páginas do Facebook rádiolíderfm e 
Maravilhaesportes.  

Saudades – Palmitos
Serra Alta x Chapecoense – 
Serra Alta
Todos os jogos terão 
portões fechados. A 
Liga Catarinense bem 
como todos os clubes 
seguirão os protocolos 
da Secretaria de Saúde 
do Estado, Cartilha da 
LCF para adentrarem 
ás dependências dos 
ginásios, testes para 
covid-19.

iMPRensa 

A imprensa também terá 
um papel diferenciado nes-
ta temporada. Os profissio-
nais não terão acesso à qua-
dra, atletas ou arbitragem e 
permanecerão em locais de-
finidos, isolados e seguindo 
as normas dos protocolos de 
saúde do Estado, município 
e LCF.

Todos os profissionais de 
imprensa e empresas interes-
sadas na cobertura da com-
petição devem seguir a carti-
lha da LCF bem como realizar 
seu credenciamento para a 
competição com antecedên-
cia. Além disso, será obriga-
tório realizar credenciamen-
to, jogo a jogo em virtude da 
limitação e profissionais nas 
dependências do ginásio.

No sábado (10) tem rodada completa e maravilha joga as 16h30 em Chapecó

Divulgação

libeRtadoRes 
O empate praticamente classificou o Inter. Precisa de 

pelo menos mais um empate para se garantir matema-
ticamente, mas até com derrota pode passar. Vai pegar a 
Universidad, que já está eliminada. Mesmo fora de casa, 
improvável que vai perder. O problema do Inter é que o fu-
tebol tá longe de ser suficiente. Ainda não encaixou. Técni-
co Coudet não sabe mais unir as peças. Ele está perdido. E 
o time é o símbolo disso.

Moledo 
Internacional fez pouco para ganhar e empatou na Co-

lômbia. Moledo calou a boca de alguns críticos e até do 
Coudet. Aliás, o treinador precisou de nove meses pra fazer 
o óbvio. Moledo é zagueiro raiz. Defende bem. Tem que ser, 
sempre, titular. O resto é invenção, implicância. O Inter só 
depende de si para se classificar na Libertadores, pois não 
pode contar com o Grêmio.

lesão 
Uma pena a lesão do Saravia. Inter levou anos para 

conseguir um bom lateral direito e agora ele não joga mais 
este ano. Assim como aconteceu com Guerrero. O torcedor 
colorado Sebinho está pensando em levar a “Mãe Bugra” 
para benzer o Beira-Rio.

classificado
Depois de um primeiro tempo horrível do Grêmio. Os 

chilenos tiveram a bola muito mais tempo. Em torno de 
70% da bola estava com eles. O jogo mudou no vestiário. 
E aí entrou em ação o sétimo melhor treinador do plane-
ta. Sim, o site holandês Football World Rankings diz que 
Renato ocupa a 7ª colocação entre os melhores do mundo. 
E aí eu preciso dar méritos para o treinador. Se o primeiro 
tempo é ruim e a equipe volta melhor, o treinador fez algo 
muito interessante no vestiário.

não dá PaRa se iludiR
A vitória não pode esconder os erros. A classificação 

era necessária, só que existe uma distância gigantesca en-
tre o que o Grêmio está jogando e o que precisa jogar para 
ter o nível de quem vai ganhar alguma coisa. Principal-
mente, essa Libertadores. No clássico deste sábado pelo 
Brasileirão, Grêmio é o favorito! Mas isso não ganha jogo.



série ouro do futsal da liga 
catarinense começa hoje 
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> SAÚDE 

> SUSTO 

> IMUNIZAÇÃOOutubro terá 
atendimento 
especial para 
crianças e mulheres
Programação começa neste sábado e segue durante o 
mês, com horários especiais na Saúde 

Jogo de estreia da equipe maravilhense foi adiado. Atletas do município entram em quadra no próximo sábado 

O fogo iniciou em uma mata e se alastrou para a construção 
de madeira no Bairro Bela Vista 

Campanha contra a Pólio e 
Multivacinação começa segunda-feira 
A programação segue até o dia 30 de outubro e terá Dia D, com horário especial no dia 17 

PÁGINA  12

PÁGINA 18

Arquivo/O Líder 

bombeiros 
combatem incêndio 
em vegetação e 
garagem

PÁGINA 26
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