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Rádio Líder faz reunião com coligações, 
define debates e entrevistas 

as faces do relacionamento abusivo

Confira programação do conteúdo que será transmitido ao vivo pelo 
Facebook e Youtube

Reportagem especial conta história de um relacionamento abusivo que 
durou nove anos 

VIOLÊNCIA  

Diana Heinz /O Líder

Maravilha, sábado, 
10 de outubRo de 2020 - ed 597 - R$ 3,00
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Com uma morte e aumento de casos 
na semana, órgãos públicos devem 
aumentar fiscalização na cidade

empresas 
de Maravilha 
fazem testes 
em massa e 
casos ativos 
de coronavírus 
sobem
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PRobLeMaS do exCeSSo

Precisamos de restrições. Qual é o limite? O que entra e o que 
fica fora? Já pensou se todas as peças do xadrez fossem rainhas? O 
jogo perderia a graça. A vida em sociedade depende, basicamente, 
da qualidade das restrições.

Mas isso é óbvio. O que é difícil é identificar essa dinâmica em 
outras áreas. Um exemplo: as redes sociais, grosso modo, não têm 
restrições. Você faz lá o que quiser.

Antes a Globo escolhia quem merecia aparecer. Tudo bem que 
hoje o Instagram faz algo semelhante, e quem paga mais aparece 
mais. Mas fora as questões de alcance e audiência, as restrições aca-
baram. E precisamos aprender a conviver com essa falta de limites, 
de seleção, de curadoria.

Eu também acho melhor assim. Mas o problema da escassez 
parecia mais simples de resolver do que o problema do excesso.

*
Não é necessário repetir aqui que a crítica é fundamental.
Mas a crítica das pessoas erradas não merece ser considerada. Não 

é para elas que você faz. Elas não estão na mesma jornada, não enten-
dem para onde você quer ir. Logo, não importa o que elas acham.

(Importante: “erradas” não significa ruins, burras, inferiores – 
erradas, no caso, significa simplesmente não ser as pessoas certas.)

E se você quer ter a iniciativa e a coragem de ignorar críticas, 
precisa antes definir uma coisa: quem são as pessoas erradas, no 
seu caso?

*
Eu concluí duas atividades importantes recentemente. Nenhu-

ma delas ficou ótima. As duas ficaram boas, razoáveis.
Eu me tornei bom em entregar, concluir, não perder prazo. Mas 

para isso, acabei abdicando de adicionais caprichos.
Faz tempo que eu me orgulho de ser assim. É algo parecido com 

o que dizem por aí, que “é melhor feito do que perfeito”.
Mas será que com essa mentalidade (e metodologia) é possível 

construir algo grandioso? 

*
Um recado motivacional para quem anda insatisfeito com o 

atual emprego. Você tem 3 motivos para seguir em frente.
1. Você está sendo pago. Você precisa sobreviver. Seria bem pior 

estar fora do mercado de trabalho.
2. Você está em um laboratório. É no trabalho que você vai po-

der testar o que você acha que funciona.
3. Você está aprendendo habilidades fundamentais para cons-

truir o seu futuro, como interação, comunicação e gestão.
Ou seja: estão pagando, mal ou bem, para você praticar e tes-

tar o que fazer na (e da) vida. Ver o trabalho dessa forma torna o tra-
balho melhor.

eduCaÇão Entrega foi realizada no centro de Maravilha no sábado (3) pela equipe da escola

escola dom realiza projeto 
Cartas Para alguém 
Diana Heinz

Nesta semana a Escola Dom 
promoveu o projeto Cartas Para 
Alguém, com o objetivo de re-
aproximar as pessoas no mo-
mento de pandemia, além de 
desenvolver a comunicação de 
estudantes. “Nossa ideia foi en-
tregar cartas a pessoas desco-
nhecidas e promover um elo 
entre alunos e desconhecidos”, 
disse a professora responsável 
pelo projeto, Bruna Bauermann. 

A atividade começou com 
um vídeo de explicação aos alu-
nos de como seria a atividade. 

alunos da Escola Dom produziram cartas que foram entregues a desconhecidos com 
diferentes mensagens

Depois desta etapa, cada crian-
ça que faz parte da disciplina de 

artes produziu uma carta para 
alguém desconhecido. O do-

cumento foi identificado como 
sendo para um amigo e nele fo-
ram escritas palavras sobre amor, 
paz e carinho. Alguns alunos 
também desenharam e deco-
raram o papel. Quem recebeu a 
carta, teve a orientação que ela 
poderia ser respondida. 

Participaram do projeto alu-
nos do Infantil Quatro até o Ensi-
no Médio. Mesmo sendo livre, a 
professora considera que houve 
uma grande participação das fa-
mílias, que auxiliaram na produ-
ção das cartas. A entrega foi rea-
lizada no centro de Maravilha no 
sábado (3) pela equipe da escola. 

Diana Heinz /O Líder
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LIÇÕES DE VIDA

QuEm CoNSENtE QuE SE FaÇa o mal, É tÃo 
CulPaDo QuaNto aQuElE QuE o FaZ.

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Sábado eSPeCiaL

Em comemoração alusiva ao Dia das Crianças, hoje (10) terá Sábado Espe-
cial no comércio maravilhense, com atendimento até às 16h, oportunizando aos clien-
tes fazer suas compras com maior comodidade e comprar seus presentes.

Na segunda-feira (12) o comércio estará fechado, conforme sugestão do Núcleo de 
Desenvolvimento Comercial (lembrando que Maravilha conta com a lei de flexibiliza-
ção nº112 de 24 de novembro de 2017, que fica liberado o horário de funcionamento).

O Dia das Crianças é a maior data comemorativa antes do Natal e as empresas de Maravi-
lha estão preparando muitas novidades e opções para presentes. Conforme pesquisa realiza-
da pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL), a maioria dos 
lojistas catarinenses acredita que o resultado das vendas para o Dia das Crianças será maior 
ou igual ao desempenho registrado no ano passado, com tíquete médio em cerca de R$ 150.

HORÁRIO ELEITORAL
Conforme determina a legislação 
eleitoral, a Rádio líder iniciou 
ontem a geração e transmissão 
dos programas eleitorais gratuitos. 
além desses programas levados 
ao ar às 7h e às 12h, transmitimos 
os spots de todos os partidos 
políticos, com mensagens de todos 
candidatos a prefeito e vereador 
durante a nossa programação. 
houve algumas alterações na 
grade de programação, com o fim 
de cumprir a nossa obrigação. 
também, durante os próximos 
dias, iremos fazer transmissões 
de entrevistas com os candidatos 
das majoritárias e os debates 
entre os mesmos, com nossa 
produção e oportunizando a todos 
igualdade de tratamento e isenção 
partidária. acompanhem o nosso 
trabalho, feito especialmente 
para tirar suas dúvidas e o eleitor 
votar conscientemente naquele 
que melhor o representará nos 
próximos quatro anos. Esses 
programas também serão 
inseridos nas redes sociais para 
ouvir e ver os entrevistados e 
debatedores...

Reativação do comércio 
entre Brasil e Paraguai

A reabertura da Ponte da Amizade foi oficia-
lizada entre Bolsonaro e Benitez no dia 2 de ou-
tubro, depois de um telefonema feito entre am-
bos os mandatários. A proposta de reabertura 
tem como principal objetivo reativar o turismo 
de compras na fronteira. A pandemia de covid-19 
atingiu em cheio as lojas localizadas em Ciudad 
del Este, cujo faturamento vem majoritariamen-
te do público brasileiro, com destaques para ele-
trônicos como smartphones e videogames. 

Agora é oficial: reabertura da Ponte da 
Amizade ocorrerá no próximo dia 15

A Ponte da Amizade, que conecta o Brasil ao Paraguai, será oficialmente 
reaberta no próxima quinta-feira (15). Fechada desde março devido à pan-
demia do coronavírus, o ato de reativação do local contará com a presen-
ça dos presidentes Jair Bolsonaro (Brasil) e Mario Abdo Benitez (Paraguai).

Reprodução

nOVa ReDe De nOTÍCiaS

Será lançada em Brasília no final 
deste mês uma rede de emissoras de 
rádio para produção e distribuição de 
conteúdos jornalísticos a partir da capi-
tal federal, das quais estaremos juntos 
com todas nossas emissoras de rádio 
que compõe o grupo WH Comunica-
ções. A iniciativa é da nossa ACAERT 
com apoio da SERT/SC. O objetivo é 
atender necessidades dos grupos de co-
municação regional, oferecendo con-
teúdo com cobertura diária de todos 
os poderes da República. Sem dúvi-
da uma grande conquista para nós...

DIA DO PROFESSOR

Neste próximo dia 15 co-
memoramos o Dia do Profes-
sor, classe querida e admirada 
por todos. Nós somos profissio-
nais hoje graças aos seus ensi-
namentos. A todos professores 
a nossa homenagem e reco-
nhecimento pela nobre mis-
são de ensinar e educar nos-
sos filhos. Um abraço a todos!

A FORÇA DA PROPAGANDA ELEITORAL 
NO RÁDIO E JORNAL

A eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018, com escasso tempo de pro-
paganda nos veículos tradicionais, mas com ampla mobilização em redes sociais, 
trouxe a ideia de que a TV e o rádio perderam relevância no pleito. Neste ano, po-
rém, a pandemia de coronavírus e as restrições para fazer campanha na rua re-
colocam os programas da propaganda eleitoral em patamar decisivo, avaliam es-
pecialistas.  A mídia impressa é outra forte aliada dos candidatos, que chegam 
aos eleitores com a imagem e mensagem para a conquista dos preciosos votos...

Há 13 anos, no dia 9 de outubro, o 
extremo-oeste amanHece de luto

Jorge Hajdasz/Divulgação

Há 13 anos, no dia 9 de outubro, o Extremo-Oeste catarinense amanhece de luto. Pelo 
menos 27 vidas foram ceifadas no trágico acidente registrado na BR-282, em Descanso.

Foram 27 vidas, vários sonhos, projetos e carreiras profissionais que se encerra-
ram em meio aos destroços, resultantes do acidente entre duas carretas, um ônibus, ve-
ículos de emergência e de populares. Além disso, dezenas de pessoas ficaram feridas.
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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 

RedeS SoCiaiS
Não sou contra as redes sociais. Sou contra a for-

ma como muitos utilizam estas ferramentas. Exter-
nam suas vidas, pessoais, familiares e profissionais, 
como se todos tivessem interesse no que a pessoa faz, 
em seus mais íntimos momentos. Mas tem seus lados 
bons, e isto há que se reconhecer. Muitas pessoas se 
reencontram nas redes sociais, muitas amizades são 
refeitas, muitos parentes se aproximam. Talvez esta te-
nha sido a essência de suas criações. Ser um instru-
mento para promover o bem, a união. Assim deveria 
ser. Mas não é bem assim.

aSSiStaM CoM SeuS fiLHoS

O que assisti e juntei meus filhos para que assis-
tissem comigo foi o documentário chamado O Dilema 
das Redes, na Netflix. Uma demonstração clara, aber-
ta, de como as redes sociais buscam manipular seus 
usuários, direcionando publicidade, forçando com-
portamentos, tudo com o simples e interesseiro pro-
pósito de faturamento comercial. E como faturam! A 
realidade é que os jovens, via de regra maiores usuá-
rios deste sistema, não percebem que são manipula-
dos, direcionados para este ou aquele segmento e, por 
conta disso, tem alteração de comportamento, baixo 
desempenho escolar, e por derradeiro, no que consi-
dero o mais importante, se tornam vulneráveis inclu-
sive a crises depressivas, automutilação e - em casos 
extremos - até o suicídio. Ainda sugiro que na medida 
em que assistem com seus filhos, promovam pausas e 
conversem a respeito. Afinal, o problema do “excesso 
de acesso” atinge a grande maioria dos lares brasilei-
ros (Não pensem que em minha casa não há este pro-
blema). O Dilema das Redes é muito claro. Chega a ser 
surpreendente. A produção é focada exatamente nas 
explicações de pessoas que viveram este universo, que 
ajudaram a criá-lo e que lá pelas tantas viram que os 
bons objetivos iniciais foram completamente deturpa-
dos. Recomendo que assistam e que debatam com os 
filhos. Inclusive, sobre o famigerado tempo que nos-
sos jovens – aqueles que mais são “ligados” às redes – 
dedicam no seu dia a ficarem conectados. É preciso li-
mites. Mas neste caso, não só limites. Conhecimento 
é importante, para que não sejamos simples massa de 
manobra na mão de inescrupulosos do mercado mun-
dial da grande rede.

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha promoveu a se-
gunda sessão de caráter or-
dinário do mês de outubro, 
nesta segunda-feira (5). Em 
segundo turno, três projetos 
foram aprovados. Um deles foi 
o Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a efetuar 
permuta de bem imóvel, Lote-

amento Nosso Sonho. O Proje-
to de Lei nº 23/2020, altera dis-
positivos da Lei nº 3.851/2015, 
que dispõe sobre o programa 
de aluguel social. E, o Proje-
to de Lei nº 25/2020, dispõe 
sobre a Política Municipal do 
Idoso no Município de Mara-
vilha/SC.

Em primeiro turno, este-
ve na pauta o PLC nº 13/2020, 

que institui a política muni-
cipal do meio ambiente e sis-
tema municipal de proteção, 
controle, fiscalização e me-
lhoria da qualidade e licencia-
mento ambiental, cria o fundo 
municipal do meio ambiente. 
O projeto teve uma emenda, 
que foi rejeitada pela maioria 
dos vereadores. Após, o pro-
jeto foi retirado para vistas, 

e, deverá retornar à pauta na 
próxima semana. Deu entra-
da a Indicação nº 70/2020, que 
sugere que o Executivo provi-
dencie com urgência sinaliza-
ção indicando a proibição de 
som automotivo, pelo menos, 
na Avenida Maravilha revita-
lizada, nas escolas da cidade, 
Hospital São José e Fórum da 
Comarca.

LegiSLatiVo Sessão teve a entrada de uma indicação que sugere 
sinalizar a proibição de som automotivo em locais públicos

Câmara de Vereadores aprova 
projetos em segundo turno

SuCeSSo
Mega atacadista inaugura loja em Maravilha
CleiTOn FeRRaSSO 

Inaugurou, nesta quinta-fei-
ra (8), a loja Mega-Atacadista 
em Maravilha. Uma loja com di-
versos produtos com preço má-
ximo de R$ 20. O comércio fica 
localizado na Avenida Sul Bra-
sil, 1303, próximo da escola João 
XXIII. O atendimento é das 8h 
às 12h e das 13h30 às 20h, sendo 
que nos dois primeiros sábados 
do mês a loja atende até às 17h. 

Conforme um dos sócios, 
Gelson França, a loja oferece be-
bidas, brinquedos, linha de lim-
peza, roupas, objetos decorati-
vos e eletrônicos. O local possui 
também um setor com pro-
dutos a R$ 0,99 todos os dias. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

inauguração ocorreu quinta-feira (8)

a loja ainda conta com sessão de roupas com preço acessível Sucesso aos proprietários

loja possui produtos a R$ 0,99 todos os dias com diferenciais loja é ampla e possui diversos produtos 
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O ano de 2020 exige cuidados para todos os lados. Um deles, já antigo, é a dengue. Muito se 
fala neste momento sobre o coronavírus, mas o mosquito Aedes Aegypti está por aí e podemos vê
-lo a olho nu. Em entrevista à Rádio Líder, o agente de endemias, Geferson Soares, afirmou que 
em 2020 foram registrados 201 focos do mosquito, o que coloca o município numa situação de ris-
co. Ou seja, do jeito que a situação está precisamos sair de casa armados com repelente e álcool 
em gel. Ah, e máscara também! Fica a dica e bom fim de semana.

Cleiton ferrasso, jornalista

TRAGÉDIAS DO VERÃO

mais um feriadão em nossas vidas 
e mais dias de calor. ainda estamos 
oficialmente na primavera, mas a 
sensação é de verão. o calor traz 
diversas mudanças em nossas vidas. 
Com isso, também as tragédias 
de verão, com amigos feridos. 
infelizmente, tivemos um último 
fim de semana trágico, com vários 
acidentes decorrentes, na maioria, de 
movimentações por causa do calor. 
É normal a agitação. Precisamos nos 
cuidar, cuidar de nossos familiares 
e proteger nossos amigos. vamos 
aproveitar o calor, mas com prudência. 

ederson abi, jornalista

Nesta semana a história de um pai que percorre 28 km de bicicleta para buscar as ta-
refas escolares dos filhos ganhou destaque na mídia. A família vive em um sítio, sem in-
ternet, e ele pedala até o município vizinho todas as terças-feiras para pegar os ma-
teriais necessários para que eles possam estudar em casa, em razão da pandemia de 
coronavírus. Para Edemilson Wielgosz, de 47 anos, o trajeto é desgastante, mas não im-
possível. “Não é feio passar aperto, feio é não tentar mudar e fazer o melhor que pode. 
Vou quantas vezes precisar e até mais longe. Meu amor por eles me move”, diz. Ca-
rinho e empenho não faltam, certamente todo o esforço será recompensado. 

Camilla Constantin, jornalista

feio É não tentaR 

INVESTIMENTOS 
NA SAÚDE 

Nesta semana uma audiên-
cia entre o secretário de Esta-
do da Saúde, André Motta Ribei-
ro e o Ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, nos trouxe uma boa no-
tícia. Estado e União já manifes-
tam interesse em manter, mes-
mo após a pandemia, os leitos de 
UTI habilitados nos últimos me-
ses. A saúde catarinense tem mui-
to a ganhar, com a ala SUS ofere-
cendo novos leitos para atender 
pacientes que dependem de tra-
tamento intensivo. A Saúde re-
cebeu investimentos importan-
tes neste período, históricos, e 
aproveita-los no pós-pandemia 
é com certeza uma decisão acer-
tada. Os leitos também já pode-
rão atender uma demanda acu-
mulada neste período, que são as 
cirurgias eletivas, pausadas por 
meses devido a pandemia. Boa 
notícia para o povo catarinen-
se, e que pode servir de exemplo 
para outros estados brasileiros.  

Carine arenhardt, jornalista
RELACIONAMENTO ABUSIVO 

A vivência em um relacionamento abusivo 
pode ser mais comum do que se ima-
gina. O abuso psicológico e físi-
co pode passar despercebido até 
para a vítima. A única forma de 
diminuir essa prisão conhecida 
como amor é falando sobre o as-
sunto. Ensinar limites é necessário para 
qualquer ser humano. Identificar o que é liberdade é 
um ato de amor próprio. Nesta semana ouvi o testemunho de uma mulher que esteve em um re-
lacionamento abusivo por nove anos. Confira a grande reportagem nas páginas 12,13,14 e 15. 

diana Heinz, jornalista

ARmADO DE 
REPELEntE E áLcOOL Em gEL
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

2ª etaPa Nesta fase 1.982 alunos solicitaram o recebimento dos 
alimentos que terá uma nova entrega em dezembro 

Kits de alimentação escolar 
da rede municipal de ensino 
serão entregues nesta semana
Diana Heinz

Famílias com filhos ma-
triculados na Rede Municipal 
de Ensino de Maravilha que 
aderiram ao recebimento do 
kit de alimentação escolar re-
ceberão os alimentos nesta 
semana. Em junho o municí-
pio realizou um cadastro. Ao 
preenchê-lo, as famílias pu-
deram optar por receber, ou 
negar a necessidade do kit. 
O objetivo da organização é 
complementar a alimentação 
diária das crianças, tendo em 
vista o cancelamento das au-
las presenciais.

Na época foi formada 
uma comissão intersetorial 
para gerenciamento dos kits. 
Eles foram entregues em ju-
nho e com o cancelamento 
prolongado, uma nova mon-
tagem foi realizada. Agora a 
organização trabalha na en-
trega que será realizada na 
quinta (15) e sexta-feira (16) 
nas escolas municipais. O ho-
rário de atendimento será 
das 8h às 19h, sem fechar ao 
meio-dia, nos dois dias de 
atendimento. 

A distribuição dos kits faz 
parte das ações para enfren-
tamento da pandemia do Co-
vid-19. Em julho foram entre-
gues kits para 1.805 alunos 
da rede municipal de ensino. 
Nesta fase 1.982 famílias soli-
citaram o recebimento. Ten-
do em vista o cancelamento 
das aulas até o próximo ano, 
será feito uma terceira edição 
da distribuição em dezembro. 

Os alimentos são com-
prados da agricultura familiar 
e de empresas, via licitação 
com recursos oriundos do 
Programa de Alimentação Es-
colar (PNAE), do Governo Fe-
deral. O kit varia para cada eta-
pa de ensino, de acordo com 
o valor repassado pelo PNAE. 
Para as crianças que apresen-
taram no ato da matrícula um 
laudo de alguma intolerância, 

alergia alimentar ou patolo-
gia específica na unidade es-
colar, será adaptado o Kit tan-
to na quantidade, no tipo e o 
valor do alimento. O muni-
cípio gasta atualmente mais 
de R$ 80 mil em alimentação 
escolar por mês. Deste total 
R$ 32 mil são do PNAE. Nes-
ta edição os kits serão monta-
dos com 56% de alimentos da 
agricultura familiar.

Entrega será realizada na quinta (15) e sexta-feira (16)

Arquivo/O Líder

CaRine aRenHaRDT 

Suspenso em mar-
ço devido a pandemia de 
covid-19, o processo se-
letivo foi reaberto pelo go-
verno municipal de Ma-
ravilha e tem uma nova 
data prevista para a apli-
cação das provas. Confor-
me informação publicada 
no site da prefeitura a pro-
va está prevista para ser 
realizada no dia 6 de de-
zembro. A data ainda pode 
sofrer alteração, de acor-
do com o mapa de risco de 
contágio do coronavírus. 

O município deve con-

exeCutiVo MuniCiPaL
Reaberto processo seletivo para 
contratação de servidores temporários

vagas temporárias são oferecidas pelo Executivo municipal

firmar oficialmente no dia 
1º de dezembro, se man-
tém a data e também o lo-
cal onde as provas serão 
realizadas. Os candida-

tos devem estar atentos as 
publicações no site da pre-
feitura, onde alterações de 
datas serão anunciadas. 

O período de inscri-

ções encerrou em abril des-
te ano, sendo que a lista ofi-
cial dos homologados já está 
publicada no site do muni-
cípio. O edital prevê a con-
tratação de servidores para 
ingresso no quadro tempo-
rário e à formação de cadas-
tro de reserva para o Exe-
cutivo Municipal. As vagas 
são para técnico em enfer-
magem, médico, auxiliar de 
serviços gerais, agente co-
munitário de saúde, moni-
tor de oficina de artesanato, 
orientador social costurei-
ro, médico pediatra, tera-
peuta ocupacional e moto-
rista de transporte escolar. 

Arquivo/O Líder

WiLd WiLd WeSt

Viajei 79 países do mundo. Como psicólogo e antropólogo, trabalhei em 
13 deles dentro de projetos psicossociais da União Europeia e de Médicos sem 
Fronteiras. Morei em três deles.

Em 2014 deixei a Itália para morar em São Miguel do Oeste. Razões pes-
soais. Coisas da vida. Uns dizem que foi por amor. Outros dizem que foi por 
curiosidade. Eu não digo nada. Não costumo falar de coisas que não compre-
endo. Ainda.

Cheguei em fevereiro de 2014. Uns meses depois, uns dos tantos donos da 
cidade, que na época pensava ser meu amigo - pelo menos antes de descobrir 
que ia em cima da minha esposa - me perguntou: “e aí cara, o que achas de SMO, 
da região, do Brasil?”. Pergunta, aliás, que todos continuam fazendo. Ainda. 

Eu, obviamente, respondi. E aquele foi um momento chave de choque 
cultural, introduzindo, em síntese e de maneira claríssima e hiperbólica, uma 
amostra do DNA cultural da região e de tudo o que iria encontrar nos anos que 
viriam. Foi muito profícuo, pra mim, em termos de visão e leitura das diferen-
ças culturais. Infelizmente, precisei de um tempo para entender, processar e 
assimilar. Tempo que, geralmente, as culturas dominadas pelo medo e pela 
moral não concedem. Ainda. 

O que eu respondi foi o seguinte: “acho a região muito violenta”. 
Pronto. Amizade acabada (mas não com a esposa); excluído dos gru-

pos; não mais convidado no churrasco da quinta, etc. Resumo: o cara escu-
tou algo que não queria escutar; que não batia com o que esperava; disforme 
do que via, conhecia, entendia, queria...e, simplesmente, se sentiu ofendido. 
Levou para o pessoal. Sem nem sequer perguntar o porquê das razões da mi-
nha resposta. Sem querer entender. “Nada não”, disse. “tu não conheces POA 
ou o Rio”, defendendo o seu quadrado apontando dedos. Um comportamento 
e uma reação, essa que, na época, me pareceu bem estranha e anormal, mas 
que, com o tempo, constatei ser bem típica. Ainda. 

Bom, o ponto é o seguinte. Os demais, quando escutam, falam ou pen-
sam a palavra e o conceito de violência, os associam e remetem, quase exclu-
sivamente, imediatamente e ingenuamente, a questões físicas, de abuso e su-
pressão corporal e/ou do patrimônio e, consequentemente, a questões de 
segurança pública. Isto é compreensível em razão do fato que a cultura bra-
sileira é uma cultura muito material. A pobreza, prática e mental, leva mape-
ar o mundo valorizando “as coisas” sendo que, justamente, constituem o viá-
tico da sobrevivência. 

A épica, a ética, a língua, a linguagem e até a moral brasileiras são ma-
teriais: o que vale é a terra, o dinheiro, o corpo, as coisas. É só analisar a lin-
guagem. Peguem as gírias gaúchas e os ditados populares: descrevem todas 
as imagens físicas, práticas diárias: do campo; do que se vê. E pronto. Não tem 
abstração. Não tem símbolos. Não vai além. Não estimula a pensar. Descre-
vem. A língua é pobre não tanto pelo vocabulário escasso quanto mais pelas 
formas mentais que forma. Ainda. 

O mundo não é apenas o que se entende, mas é também o que se sen-
te. A vida é uma projeção das categorias com as quais a filtramos e damos for-
ma. Não apenas categorias cognitivas, mas também da alma, do sentimento. 
O que me preme destacar (não é por acaso que citei um exemplo de alguém 
que “leva as coisas para o pessoal”) é que o registro do entendimento e o regis-
tro do sentimento são dois registros diferentes e complementares. Maior a ca-
pacidade de integrar os dois, maior é a compreensão. Algo difícil. Algo que te 
questiona e interroga como pessoa. E que, por isso, foge. Ainda

A questão é que quando uma alma é material, ela filtra o mundo em ter-
mos exclusivamente corporais. Nessa perspectiva o conceito de violência se 
aplica apenas ao tangível, ao corporal, ao material. É violento um estupro; é 
violento um assalto; é violenta uma aluvião e até o furto do carro. 

Faltando a dimensão e a abstração, algo que gostaria chamar de “espí-
rito do ser”, simplesmente não vem percebida como violência: toda aquela 
pressão e opressão da tradição que visa a privação da liberdade individual; a 
moralização do conformismo social; a redução e a exclusão das diferenças; a 
castração do movimento, do crescimento e do progresso.

Não vem percebida como violenta a estase de uma absorção familiar den-
tro de padrões e rituais rígidos eternos. A infantilização regressiva, o assistencia-
lismo, a autoridade inquestionável de cima pra baixo, a inveja, a fofoca, etc. 

A pretensão que alguém se encaixe no mundo conhecido e não o contrá-
rio, ou seja, que a pessoa tenha o direito de existir por simplesmente existir e, 
por isto, trazer algo novo, é algo dramaticamente violento. A moral de carim-
bar como errado qualquer um ou qualquer coisa que não reproduza, re-pro-
ponha e reforce o conhecido é a violência mais material e diabólica que uma 
cultura pode nutrir. Algo de extremamente material. Algo dramaticamente 
muito presente. A violência maior que uma pessoa possa produzir é preten-
der que o outro seja igual a ela mesma e que reproduza o que ela conhece, 
quer, valoriza. Ainda.

Não é por acaso que no Brasil tem tantas religiões e igrejas e uma atitude 
bulímica no consumo da busca de espiritualidade. O fato de ser materiais por 
dentro remete a necessidade de buscar fora a espiritualidade; um Deus, qual-
quer que seja, que preenche o vazio de quem o busca.
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CoRonaVíRuS Na próxima semana os exames devem continuar conforme o que diz o TAC, 
alinhado com o Ministério Público

empresas de Maravilha fazem testes em 
massa e casos ativos de coronavírus sobem
Diana Heinz
eDeRSOn abi 

Nesta semana Maravilha re-
gistrou um aumento no número de 
casos ativos de coronavírus. Na ter-
ça-feira (6) o boletim da prefeitu-
ra informou que o número chegou 
a 99 no município. De acordo com 
a Secretaria de Saúde, diversas em-
presas realizaram nos últimos dias 
testes em massa nos colaborado-
res e os boletins diários foram atu-
alizados com os dados repassados 
pelos estabelecimentos. Na próxi-
ma semana os exames devem con-
tinuar conforme o que diz o Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC), 
alinhado com o Ministério Público. 

O Extremo-Oeste ainda é con-
siderado de risco grave, cor laranja, 
de transmissão da doença. A in-
formação é do mapa da Avaliação 
do Risco Potencial para Covid-19. 

Os níveis de risco são calculados a 
partir da combinação de oito indi-
cadores em quatro dimensões de 
prioridade de atuação local, que 
são: isolamento social, investiga-
ção, testagem e isolamento de ca-
sos, reorganização de fluxos assis-
tenciais e ampliação de leitos.

Na quinta-feira (8) o mapa foi 

atualizado pela Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) e apontou que 
Santa Catarina tem 12 regiões em 
risco grave, laranja, e quatro em ris-
co considerado alto, amarelo, para 
a Covid-19. A situação piorou em 
relação à última semana.

Um homem de 78 anos, mo-
rador de Maravilha, morreu na 

quarta-feira (7) em decorrência do 
vírus. Ele estava internado no Hos-
pital Regional Terezinha Gaio Bas-
so de São Miguel do Oeste e segun-
do a Secretaria de Saúde, possuía 
outras doenças. 

A semana fechou com au-
mento no número de casos no 
município. De acordo com o bole-

Extremo-oeste ainda é considerado de risco grave, cor laranja, de transmissão da doença

Divulgação

fiSCaLiZaÇão
A secretaria de Saúde vai in-

tensificar a fiscalização após uma 
reunião com Vigilância Sanitá-
ria, Corpo de Bombeiros e Polí-
cia Militar. O encontro foi realiza-
do na sexta-feira (2) para debater 
estratégias de fiscalização. 

De acordo com o capitão Mi-
chael Magrini, comandante do 
Corpo de Bombeiros de Maravi-
lha, o sinal vermelho começa a 
parecer com o aumento de casos 
ativos e confirmados. “Para isso, 
algumas equipes vão à rua fazer 
abordagens de pedestres de ou-

tros municípios”, afirmou. 
Entre as ações de fiscaliza-

ção, o uso obrigatório da más-
cara, proibição da utilização de 
praças e espaços públicos. De 
acordo com o capitão, muitas 
pessoas estão frequentando as 
praças, mesmo com a proibição. 

A Polícia Militar também re-
força a fiscalização e pede a cons-
cientização de todos. De acordo 
com o tenente Junior Tatsch, sub-
comandante da Polícia Militar 
de Maravilha, as pessoas devem 
pensar na coletividade e seguir as 
regras sanitárias. 

CleiTOn FeRRaSSO 

Faltando pouco mais 
de 60 dias para o Natal e 
com as incertezas causa-
das pela pandemia da co-
vid-19, o município de Ma-
ravilha está organizando a 
iluminação natalina. Segun-
do o departamento de Cul-
tura, o acendimento das lu-
zes está confirmado para 8 
de novembro, porém, sem a 

programação especial com 
festividades que, em tem-
pos normais, era realiza-
da na Rua Coberta. As apre-
sentações e shows de Natal 
e virada de ano também es-
tão indefinidas até o mo-
mento. O que está garanti-
do é a iluminação da cidade. 

No momento, a bandei-
ra laranja predomina na re-
gião Extremo-Oeste, onde 
está localizado o município 

de Maravilha. Com isso, as 
restrições aumentam devi-
do ao risco de contágio pelo 
coronavírus. Se houver al-
guma alteração no mapa de 
risco do governo do Estado, 
a prefeitura comunicará so-
bre as possíveis programa-
ções de fim de ano. Mesmo 
assim, a iluminação já deve 
causar o clima especial de 
fim de ano na cidade, porém 
com os devidos cuidados.

Arquivo/O Líder

CLiMa de nataL 
Maravilha prepara iluminação natalina 

Em tempos normais, época costumava atrair pessoas para assistir às apresentações

tim atualizado, divulgado no fim da 
tarde de ontem (9) pela secretaria 
de Saúde, Maravilha está com 
810 casos confirmados de Co-
vid-19. O aumento é de 17 novos 
casos. Já o número de casos ati-
vos está em 95, tendo ainda nove 

internados e 134 monitorados. Até 
agora, 701 foram curados.

A sala de triagem hoje (10) e 
segunda-feira (12) atende das 8h 
às 14h. Já no domingo (11), caso 
necessário, a pessoa deve procurar 
o Hospital São José.
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LUIZ CARLOS
PRATES

deixaR PaRa aManHã
Você está nesse time, no deixar para amanhã? Esse time 

é o maior do mundo, ninguém o supera. – “Ah, pra quê fazê 
hoje o que posso fazê amanhã”? Não é assim que o povinho 
fala? Mas é claro que a leitora não está nesse time, aposto. E 
já empurrando a porta para entrar no assunto, assunto mais 
que atual, imperioso, lembro de uma entrevista do Mike Ty-
son. Você sabe que o Mike foi um pugilista daqueles de der-
rubar com um sopro as torres da catedral, cruzes! Pergun-
tado como era o seu dia, Tyson disse que acordava às 4h e 
já às 5h estava firme nos treinamentos. Diante da resposta, 
o repórter perguntou se Tyson não estava levantando mui-
to cedo, para que isso? O pugilista nem piscou: - “Eu levanto 
numa hora em que sei que os “outros” (os adversários) ain-
da estão dormindo”! Uma resposta poética, sapientíssima. 
Quem deixa para logo mais, acaba não fazendo. Quem dei-
xa para amanhã é porque não quer fazer. E, outra vez, lem-
bro de Geraldo Vandré, um dos nossos guerreiros da década 
de 60, século passado... – “Quem sabe faz a hora, não espe-
ra acontecer”! Estamos num momento difícil, aliás, no Bra-
sil todos os momentos são difíceis, desde o momento em que 
aquelas malditas caravelas do Cabral aqui chegaram, mas 
este é um momento especial. Quem deixar de procurar em-
prego hoje, mesmo empregado, vai se dar mal. Os empregos 
no Brasil são empreguinhos, quem não souber disso vai dan-
çar uma valsa triste... Quem deixar a poupança para “só quan-
do sobrar um dinheirinho” vai morrer de velho sem nada. 
Quem estiver pensando em “amanhã” fazer a matricula na-
quele curso de inglês vai acabar no “the book is on the table” 
da vida... Vale para quem estiver se prometendo beber menos, 
comer menos, xingar menos a mulher, deixar de chegar cos-
tumeiramente atrasado no trabalho ou nos compromissos de 
todo tipo, deixar, enfim, de ser pessoa estúpida. – Ai, cara, mas 
como tu és grosso! Sinto muito, mas não vou deixar para ama-
nhã o que precisa ser dito hoje. E olhe, pensando bem, estou 
falando comigo mesmo sob muitos aspectos. E quem não es-
tiver nessa que atire a primeira pedra. Vamos que vamos, ago-
ra. Ah, quase esquecia, vamos agora porque pode não haver 
amanhã. E deve ser horrível chegar ao outro lado e dizer, ba-
tendo na testa, bah, como fui burro!

ConVeRSa
Lacaios decidem que eu não posso ter critérios próprios 

na seleção de pessoal na “minha” empresa... Só o que faltava! 
Os critérios são meus, da empresa e ponto final. Ademais, as 
empresas têm, devem ter, seus critérios de seleção, mas isso 
fica para os ditames intramuros da empresa, não é preciso 
alardeá-los. Era só o que faltava, sem eiras nem beiras que-
rendo ditar normas em empresas alheias. 

SeLeÇão
Se não houver posturas e rígida seleção, nenhuma insti-

tuição sobreviverá. Imagine nas forças armadas valendo de 
tudo um pouco, o que daria... Os quartéis virariam escolas de 
samba sem ordem nem progresso. Seleção rigorosa, sim. Em 
tudo. Ou os candidatos se ajeitam aos ditames da instituição 
ou a porta de saída é ali. Quem decide pelo tipo de funcioná-
rios é a empresa.

faLta diZeR
Num debate de televisão foi dito que o sexo é um poder 

permanente no casamento. Baita bobagem. O sexo faz par-
te do casamento, chega a ser um incêndio no começo, mas 
ao poucos vai entrando nos eixos, sexo não é o casamento. O 
casamento tem que ser uma bela amizade, carinhos e com-
panheirismo. Ou divórcio. Sexo incendiado depois de alguns 
anos? Babacões.

A importância de so-
nhar, não desistir e apro-
veitar as oportunidades 
foram o centro da pales-
tra digital “A poesia que 
transforma”, ministra-
da por Bráulio Bessa, cria-
dor do projeto Nação 
Nordestina e integrante se-
manal do programa En-
contro com Fátima Ber-
nardes, da Rede Globo. 

O momento foi promo-
vido pela Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG, contan-
do com a participação de 
mais de mil pessoas simul-
taneamente, entre educa-
dores, equipes de todas as 
áreas escolares, convidados, 
associados e colaborado-
res da cooperativa. O poeta, 
considerado o embaixador 
do Nordeste, participou do 
lançamento da terceira eta-
pa do projeto Abelhas Fora 
da Caixa, que integra o Pro-
grama A União Faz a Vida.

Bessa contou parte de 
sua vida e como conseguiu 
ser conhecido nacional-
mente pela sua poesia. Es-
tudante de escola pública, 
descobriu aos 14 anos, atra-
vés de trabalho solicitado 
por um professor de litera-
tura, que queria ser poeta. 
“Minha intenção era escre-
ver poesias, lançar um li-
vro e que as minhas escritas 
pudessem ajudar na mu-
dança de vida das pesso-
as. No meu entendimento, 
eu precisava falar com pro-
fundidade, mas de maneira 
simples e era isso que fazia. 
Passei três anos escrevendo 
e postando na internet, com 

bráulio bessa é integrante do programa Encontro com Fátima bernardes 

Divulgação

a esperança que alguém pu-
desse gostar da minha po-
esia. Para minha surpresa, 
em 2014 fui convidado para 
participar do Encontro com 
Fátima Bernardes. O dire-
tor do programa me acom-
panhava e gostou da minha 
arte. Era a oportunidade de 
ganhar notoriedade e, tal-
vez, lançar o meu livro. De-
clamei uma poesia e fui 
aplaudido de pé. Com isso, 
fui convidado a ir todas as 
semanas, falar em forma 
de poesia do assunto que o 
programa estava tratando. 
Já declamei sobre mais de 
100 temas diferentes na TV. 
Entendo que esta é uma for-
ma de entregar um pedaço 
de mim, da minha arte, do 
que gosto às pessoas”, diz.

Ele também conseguiu 
alcançar seu sonho e já lan-
çou três livros, obras que 
estão há 150 semanas entre 
as mais vendidas no país. 
Ele encerrou a sua partici-
pação com um poema, fa-

Poeta Momento marcou o lançamento da terceira etapa do projeto 
Abelhas Fora da Caixa

Sicredi proporciona palestra 
com bráulio bessa

lando sobre vida, a impor-
tância de acreditar, lutar, 
fazer o bem, não desis-
tir, não desanimar e seguir 

em frente, mesmo quan-
do os sonhos parecem es-
tar muito distantes de se-
rem concretizados. 

abeLHaS foRa 
da Caixa

o projeto, em função da pandemia, inovou a forma de 
atuação e iniciou capacitações desde julho deste ano. 
Na sua primeira etapa, foram realizadas formações 
virtuais com mais de 1,2 mil participantes. Já na 
segunda etapa, a cooperativa buscou entender o 
que cada escola estava precisando e possibilitou 
módulos para vários públicos internos. “Pela 
relevância de mais este projeto para a cooperativa, 
contribuindo para a educação dos municípios, 
achamos importante trazer um profissional de 
renome que pudesse marcar o início da terceira 
etapa do abelhas Fora da Caixa. a condução 
do bessa foi maravilhosa e trouxe um conteúdo 
relevante e diferenciado ao expressivo público que 
acompanhou a palestra digital”, afirma o diretor-
executivo da cooperativa, márcio Girardi, que 
conduziu a abertura e encerramento da palestra.
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“um líder é um vendedor 
de esperança.”

Napoleão Bonaparte

por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

empresa lança pulseira multifuncional que armazena álcool gel

Para garantir acesso rápido e fácil ao álcool gel, a OutFog, de Blumenau, lançou no merca-
do uma pulseira multifuncional de biossegurança para quem deseja estar protegido o dia todo 
contra o coronavírus, higienizando e cuidando das mãos com mais agilidade. Produzida em si-
licone e disponível nas cores branco, preto, rosa e verde, a pulseira é prática e flexível, com ca-
pacidade de armazenamento de até 8 ml de líquidos, cremes ou produtos em gel. Além de abri-
gar o álcool em gel, a pulseira também pode ser utilizada para armazenar protetor solar, em 
caminhadas na praia, corridas e exercícios ao ar livre, repelente para insetos, hidratantes, lo-
ções, reparador de cabelos ou qualquer outro produto líquido que seja necessário no dia a dia. 

Vendas nos supermercados de SC crescem 8,42% em agosto

As vendas do setor supermercadista de Santa Catarina cresceram 8,42% em agos-
to, se comparado com o mesmo mês do ano passado. Já a variação entre agosto e ju-
lho deste ano também apresentou crescimento em 2,05%. No acumulado a alta é de 
8,18%. Os índices, já deflacionados, foram apurados na pesquisa mensal do Termô-
metro de Vendas, da Associação Catarinense de Supermercados (Acats). 

Malwee muda 
lógica de coleções 
e faz parceria com 
startup de brechó

Reconhecida como uma 
das 20 marcas mais transpa-
rentes do mundo, a Malwee, 
de Jaraguá do Sul, acaba de 
divulgar a campanha “Moda 
Sem Ponto Final” para co-
municar o novo posiciona-
mento da marca para o mer-
cado. A novidade é que a 
marca passa a lançar, anual-
mente, grandes coleções in-
tituladas “Verões”, “Invernos”, 
“Outonos” e “Primaveras”. O 
objetivo é promover o uso de 
peças que podem ser repe-
tidas a cada ano e combina-
das com novas tendências, 
causando o pensamento de 
um guarda-roupas mais in-
teligente. Entre as iniciativas 
sustentáveis da empresa es-
tão: o uso de malha PET na 
produção de roupas, de algo-
dão desfibrado e de proces-
sos de acabamento que per-
mitem economizar até 98% 
do volume de água. A cres-
cente preocupação quanto 
aos efeitos dos impactos am-
bientais negativos da moda 
no planeta é uma das res-
ponsáveis pelo aumento dos 
brechós e projetos de cará-
ter socioeconômico de tro-
ca e revenda de itens usa-
dos. Em defesa de iniciativas 
sustentáveis como essa, a 
Malwee iniciou uma parceria 
com a Repassa, startup que 
funciona como brechó on-li-
ne, buscando roupas usa-
das na casa das pessoas e re-
vendendo pela internet.

Aurora faz proposta de R$ 174 milhões para 
adquirir massa falida da Chapecó Alimentos

A Aurora Alimentos anunciou nesta semana que apre-
sentou proposta de R$ 174 milhões para adquirir a unida-
de industrial de abate e processamento de aves pertencente 
à massa falida da Chapecó Companhia Industrial de Ali-
mentos, localizada em Xaxim. A proposta foi entregue ao Ju-
ízo de Falências da Comarca de Chapecó que, nas próximas 
semanas, deve divulgar a decisão final. A unidade empre-
ga diretamente 2.379 trabalhadores, está habilitada para ex-
portar para vários mercados, tem capacidade para abate de 
191.000 frangos por dia ou 47,7 milhões de aves por ano.

Petrobras tem recorde de 
produção e vendas de diesel 
S-10 em setembro 
a Petrobras registrou em setembro recorde de 
produção de diesel S-10, com baixo teor de enxofre, 
com a marca de 1,89 milhão de metros cúbicos 
(m³), informou a companhia em comunicado nesta 
quarta-feira, conforme divulgado na Reuters. Foi o 
quarto mês consecutivo de recorde para o produto, 
em meio a uma maior demanda por esse diesel 
no mercado doméstico, disse a estatal. o recorde 
anterior havia sido registrado em agosto, com 1,84 
milhão de m³.

REcEITA APREENDE 40 TONELADAs DE BRINquEDOs 
IRREGuLAREs Em sP 

Às vésperas do Dia da Criança, a Receita Federal apreendeu 40 toneladas de brin-
quedos irregulares na região central de São Paulo. A apreensão ocorreu durante a 
Operação Brinquedo Assassino, que começou na segunda-feira (5) e terminou nesta 
quarta-feira (7). Com valor total de mercado de R$ 10 milhões, as mercadorias apre-
endidas foram suficientes para encher oito caminhões. A ação, em parceria com a 
Guarda Civil Metropolitana e a Subprefeitura da Sé, ocorreu em shoppings de comér-
cio popular no centro de São Paulo, onde são vendidos brinquedos importados falsi-
ficados. O principal alerta da Receita é com a segurança dos produtos. Brinquedos de 
má qualidade são um fator de risco para o engasgamento de crianças, o que pode le-
var à morte, adverte a Receita. Além da perda das mercadorias apreendidas, os res-
ponsáveis devem ser representados pelo crime de contrabando. Após a conclusão da 
operação, a Receita Federal representará pela cassação do alvará de funcionamen-
to e interdição dos estabelecimentos infratores, na forma da Legislação Municipal.

Divulgação/RF
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HoSPitaL São JoSÉ 
Profissionais de Maravilha participam de capacitação com equipe do 
Hospital do Coração de São Paulo 

Os profissionais de en-
fermagem, fisioterapia e 
equipe multiprofissional do 
Hospital São José de Mara-
vilha participaram nesta se-
mana da capacitação, com 
a equipe do Hospital do Co-
ração (HCOR) de São Pau-
lo. O treinamento foi em 
Maravilha, com Capacita-
ção de Manejo do Pacien-
te Covid-19 em Ventilação 
Mecânica, através do Proje-
to Tele-UTI Covid Brasil do 
HCOR. O objetivo é forne-
cer acesso à informação de 
rápida assimilação e pron-
tamente aplicável na prá-
tica clínica e assistencial.

Fotos: Divulgação

treinamento foi em maravilha, comandado por profissionais do hCoR de São Paulo Equipe do hospital de São Paulo e de maravilha, com representantes da Secretaria de 
Estado da Saúde e da Regional de São miguel do oeste

O Hospital São José foi 
selecionado após inscrição 
para participar do projeto. 
“Foi uma tarde de troca de 

experiências e atendimen-
to com manejo de pacien-
tes suspeitos e confirmados 
com covid-19, seguindo os 

protocolos em vigência da 
Anvisa e Ministério da Saú-
de. Sempre com o objetivo 
de melhorar o cuidado ao 

paciente com atendimen-
to humanizado e de qua-
lidade, além de contribuir 
com a redução de média 

de permanência, melho-
ria de indicadores assisten-
ciais com segurança que 
beneficiará pacientes e pro-
fissionais”, destaca a equi-
pe do Hospital São José. 

Estiveram no Hospital 
São José a enfermeira Ana 
Tucunduva Cardoso e o fi-
sioterapeuta João Marcus 
Perlira do HCOR, além de 
representante da Secretaria 
Estado da Saúde de Santa 
Catarina, Sargento Alexan-
dre Paoli, e representante 
da Regional de São Miguel 
do Oeste, enfermeira Le-
thielle Goulart, do Contro-
le de Avaliação e Auditoria.

outubRo RoSa Programação em Maravilha segue nos dias 17 
e 24 com horário especial para coleta do exame preventivo 

Rede feminina promove 
carreata e entrega de salgados 

A programação do Ou-
tubro Rosa 2020, organizada 
pela Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha, 
teve duas atividades realiza-
das na última semana. No sá-
bado (3) as voluntárias par-
ticiparam de carreata pelo 
centro da cidade, chamando a 
atenção da comunidade para 
a campanha que lembra a im-
portância da saúde preventiva 
para mulheres. 

Na quinta (8) e sexta-feira 
(9) teve a entrega de salgados 
vendidos antecipadamente e 
também das bandejas a pron-
ta entrega. Foram comercia-
lizadas bandejas de croque-
te de frango, quibe, esfirra de 
gado e risoles de frango, por 
R$ 12 com 10 unidades e R$ 
24 com 20 salgados. Todo va-
lor arrecadado será usado 
para a manutenção de proje-
tos da Rede Feminina. 

A programação da Rede 
Feminina de Maravilha segue 
nos dias 17 e 24 de outubro, 
com horário especial de aten-
dimento, das 8h às 12h, para 
coleta do exame preventivo. O 
atendimento será por agenda-
mento, que deve ser feito pelo 
telefone 3664 1231.

feMaMa LanÇa CaMPanHa “3 
PeRguntaS que SaLVaM” 
a Federação brasileira de instituições Filantrópicas de apoio à 
Saúde da mama (Femama) lançou a campanha “3 perguntas 
que salvam #perguntapraela”, que vai além das mulheres e 
busca envolver toda a sociedade. o objetivo é estimular as 
pessoas a fazer as “3 perguntas que salvam” para as mulheres 
que amam: você tem observado suas mamas? você já marcou 
seus exames anuais? você conhece seus fatores de risco?
o foco é aumentar o diagnóstico precoce, que oferece até 95% 
de chance de cura.  “uma em cada 12 mulheres terá câncer 
de mama no brasil, sendo 66 mil só em 2020. as brasileiras 
já conhecem o que é o câncer de mama e já ouviram falar 
sobre a mamografia, mas isso ainda não despertou a cultura 
do autoconhecimento e nem do acompanhamento médico 
anual. Precisamos incentivar o diagnóstico precoce para salvar 
milhares de mães, esposas, filhas, amigas”, explica a médica 
maira Caleffi, presidente voluntária da Femama.
Segundo pesquisa da Sociedade brasileira de mastologista, as 
mulheres reconhecem que a mamografia é o melhor exame 
para identificar a doença, mas apenas 46,2% delas o fizeram 
1 vez ao ano e 27% nunca fizeram. os fatores são variados: 
dificuldade de acesso (64,9%), medo de encontrar alguma coisa 
(54,5%) e até não saber como se detecta (54%).
a entidade também preparou um material para suas 70 
oNGs associadas em todo brasil que, de forma organizada, 
estão pressionando o poder público por ações concretas para 
garantir os direitos de pacientes com câncer de mama, que não 
vêm sendo respeitados. Registro feito com as voluntárias após carreata no último sábado (3)

Entrega de salgados foi nesta semana na sede da Rede

Campanha da Femama estimula o diagnóstico precoce

Divulgação

Camilla Constantin/O Líder
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Sbu alerta para saúde dos adolescentes na pandemia
Entidade inicia terceira Campanha #vemprouro, que continua com o enfoque de levar o adolescente do sexo masculino ao 

médico, mas com abordagem mais ampla, orientando como lidar com questões de saúde durante a pandemia

A adolescência, perío-
do compreendido entre 12 e 18 
anos, de acordo com o Estatu-
to da Criança e do Adolescente 
(ECA), é uma fase de demandas 
físicas e psíquicas, sendo setem-
bro o mês dedicado à comemo-
ração do “Dia do Adolescente”, 
oficialmente instituído no dia 
21. Em meio à pandemia da Co-
vid-19, a Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) chama a atenção 
para os cuidados com a saúde do 
adolescente masculino, através 
da terceira edição da Campanha 
#VemProUro. 

O principal objetivo da cam-
panha é conscientizar sobre a 
importância de ir ao médico des-
de essa idade para a prevenção 
de doenças, promoção de saú-
de, orientação e esclarecimen-
to de dúvidas sobre temas como 
desenvolvimento corporal, sexu-
alidade e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs). Neste ano, 
o enfoque continua sendo levar o 
adolescente ao médico, mas com 
abordagem mais ampla, orien-
tando como lidar com questões 
de saúde durante a pandemia.

Uma das preocupações é 
com os abusos digitais, como o 
sexting (envio de nudes) na qua-
rentena, ato que pode expor os 
adolescentes a diversos perigos 
e abusos digitais. A ONG Safer-
net registrou em abril deste ano 
aumento de 156% em relação ao 
que foi contabilizado no mesmo 
mês, no ano passado, de pedidos 
de ajuda relativos à exposição de 
nudes na internet.

A obesidade também é uma 
preocupação, uma vez que a res-
trição ou diminuição dos exer-
cícios físicos e aumento de tem-
po em frente às telas, associados 
ao consumo de alimentos ultra-
processados, pode trazer diver-
sas questões de saúde, inclusi-
ve urológicas, como diminuição 
da fertilidade, disfunção erétil e, 
no futuro, aumenta o risco para 
o câncer de próstata, entre ou-
tros problemas que podem ser 
potencializados na idade adulta.

Outra questão é relativa à 
saúde mental dos meninos, uma 
vez que pesquisas recentes iden-

tificaram aumento da ansiedade, 
agravamento da insônia, depres-
são e impulsos autodestrutivos.

Para o coordenador da cam-
panha e membro do Departa-
mento de Andrologia da SBU, 
Dr. Daniel Suslik Zylbersztejn, a 
pandemia acende o alerta para o 
cuidado integral do adolescente 
masculino. “O mundo está com 
uma realidade diferente, e pre-
cisamos olhar de forma ampla e 
profunda para como a saúde dos 
meninos está sendo afetada nes-
sa pandemia. Pensando nisso, 
desenvolvemos uma campanha 
com o formato on-line, levando 
muita informação na linguagem 
e no ambiente onde os jovens es-
tão”, destaca.

MeninaS Vão ao gineCo-
LogiSta, e oS MeninoS?
De acordo com dados de 

uma pesquisa realizada em 2019 
pelo psiquiatra Jairo Bouer, em 
parceria com a SBU, foi contata-
do que apenas 3,5% dos meninos 
de 13 a 17 anos vão ao urologis-
ta, médico responsável pela saú-
de masculina, enquanto 42% das 
meninas na mesma faixa etária já 
procuram o ginecologista. O dado 
é similar ao levantado pelo peri-
ódico americano  National Am-
bulatory Medical Care Survey, 
em 2010, apontando que apenas 
4% das visitas totais ao urologista 
americano são realizadas por ho-
mens abaixo de 25 anos.

Essa ausência prolongada de 
consultas com um especialista 
pode acarretar diversos proble-
mas, como:

iSts  – segundo dados de 
2020 do Ministério da Saúde, o 
Brasil vive em estado de alerta 
para essas infecções. A sífilis é o 
caso mais gritante: foram 158 mil 
notificações da doença, seguido 
por HIV com 45 mil e as hepatites 
virais com 43 mil casos. O públi-
co jovem é o mais afetado por tais 
doenças, que poderiam ser evita-
das com o uso adequado de pre-
servativos, além de prevenir as 
gravidezes indesejadas.

Varicocele –  é a dilatação 
das veias nos testículos. É a 
causa mais comum, conhecida 

e tratável de infertilidade 
masculina: acomete em torno de 
35% dos homens com infertilidade 
primária e 80% com infertilidade 
secundária, embora esteja 
presente em aproximadamente 
20-25% da população masculina 
em geral. Assintomática, a doença 
é geralmente detectada em 
consulta de rotina pelo exame físico 
dos genitais e, quando necessário, 
corrigida por microcirurgia.

balanopostite –  é o 
processo inflamatório mais 
frequente que ocorre no pênis. 
É uma inflamação conjunta da 
glande e prepúcio (balanite é in-
flamação da glande; postite é in-

flamação do prepúcio). A causa 
mais comum é uma infecção fún-
gica aguda causada pela candida 
albicans. Não é considerada uma 
infecção sexualmente transmis-
sível, pois pode-se desenvolver 
sem a realização de penetração, 
embora o casal possa comparti-
lhar a cândida durante o ato se-
xual. O tratamento é feito com 
cremes tópicos associados à me-
dicação via oral.

fimose – é a incapacidade 
– ou apenas uma dificuldade, em 
diversos graus – para retrair o pre-
púcio, que é a pele que recobre a 
glande ou a “cabeça” do pênis. 
Pais e pacientes podem confun-

dir fimose com o excesso de pre-
púcio, que não sugere nenhum 
problema, se não há dificuldade 
de retração prepucial.

tumor no testículo  –  é o 
câncer mais comum em homens 
entre os 20 e 40 anos. O principal 
sintoma do câncer testicular é o 
aumento do volume da bolsa es-
crotal ou a palpação de um “ca-
roço” no testículo. Os fatores de 
risco são história prévia de crip-
torquia (crianças que nascem 
sem que o testículo tenha “des-
cido” para dentro da bolsa es-
crotal, principalmente quando 
o problema não foi corrigido ou 
foi corrigido tardiamente - após 

os 2 anos). Outros fatores de ris-
co incluem a história familiar de 
tumores no testículo e a expo-
sição a alguns tipos de substân-
cias químicas. Hoje em dia mais 
de 95% dos tumores testiculares 
são curáveis, mas é importante 
todos os homens e pais e mães de 
crianças do sexo masculino pres-
tarem atenção a um eventual au-
mento do volume da bolsa escro-
tal. Quanto mais cedo for feito o 
diagnóstico, maior a probabilida-
de de cura com tratamentos mais 
simples.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia
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VIOLÊNCIA 
As faces do relacionamento abusivo 

Ele me fez tão mal que é difícil explicar. 
Hoje consigo ver o que não vi por 

tantos anos. A situação afetou a mim e 
a minha filha de uma maneira que hoje 

sei o significado de liberdade. Ele 
me deixava no fundo do poço só 

para me tirar de lá e jogar de novo. 
Era um ciclo interminável”, explica

Diana Heinz

U
m relacionamento abusivo pode 

ser muito difícil de identificar. 

Além da violência física, podem 

acontecer abusos psicológicos. Isso 

ocorre quando uma das pessoas utiliza a ma-

nipulação para controlar o outro, interferindo 

no uso de roupas, amizades, redes sociais, de-

monstrando ciúme excessivo como forma de 

amor. Outro comportamento comum é a vitimi-

zação e a superproteção, que aos olhos dos ou-

tros pode parecer afeto.

Clarisse* viveu um relacionamento abusi-

vo durante nove anos. Ela conheceu Carlos*, 

seu ex-marido, quando saiu de sua cidade na-

tal para morar em Maravilha. Hoje, algum tem-

po após a separação, relembra de situações que 

nunca imaginou terem sido abusivas. “É como 

um filme que passa em minha mente toda vez 

que me deito. Lembro-me de tudo, só não per-

cebia, pensava ser normal”, explica.

Uma das primeiras lembranças de seu rela-

cionamento foi de uma viagem ao litoral. Carlos 

costumava comprar roupas para Clarisse. Em 

um dos passeios, ela resolveu usar outra peça. A 

atitude deixou seu parceiro nervoso. Ele a tran-

cou dentro do quarto onde se hospedavam. De-

sesperada com a situação e sem entender o mo-

tivo, Clarisse pulou da sacada para o quarto ao 

lado e ligou para um casal de amigos que parti-

cipou da viagem. Eles a buscaram e retornaram 

a Maravilha, sem Carlos. 

O casal não terminou o relacionamento 

após a situação. Ele implorou o perdão, como 

em diversas situações após aquela. Para Cla-

risse, aquilo era apenas ciúme, não havia mo-

tivo para um término. Ocasiões de abuso tora-

ram-se rotina. Ainda no namoro, ela pegava um 

ônibus para visita-lo. A viagem sempre atrasava 

por conta das paradas para a entrada de novos 

passageiros. Segundo ele, o real motivo era que 

Clarisse possuía amantes. Ele a acusava de trai-

ções quase que diariamente e por qualquer mo-

tivo. No casamento os motivos foram os mais 

diversos: uso de hidratantes, depilação, corte 

de cabelos, roupas novas e até a visita de eletri-

cistas e encanadores. 

Com o passar dos anos Clarisse deixou de 

usar hidratantes, parou de comprar roupas e 

só ia ao salão de beleza acompanhada da filha. 

Fotografava os poucos momentos fora de casa 

com a menina ao lado para não gerar brigas. 

Tentava ao máximo apaziguar um relaciona-

mento que era uma guerra. Quando era acusa-

da, justificava as situações com a verdade. Mas 

nunca era o suficiente, ele ficava chateado, bra-

vo e não conversava mais com ela por um deter-

minado período. Diversas vezes surgiam amea-

ças de violência. 

Por conta do trabalho, Carlos passava ape-

nas os finais de semana em casa. Quando es-

tava, as brigas eram constantes e os presentes 

também. Comprava roupas, calçados, joias e di-

versas outras coisas para a esposa. Mas ela difi-

cilmente usava, porque ao se arrumar era acu-

sada de traição. Porém se não se arrumasse, os 

xingamentos eram relacionados a desleixo. Um 

dos termos mais usados para o marido para se 

referir a Clarisse era museu. 

Visitar a família era muito raro. Carlos afas-

tava a esposa de familiares e amigos. Todos 

que poderiam alertá-la da situação eram vis-

tos como pessoas ruins, interesseiras e de má 

fé. Clarisse tentou tirar a própria vida por estar 

cansada da situação. Segundo ela, o que ocasio-

nou o fato foi uma ameaça do marido em retirar 

a filha de casa. 

O que abriu seus olhos foi o relato de uma co-

nhecida que passou pela mesma situação. En-

quanto a mulher contava sobre seu relaciona-

mento com um homem abusivo e violento, ela via 

Carlos e seus nove anos de casada. Pouco tem-

po depois, após fazer terapia, pediu a separação. 

Considera seu ex-marido um narcisista. Foi ame-

açada, teve o celular clonado e muitas outras coi-

sas aconteceram. Mesmo assim sente-se livre e 

seu maior desejo ao contar essa história ao Jornal 

O Líder é que ninguém mais passe por isso. 

Os nomes da história foram alterados para proteção da vítima e dos envolvidos.

Diana Heinz /O Líder
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SINTOMAS DE UM 
RELACIONAMENTO ABUSIVO
- Quando o parceiro ou parceira faz pouco caso de conquistas, 
ridiculariza opiniões e gostos;

- afirma que apenas ele pode amar e aceitar do jeito seu companheiro (a). 
Faz com que o outro se sinta culpado pelas reações agressivas dele. 
manifesta ciúmes com muita frequência e por bobagens e alega que 
teve uma atitude desequilibrada porque estava estressado ou bêbado; 

- vigia hábitos, conversas e redes sociais. Pede ainda que o companheiro (a) 
se afaste de amigos ou familiares; 

- Controla sua vida financeira e proíbe que use alguma roupa ou ande 
com determinada companhia; 

- Consegue impor vontades, inclusive forçar relações sexuais;

- Deixa o parceiro (a) com medo, constantemente infeliz e com a autoestima 
ferida. Grita ou desconta a raiva em objetos e pede desculpas constantemente. 
Diz que vai mudar, mas não altera o padrão de comportamento. Faz ainda seu 
companheiro acreditar que é responsável por ele.

Diana Heinz /O Líder
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Psicóloga orienta sobre relacionamento abusivo

o Jornal o líder conversou com a psicóloga Fernanda moraz sobre o tema. Ela respondeu uma série de perguntas que podem 
auxiliar pessoas que vivem em relacionamentos abusivos, ou que presenciam situações semelhantes. 

Arquivo/O Líder

Pergunta: O que fazer se estou 
vivendo um relacionamento 
abusivo? 
Resposta: Se por acaso você 
enfrenta um relacionamento 
parecido, procure apoio, busque 
trocar ideias com pessoas de 
sua confiança, seus amigos ou 
familiares. leia e veja vídeos sobre 
o assunto, se fortaleça. Nunca se 
isole. o isolamento só aumenta 
a tristeza e reforça a sensação 
de incapacidade que o agressor 
oferece.

P: É necessário conversar com 
o companheiro (a) sobre seus 
comportamentos ou o melhor 
a se fazer é terminar?
R: Nem sempre o abusador sabe 
que está abusando e nem sempre 
o abusado percebe que está 
sendo dominado. Então uma boa 
conversa pode mudar o rumo da 
relação, o parceiro pode mudar de 
comportamento e passar a fazer 
tudo o que o que você sugere, no 
entanto dependendo o estágio em 
que se encontra o relacionamento, 
as agressões podem se intensificar 
e piorar. E, para romper com 
este ciclo é muito importante 
que a vítima conscientize-se que 
tem dificuldade em deixar este 
relacionamento, mesmo que isso 
implique em mais sofrimento do 
que bem estar.

P: Pessoas que enxergam 
familiares ou amigos vivendo 
em um relacionamento 

abusivo podem ajudar de que 
maneira?
R: É muito difícil de perceber e sair 
de um relacionamento abusivo 
sem a alguma intervenção da 
família, de um amigo ou até 
mesmo psicológica. Então se 
você conhece alguém que vive um 
relacionamento abusivo ofereça 
apoio, não critique, não julgue 
por que a pessoa demorou tanto 
demorou tanto para perceber. 
muitas vezes é por vergonha, 
outras é por dependência financeira 
e na maioria é por medo de 
não ser compreendido, pois o 
abusador coloca-se numa posição 
de vítima e faz o outro sentir-se 
culpado. ofereça leituras e vídeos 
para que a vítima se informe 
sobre o assunto e assim se 
fortaleça, ou até mesmo sugerir 
a psicoterapia. Em casos mais 
graves onde é notada a violência 
ou a iminência de morte ligue 
180 na Central de atendimento à 
mulher em Situação de violência, 
é um serviço de utilidade pública 
gratuito e confidencial (preserva 
o anonimato), ou chame a Polícia 
através do 190.

P: Por que a maior parte das 
vítimas é mulher?
R: Diferentes pesquisas apontam 
que em mais de 80% dos casos 
o abusador é um homem e a 
vítima é uma mulher. Segundo 
a organização das Nações 
unidas (oNu), uma em cada 
três mulheres já sofreu violência 

sexual ou física, que aponta 
que a maioria é praticada por 
parceiros. Conforme aponta o 
manual Diagnóstico e Estatístico 
de transtornos mentais (DSm-v), 
livro utilizado na psiquiatria e na 
psicologia para embasar estudos 
e diagnósticos, entre aqueles 
indivíduos diagnosticados com 
transtorno da personalidade 
narcisista, 50 a 75% são do sexo 
masculino. Este transtorno está 
relacionado a padrões exagerados 
e agressivos de comportamentos, 
comumente notados naqueles 
que praticam algum tipo de 
violência ou abuso contra suas 
parceiras.

P: Quais são as consequências 
de um relacionamento 
abusivo? E como começar a 
superar?
R: as consequências deste tipo 
de relacionamento destrutivo 
podem levar à vítima a desenvolver 
diversos sintomas como ansiedade, 
depressão, baixa autoestima, 
estresse pós-traumático, estresse 
pós-traumático complexo, doenças 
psicossomáticas, fibromialgia, 
doenças autoimunes, câncer, e 
pode até mesmo levá-las à morte 
por suicídio. Para superar tudo isso 
é preciso melhorar a autoestima, 
a partir do autoconhecimento, 
reconhecendo os próprios valores, 
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Entre aqueles indivíduos diagnosticados 
com transtorno da personalidade narcisista, 

50 a 75% são do sexo masculino. 
Este Transtorno está relacionado a 

padrões exagerados e agressivos de 
comportamentos, comumente notados 
naqueles que praticam algum tipo de 

violência ou abuso contra suas parceiras. 

para compreender quais são as 
dificuldades não elaboradas que 
a leva a buscar, ilusoriamente, 
a solução nos relacionamentos 
tóxicos. o amor próprio é 
fundamental para que uma pessoa 
não se permita viver relações 
abusivas. É preciso entender que 
amar a si mesmo não é sinal de 
egoísmo, e sim de considerar 
que não é merecedor de qualquer 
coisa que o outro ofereça, pois só 
é possível tratar as consequências 
da violência psicológica quando 
ela acaba.

P: Pais que estão neste tipo 
de relacionamento podem 
prejudicar os filhos que 
vivenciam este tipo de 
situações?
R: Embora os pais achem que 
estão deixando os filhos fora 
de seus problemas conjugais, 
eles sentem-se como parte do 
problema, e por vezes até sentem-
se culpados por tal. Crianças que 
vivem em lares onde um dos pais 
frequentemente age de forma 
abusiva costumam assistir, ouvir e 
intervir em episódios onde, o outro 
normalmente a mãe ou a própria 
criança sofre ameaças, injúria, 
crises de ciúmes e maus-tratos 
psicológicos e, em decorrência 
disso, correm risco de enfrentar 
diversos problemas psicossociais, 
tendendo a isolarem-se, a 
tornarem-se agressivas ou até 
mesmo problemas alimentares. 
também podem enfrentar 
diversos problemas psicológicos, 
emocionais, comportamentais, 
sociais e escolares. mas nem 
todas as crianças reagem da 
mesma forma, algumas crianças 

podem vivenciar problemas menos 
severos do que outras.

P: O que é uma personalidade 
narcisista e como identificar 
se estou vivendo com alguém 
assim?
R: Na personalidade Narcisista 
o indivíduo apresenta um 
transtorno de personalidade em 
que há alterações nos traços 
que representam os padrões de 
pensamento, percepção, reação e 
relacionamento. a característica 
essencial do transtorno da 
personalidade narcisista é um 
padrão difuso de grandiosidade, 
necessidade de admiração e 
falta de empatia. Eles acham 
que são superiores, originais ou 
especiais. Essa superestimação 
de seu próprio valor e realizações 
muitas vezes implica uma 
subestimação do valor e das 
realizações dos outros. Estão 
preocupados com fantasias de 
grandes realizações, de serem 
admirados por sua inteligência ou 
beleza, de ter prestígio e influência 
ou de experimentar um grande 
amor. Eles sentem que devem se 
relacionar apenas com outros tão 
especiais e talentosos quanto eles 
mesmos. Esse relacionamento 
com pessoas extraordinárias é 
usado para suportar e melhorar 
sua autoestima, geralmente 
muito frágil. Eles são sensíveis e 
se chateiam com as críticas dos 
outros e pelo fracasso, o que faz 
com que se sintam humilhados 
e derrotados. Eles podem se 
afastar ou aceitar externamente 
a situação em um esforço 
para proteger sua sensação 
de grandiosidade. Eles podem 

evitar situações em que podem 
falhar. também comumente 
podem responder com raiva ou 
desprezo e podem contra-atacar 
violentamente. o narcisista é 
um abusador psicológico por 
excelência. No entanto acredita-se 
que os abusos psicológicos são 

praticados apenas por psicopatas 
ou narcisistas perversos. mas 
não são. É verdade que alguns 
transtornos podem potencializar 
esse comportamento, porém 
qualquer pessoa pode agir assim, 
por variados motivos, como o 
racismo e o machismo.
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BANCO 53

Mês do
suicídio de

Getúlio
Vargas

Rutênio
(símbolo)

Marco
Túlio,

guitarrista
brasileiro

Edgar
Allan (?),
contista
dos EUA

Nome ge-
nérico das
ações tra-
balhistas

Ataques re-
correntes
na Faixa
de Gaza

(?) social, 
ferramenta
de mobili-

zação
Parenta 

advinda do
casamento

do filho

Formato 
aproximado
da chave
de grifo

Nele estão
"escritas" 
as doenças
hereditárias

O medo da
morte,

para o ser
humano

(?) 
nouveau,

estilo
decorativo

Graceja
Antigo
altar

hebreu

Ninho, em
inglês

Debaixo de;
abaixo de

Um, em
inglês

Pedaço de
pau

Depósito
rural

Nome da
letra "N"

Pedro (?),
político
gaúcho

Rumando

(?) Segall,
a eterna O-
dete Roit-
man (TV)

A disputa
entre a

Ucrânia e
a Rússia,

pela
Crimeia

Esporte 
de Jorge
Balbi Jr.
Cervídeo

que habita
a tundra 

Metódica
Resina

usada em
pingentes

(?) de
palco,

função da
"panicat"

na atração
liderada

por Emílio
Surita (TV)

A grega foi difundida
por poetas

CBF, Fifa
e STJD

Nelson Mandela, ex-
presidente
da África

do Sul

(?) de voz:
é alterado na

discussão
acalorada

Duas
grandes
aves de
rapina

Cereal também chama-
do de "milho-zaburro"

Inter-(?): a alavanca
como o quebra-nozes

Teto (?), "janela"
horizontal de carros

Peça de
roupa au-
tografada
pelo joga-
dor (fut.)

Al Gore,
político

Reduzir o
impacto

Pernambu-
co (sigla)
Desejo de
vingança

Separa;
distancia

Narrar 
(um fato)

Senhor
(abrev.)
Vogal 

do pingo

Profissio-
nal que ocu-
pa a guarita
de bancos

Hiato de
"caótico"

MR
ASSISTENTE

AGOSTOSIMON
UROLISMT

VIGILANTEI
AOORDENADA

EAGONED
CAMISATPE

BOMBARDEIOS
NORARIREDE

DRAFASTAF
MOTOCROSSGU

RENAINERENTE

CTADSOB
BEATRIZMO

TERRITORIAL

3/art — one. 4/nest. 6/genoma. 8/dissídio — inerente — ordenada. 9/motocross.

eSPaÇo gouRMet

ingRedienteS
Massa:
3 ovos
3 colheres de margarina
1 xícara de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo peneirada
1/2 xícara de leite
1/2 colher de canela em pó
1 colher (sopa) de fermento em pó

boLo de CHuRRoS
Cobertura:
Doce de leite
Açúcar
Canela em pó

Modo de PRePaRo
Bata as claras em neve e reserve. Em outra vasi-
lha bata as gemas com a margarina e o açúcar, 
acrescente a esta mistura a farinha de trigo e o 
leite batendo sempre. Coloque a canela em pó 
e o fermento e mexa para misturar. Acrescen-

te as claras em neve e misture. Coloque em for-
ma untada e leve ao forno já pré aquecido a 180 
graus. Asse até dourar ou espete um palito para 

ver se está assado. Deixe ficar morno e desenfor-
me. Passe doce de leite em cima do bolo. Salpi-
que açúcar e canela em pó.

Uma das coisas mais 
curiosas que já aprendi 
nas matérias de História da 
Moda foi que até poucos sé-
culos atrás não existia moda 
infantil, porque as crian-
ças eram vistas como “mini 
adultos” e tratadas como 
tais, então as roupas usadas 
eram iguais às dos adultos. 
Felizmente, isso mudou e 
hoje entendemos a impor-
tância do desenvolvimento 
de uma criança para o adul-
to que ela irá se tornar.

A moda não poderia 
deixar de acompanhar essa 
mentalidade, que tem ga-
nhado força principalmen-
te nos últimos anos. Com 
isso, vemos surgir muitas 
novas coleções ou marcas 
de moda que produzem pe-
ças que contribuem para o 
desenvolvimento infantil, 
moldando tecidos, aplica-
ções e aviamentos para fa-
bricar roupas educativas.

O Grupo Malwee lançou 

em 2007 a Zig Zig Zaa, primei-
ra marca brasileira a criar rou-
pas voltadas para o desen-
volvimento infantil que tem 
pedagogas no setor de desen-
volvimento das peças e con-
tam até mesmo com algumas 
estampas em braile, acessó-
rios sonoros e cheiros, além de 
aplicações sensoriais.

Já a marca catarinense 
Theo&Olivia, fundada por 
duas mães, produz vestidos 
inspirados nas roupas de 
princesas e foca em conforto 
na hora de brincar, contan-
do também com aplicações 
sensoriais como o da foto.

A marca Michocco tam-
bém desenvolve suas peças 
de forma educativa, trans-
mitindo figuras ornamentais 
em suas roupas para cons-
truir imagens de animais.

Sempre digo que a 
moda é feita por pessoas e, 
principalmente, para pesso-
as – nesse caso mini pesso-
as! E sendo a infância uma 

Moda que ContRibui PaRa o deSenVoLViMento infantiL

das fases mais deliciosas das nossas vi-
das, então por que não transformar as 
roupas infantis em verdadeiros parqui-
nhos de diversão e desenvolvimento?
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

1 - CoLoque a ÉtiCa eM 
PRiMeiRo LugaR: não há 
nada pior do que aquelas 
pessoas que querem 
ganhar vantagem em tudo. 
Pessoas assim não deixam 
passar uma oportunidade 
sem querer sair ganhando 
em cima.

2- inViSta eM 
infoRMaÇão: estude, leia, 
viaje sempre que puder, vá 
ao cinema, ao teatro!

3- adquiRa 
deSenVoLtuRa SoCiaL: 
participe sempre que puder 
de jantares de negócios, 
feiras, palestras e cursos. 
você poderá ganhar 
muitos pontos positivos 
na carreira se conseguir se 
sair bem nessas situações. 
É bom manter contatos 
profissionais.

4- Cuide de Sua 
aPaRênCia: é muito difícil 
ter uma segunda chance de 

causar uma boa primeira 
impressão. Pense nisso!

5- SeJa SeLetiVo, não 
PReConCeituoSo: 
não torça o nariz para 
tudo o que é novo ou 
diferente daquilo do 
qual está habituado. o 
preconceito faz com que 
as pessoas percam novas 
oportunidades.

6- Saiba SeR ReVeRente 
SeM SeR SubSeRViente: a 
hierarquia existe para que 
todos respeitem, mas não 
confunda respeito ao chefe 
com bajulação.

7- MantenHa o boM 
HuMoR: mantenha o 
alto astral no seu dia a 
dia, ele faz seu trabalho 
render e aparecer mais, 
pode confiar. Nada mais 
desagradável do que um 
colega mal-humorado 
que só sabe reclamar do 
trabalho e da vida.

Ótima semana a todos!

Fonte: Isadora Guimarães

para uma boa convivência em grupo
Dez Dicas

Manter uma boa relação de convívio 
entre colegas de sala ou de traba-

lho é essencial, até porque essas pessoas 
(goste você ou não) estão presentes no 

seu cotidiano e tratá-las de forma har-
moniosa e respeitosa pode fazer dife-
rença na sua vida profissional, além de 
tornar o ambiente muito mais agradável.

8- SeJa CooPeRatiVo e 
não CoMPetitiVo: saber 
trabalhar em equipe é 
hoje uma das qualidades 
essenciais de um bom 
profissional.

9- fuJa daS fofoCaS: não 
seja aquele profissional que 
aproveita a hora do café 
para ficar falando da vida 
alheia. Escute mais do 
que fale.

10- geRenCie Seu 
eStReSSe: lembre-se 
sempre que há vida fora de 
seu trabalho. Problemas 

pessoais devem ser 
resolvidos em casa e 
problemas profissionais na 
empresa.
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARqUITETANdO

PadRÕeS e RePetiÇÕeS, Já 
PenSou SobRe eLeS?

Já ouvi alguns comentários do tipo: sempre atraio o mes-
mo tipo de pessoa. Acho que tenho o dedo podre. 

Já parou para pensar que tudo não passa de repetições 
ou padrões? 

E aí você deve estar se questionando, quais são os moti-
vos? Será uma escolha? Será consciente ou inconsciente? 

Segundo a Terapia Familiar Sistêmica esse comporta-
mento pode corresponder a um padrão que tem se repe-
tido por gerações na família daquela pessoa. Ou pode ser 
que em algum momento da formação e desenvolvimento 
da sua personalidade, a pessoa em questão tenha apren-
dido de alguém importante que não merece mais do que 
aquilo tudo de relacionamento, ou que esse tipo é o úni-
co possível. 

Claro que tudo isso ocorre de forma inconsciente, ou 
seja, nem a pessoa e nem mesmo a família percebem que 
a repetição tem raízes tão profundas. 

E aí que eu quero abordar uma questão muito séria, a 
violência doméstica. Em muitos casos, o marido agressor 
veio de um lar onde os avós ou bisavós também batiam 
em suas esposas. São gerações com histórico de maridos 
agressivos, submissões de esposas e, claro, crianças ame-
drontadas, que por crescerem no meio deste cenário irão 
aprender que a violência é o normal. 

Mas o normal é um lar amoroso, onde os pais se res-
peitam, onde os filhos são criados com todo amor e zelo, 
e isso independe da classe social. Todos merecem ser 
amados. 

Mas e se não for assim, é possível fazer algo? 
Antes de mais nada é preciso entender que cada famí-

lia tem a sua história e seu contexto, e cada indivíduo terá 
os seus motivos para repetir padrões inconscientes. 

Cabe ao cliente e ao terapeuta (sim, a terapia é o me-
lhor caminho) descobrirem juntos quais são os motivos, 
os rituais familiares, os mitos, os papéis que cada um de-
sempenha no seio familiar, para tornar-se consciente das 
crenças que sustentam as disfunções e, a partir daí, criar 
novas formas de se relacionar, recriando um sistema sau-
dável e relações mais funcionais. 

Desta forma, questionamos as “velhas tradições en-
gessadas” que trouxemos de nossos bisavôs, de tempos 
até mesmo inimagináveis, que repetimos sem perceber e 
que já não servem mais aos propósitos da vida moderna.

A dica é, pare e pense por que você ainda corta a cabe-
ça e o rabo do peixe se ele cabe na forma? 

CoMo eSCoLHeR ReVeStiMentoS PaRa PaRedeS inteRnaS
A cada ano uma diversida-

de de novos revestimentos são 
lançados. Por isso, especificar 
o melhor produto para pare-
des, internas e externas, tor-
nou-se ponto cada vez mais fo-
cal dos projetos de arquitetura.

Por isso, a Terracor organi-
zou o “Guia: Como especificar 
textura acrílica para paredes 
em interiores e fachadas”, para 
auxiliar na especificação dos 
projetos. Veja algumas indica-
ções abaixo.

Como escolher revestimentos 
para paredes inteRnaS

É inquestionável a 
importância das paredes 

para os projetos de interiores. 
Elas têm papel fundamental 
em direcionar o olhar do 
usuário. Seja por seu apelo 
estético (e suas infinitas 
possibilidades) ou por sua 
função prática (como proteção 
contra intempéries), é essencial 
observar diversos aspectos 
na hora de escolher o melhor 
produto para especificar. 
Alguns deles são:

- Esteja sempre atualizado 
com os lançamentos do mer-
cado;

- Atente para as aplicações 
exatas indicadas (área seca ou 
molhada, por exemplo);

- Saiba as reais necessida-

des de limpeza e manutenção;
- Pesquise e supervisione 

a forma correta de instalar.

Além das opções mais co-
muns e tradicionais utiliza-
das como revestimento de 
paredes e divisórias inter-
nas (como madeira, pedras 
naturais, porcelanatos que 
remetem a qualquer outro 
revestimento, vinílicos, pe-
dras artificiais ou produ-
tos ecológicos), é importan-
te considerar como opção 
as  tintas e texturas de alto 
desempenho, pois esses 
produtos costumam apre-
sentar excelente custo-be-

nefício por sua rapidez em 
aplicação e facilidade de 
manutenção.

Feitas essas considera-
ções, pode-se, então, passar 
pela busca do revestimen-
to com o valor estético que 
mais se adequa às expecta-
tivas do cliente. Recomen-
da-se que a escolha fuja de 
opções muito ousadas para 
que o ambiente não se tor-
ne ultrapassado muito rá-
pido. O ideal é sugerir pa-
drões atemporais e atentar 
aos demais itens que com-
põe o ambiente, como mo-
biliário e luminárias, por 
exemplo.

ReVeStiMentoS ateMPoRaiS PaRa PaRedeS inteRnaS

CiMento queiMado:  
- Combina com projetos rústicos e também com 
ambientes de linhas contemporâneas;
- Pode ser usado tanto em sua versão original quanto 
em textura acrílica com efeito cimento queimado. 
Caso sua escolha seja pela textura, você encontrará 
diversidade de opções de cores. além disso, a textura 
pode ser aplicada por cima de massa corrida ou gesso 
e, além disso, sua instalação é muito mais rápida do 
que a versão original, já que não requer a espera pela 
cura do cimento.

LiMeStone:
- as pedras artificiais em limestone são muito 
sofisticadas e funcionais, no entanto, é cada vez 
mais frequente a preferência de arquitetos de 
interiores pela versão em revestimento acrílico 
que remete ao limestone. isso porque ele é 
esteticamente tão atraente quanto a pedra, mas tem 
custo mais acessível e aplicação muito mais rápida.
- É o revestimento ideal para ambientes que 
buscam aparência leve e, ao mesmo tempo, 
sofisticada.

https://terracor.com.br/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br


,  maRavilha 10 DE outubRo DE 2020 19

Vitrine

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

Nesta semana a laços de Seda fez o lançamento de sua linda 
temporada de Natal. além das árvores de Natal personalizadas 
a loja conta com uma linha completa de enfeites natalinos. as 
decorações estão maravilhosas! Passe na loja para conferir. 
orçamento pelo telefone 3664-2289.

mayara 
Zatt, Feliz 
aniversário, 
e que Deus 
abençoe você 
com muitos 
anos de 
vida, sempre 
com saúde e 
felicidade

micheli bernardi, 
Feliz aniversário! 
Que a felicidade 

acompanhe 
sempre você, em 
todos os dias da 

sua vida. 

marli Favareto, que 
ao comemorar mais 
essa etapa de sua vida 
você possa continuar 
sonhando, e conquiste 
tudo aquilo que ainda
não conquistou. Feliz 
aniversário!

moser, Feliz aniversário! Que sua 
vida seja recheada de bons e 
felizes momentos. Parabéns!

Rita, Feliz aniversário! 
você merece o 
melhor, muita saúde, 
paz e amor.
muitos anos de vida. 
Parabéns!

Claudia Eduarda, 
Felicidade, paz e 
alegria e tudo de 
melhor. Parabéns! 
homenagem 
de sua família e 
amigos!
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Diana Heinz

Todo ser humano possui 
capacidade inata para aquisi-
ção da linguagem. Aprender 
uma língua faz parte da nossa 
comunicação. Se você conse-
gue ler o que está escrito nes-
ta frase, é porque sabe ler e 
escrever em português. A lín-
gua é o sistema de comunica-
ção e expressão verbal de um 
povo, nação, país, que per-
mite aos usuários expressar 
pensamentos, desejos e emo-
ções. Nesse sentido toda lín-
gua representa a identidade 
de um povo e estabelece fron-
teiras na comunicação entre 
povos. Aprender uma segun-
da língua significa adentrar a 
uma cultura, aprender sobre 
novas possibilidades. 

LínguaS Aprender uma segunda língua significa adentrar a uma cultura, conhecer novas possibilidades

acadêmico fala sobre importância do 
aprendizado de línguas estrangeiras 

o acadêmico conseguiu aprender a fluência sem a necessidade de aulas, mas não 
indica o processo

Alex Engelmann é aca-
dêmico do curso de Letras e 

tradutor. O maravilhense fala 
inglês e está no processo de 

aprendizado do francês. Se-
gundo ele, dependendo do 
mercado de trabalho, saber 
uma segunda língua não abre 
portas, apenas algumas não 
estarão fechadas. “Novas lín-
guas, novas possibilidades. 
Mesmo eu não tendo con-
dições de participar de es-
colas de línguas na infância, 
eu adentrei em um proces-
so de imersão e consegui 
aprender. Criei meu mundo 
inglês”, explica.

O acadêmico conseguiu 
aprender a fluência sem a ne-
cessidade de aulas. Levou en-
tre 15 e 16 anos no processo, 
mas não recomenda este for-
mato de aprendizado. O que 
o inspirou a começar foi o jar-
dim de infância. “Os meus 
primeiros contatos com o in-

glês foram na escola. Lem-
bro-me de cartões que ti-
nham o desenho do animal e 
abaixo como aquilo chamava 
em inglês, foi assim que me 
interessei”, declara. 

Uma das dicas é andar 
com as próprias pernas, ou 
seja, buscar informações, 
pesquisar. Alex diz que no 

momento da escolha da lín-
gua, o gosto deve ser leva-
do em consideração, mas ne-
nhuma será fácil. “É como 
aprender um instrumento, 
é possível aprende sozinho, 
mas nunca isolado. E o me-
lhor é ter alguém que facilite 
este processo, um professor”, 
afirma. 

Divulgação

alex Engelmann participou do 
podcast Papo de Quinta desta 
semana sobre línguas estrangeiras. 
ouça o episódio no Spotify, 
Soundcloud ou no Wh3.com.br 

CleiTOn FeRRaSSO

Mesmo durante a pan-
demia do novo coronavírus, 
as vagas de trabalho em Ma-
ravilha estão fartas. O Sine 
do município possui 55 va-
gas em diversas áreas, sen-
do que a maior parte de-
las é para a área 
de produção. 
Os interessa-
dos em se ca-
dastrar devem 
levar o currí-
culo com foto e 
carteira de tra-
balho no Sine, 
que fica na Ave-
nida Araucá-
ria, junto à Casa 
da Cidadania. 

Região
Em Santa 

Catarina, estão 
abertas 4.454 
novas vagas de 
emprego, sendo 
105 para pesso-
as com defici-
ência (PCDs). 

Os salários oferecidos va-
riam e contam com espaços 
para pessoas com ou sem 
experiência, para níveis su-
periores, médio e funda-
mental de escolaridade.

O Oeste de Santa Cata-
rina segue liderando as va-
gas. São Miguel do Oes-

te continua com mais de 
700 oportunidades e conta 
com duas para PCD’s. Con-
córdia segue com 343 ofer-
tas e Chapecó apresen-
ta 283, sendo nove PCD’s. 
São Lourenço Do Oeste tam-
bém segue com mais de 
100 empregos abertos. 

oPoRtunidade
Sine de Maravilha possui mais de 
50 vagas de emprego disponíveis
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boa SoRte! CDL e Associação Empresarial também organizaram uma 
programação especial para as crianças

Primeiro sorteio da campanha 
“Maravilha sua compra vale 
prêmios” é nesta segunda-feira (12)
CleiTOn FeRRaSSO 

 
A CDL e Associação Empre-

sarial de Maravilha organizaram 
um fim de semana com muitas 
atrações. Dentre as atividades, 
destacam-se o Sábado Especial, 
programação para as crianças 
e sorteio de prêmios agendado 
para segunda-feira (12). Tudo 
será realizado seguindo as re-
comendações sanitárias de pre-
venção ao novo coronavírus. 

Em primeiro lugar, o comér-
cio atenderá em horário diferen-
ciado hoje (10) com o Sábado Es-
pecial. As lojas estarão abertas 
das 8h às 16h. Com a chegada 
do Dia das Crianças, na segunda 
(12), a expectativa é um aumento 
nas compras do comércio. 

Além do comércio atender 
em horário especial, as crianças 

também poderão se divertir com 
muitas brincadeiras na sede. O 
evento, intitulado A Incrível Fábri-
ca dos Sonhos, ocorrerá em frente 
à CDL e Associação Empresarial e 
contará com balões e doces para 
os pequenos. As atividades come-
çam às 9h e seguem até as 11h30, 
e após o almoço as brincadeiras 

retornam às 14h até às 16h. 
Outra programação é o sor-

teio de prêmios da campanha 
“Maravilha sua compra vale prê-
mios”. O sorteio está marcado para 
segunda-feira (12), às 16h, e será 
transmitido pelas redes sociais da 
entidade. Os prêmios sorteados 
serão: dois vales-compras no va-

lor de R$ 500 e quatro vale-com-
pras no valor de R$ 1.000.

Em relação ao atendimento 
no Dia das Crianças, devido à lei 
de flexibilização de horário da 
CDL e Associação Empresarial 
de Maravilha, as lojas podem 
optar em abrir ou não o comér-
cio na segunda-feira (12). 

eDeRSOn abi 

A Rádio Líder FM, emisso-
ra do Grupo WH Comunicações, 
realizou uma reunião com as co-
ligações para definição do cro-
nograma de debates e entrevis-
tas eleitorais em 2020. Com a 
definição das coligações e oficia-
lização dos candidatos, as datas 
foram organizadas para o con-
fronto de ideias e projetos. Parti-
ciparam da reunião os represen-
tantes das duas coligações que 

concorrem na eleição para pre-
feito e vice-prefeito de Maravilha, 
encabeçadas pelos candidatos à 
majoritária Jairo Miguel e Sandro 
Donati. De acordo com o diretor 
do Grupo WH Comunicações, 
Wolmir Hübner, o objetivo da 
Rádio Líder é abrir espaço para 
a democracia, com a apresen-
tação dos planos de governo de 
cada candidato. Ainda, os pro-
gramas serão realizados durante 
a semana, à noite, com transmis-
são pelo Youtube e Facebook.

eLeiÇÕeS 2020

Rádio Líder faz reunião 
com coligações, define 
debates e entrevistas

EntREVIStA cOm cAnDIDAtOS A VIcE-PREFEItO
1ª Entrevista - terça-feira (dia 13 de outubro) – Jonas 
Dall’agnol
2ª Entrevista – Quarta-feira (dia 14 de outubro) – Elton Jommertz

EntREVIStA cOm cAnDIDAtOS A PREFEItO
1ª Entrevista – terça-feira (dia 20 de outubro) – Sandro Donati
2ª Entrevista – Quarta-feira (dia 21 de outubro) – Jairo miguel

DEBAtES cOm cAnDIDAtOS A VIcE-PREFEItO 

Dia 29 de outubro, às 20h, na Rádio líder 
 

DEBAtES cOm cAnDIDAtOS A PREFEItO 

Dia 5 de novembro, às 20h, na Rádio líder

R$ 1 bilhão
alcançamos

Juntos A Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 
alcançou esta marca histórica 
de recursos aplicados em 
depósito a prazo, o que 
reafirma sua credibilidade no 
mercado financeiro e a confiança 
dos seus associados.

Primeiro sorteio da campanha de prêmios ocorre segunda-feira (12), às 16h

Arquivo/O Líder
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noVidade
a Laboutique reinaugura sob nova direção e lança coleção 
primavera-verão 2020
CaRine aRenHaRDT

A loja A Laboutique 
esteve com uma progra-
mação especial no sába-
do (3). Localizada na Rua 
Duque de Caxias, no cen-
tro de Maravilha, a em-
presa reinaugurou sob 
nova direção e também 
fez o lançamento da cole-
ção primavera-verão 2020. 

A nova proprietária, 

Fotos: Divulgação 

Equipe da loja a laboutique de maravilha Empresa trabalha com linha de calçados e acessórios 

loja fica na Rua Duque de Caxias, no centro da cidade Clientes encontram peças modernas e com conforto 

Andreza Balestreri, desta-
ca que os clientes encon-
tram muitas novidades da 
nova coleção, nas multi-
marcas oferecidas pela loja. 
A Laboutique trabalha com 
a linha de calçados, bolsas, 
carteiras, cintos e artigos de 
viagem para o público femi-
nino. Em calçados, a clien-
te encontra toda numera-
ção disponível, com peças 
modernas e confortáveis.

CaRine aRenHaRDT 

A área é de 20 hectares, o 
que corresponde a 200 mil me-
tros quadrados, e fica localizada 
na Linha Consoladora, no interior 
de Maravilha. O município inves-
tiu o montante de R$ 240 mil, para 
aquisição do imóvel. Conforme 
informações repassadas pelo go-
verno municipal, toda área será 
usada para recomposição e com-
pensação florestal devido a obra 
no Rio Iracema. 

Nesta primeira etapa da 
obra, conforme exigência do Ins-
tituto do Meio Ambiente (IMA), 
o município precisa fazer a re-
composição florestal em uma 
área aproximada de 5,3 hecta-
res e compensação pelo corte de 
Mata Atlântica em mais quatro 
hectares. O reflorestamento des-

MaRaViLHa Plantio de árvores é exigência do Instituto do Meio Ambiente 

Município adquire área para 
recomposição e compensação 
florestal devido a obra no Rio iracema 

ta área, que soma pouco mais de 
9,3 hectares, deve ocorrer na eta-
pa de solicitação da Licença Am-
biental de Operação (LAO), na 
fase de conclusão da obra. 

Será feito o plantio de árvo-
res nativas. Como a área total ad-

quirida é maior do que o espaço 
que deve ser usado para recom-
posição e compensação nesta 
primeira etapa da obra, os hec-
tares que sobrarem serão reser-
vados para a execução da se-
gunda etapa da canalização e 

aprofundamento do Rio Irace-
ma.  Após a conclusão dos tra-
balhos, o município também 
deve analisar e definir quais es-
pécies de árvores podem ser 
plantadas nas margens do ca-
nal do rio.

assinatura da escritura para aquisição da área de terra 

Divulgação

As inúmeras iniciativas desen-
volvidas para apoiar o comércio e 
os associados em geral, com mais 
intensidade durante a pandemia, 
geraram resultados positivos para 
a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG. 

A cooperativa alcançou R$ 
1 bilhão em recursos aplicados 
em depósito a prazo, superando 
seus índices históricos, atingindo 
crescimento de 74% desde o iní-
cio do ano. Este resultado poten-
cializa o círculo virtuoso da coo-
perativa, para que possa investir 
cada vez mais recursos nos mu-
nicípios em que está presente. 

Sobre esta conquista, a presi-
dente, Angelita Marisa Cadoná, re-
força o compromisso da institui-
ção em auxiliar seus associados 
que tem buscado o Sicredi como 
uma alternativa atrativa. “Fica-
mos felizes com esta confiança e 
sempre vamos procurar manei-
ras de estar cada vez mais próxi-
mos, ajudando na busca de solu-
ções e contribuindo com evolução 
dos nossos associados. Precisa-
mos ressaltar ainda a ação solidá-
ria ‘Juntos Fazemos o Bem’, que 
está sendo desenvolvida duran-

te este ano, que também auxiliou 
para que as pessoas aplicassem 
seus recursos nas nossas agências 
e contribuíssem para estes bons 
resultados que alcançamos com os 
depósitos a prazo. Assim, ao mes-
mo tempo que recebíamos e fo-
mentávamos os negócios, apoiá-
vamos a sociedade nesta rede de 
cooperação”, explica Angelita.

Da mesma forma, o diretor de 
negócios, André Zanon, enaltece 
os bons números da cooperativa, 
atribuindo também ao portfólio 
diversificado de produtos e taxas 
atrativas. “Hoje temos um portfó-
lio completo de investimentos, que 
podem atender as diferentes ne-
cessidades e expectativas dos nos-
sos associados, aliados a tantos ou-
tros benefícios que uma instituição 
financeira cooperativa pode ofe-
recer. Isso faz com que os associa-
dos se interessem em conhecer a 
nossa forma de trabalho, sintam 
confiança e invistam os recursos 
no Sicredi, gerando rentabilida-
de à cooperativa que devolve à so-
ciedade os resultados alcançados, 
através das diversas ações que de-
senvolve e apoia”, finaliza Zanon.

ConquiSta
Sicredi alcança marca histórica
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Diana Heinz 

O mês de outubro é de co-
memoração para o Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps) de 
Maravilha. A instituição desti-
nada ao tratamento para pesso-
as que sofrem com transtornos 
mentais, graves e persistentes 
completa 12 anos de existên-
cia neste mês. Conforme a psi-
cóloga do Caps Novos Horizon-
tes, Ana Paula de Oliveira, o local 
tem como objetivo acolher pa-
cientes com transtornos men-
tais, estimular sua integração so-
cial e familiar e apoiar pessoas 
em suas inciativas em busca de 
autonomia. Em Maravilha são 
mensalmente cerca de 500 aten-
dimentos. A instituição possui 
atualmente mais de 300 pacien-
tes, um número grande em rela-
ção ao início da história da enti-
dade, em 2008. 

No município o Caps tra-
balha com atendimento psiqui-
átrico, psicológico, atendimen-
to multidisciplinar e também 
com oficinas terapêuticas que 
tem como objetivo proporcionar 
um espaço de expressão sobre 
os mais diversos temas: relações 
amorosas, amizades, trabalho, 
sexualidade, família, lazer, cultu-
ra e saúde. Outra finalidade das 
oficinas é possibilitar interven-
ções psicológicas, partindo da 
criação de vínculo, entre os par-
ticipantes e profissionais. A cria-
ção de laços parte da produção 
artística e da conversa entre pa-
cientes. 

A instituição acompanha 
através de seus formatos de aten-
dimento a evolução dos casos 
clínicos. É através das terapias 

aniVeRSáRio Em Maravilha instituição realiza mensalmente cerca 
de 500 atendimentos e trabalha com mais de 300 pacientes

Caps novos Horizontes 
comemora 12 anos de história

que os profissionais observam 
que sentidos os usuários atri-
buem ao seu próprio tratamen-
to e ao Caps. “Nas oficinas, um 
participante acolhe a fala do ou-
tro, concordando, discordando, 
relatando experiências pareci-
das. Estar em grupo permite ali-
viar a ansiedade, comum entre 
os usuários. O trabalho em ofi-
cinas, ler ou produzir textos, por 
exemplo, não é terapêutico em si. 
O que pode ser ou não terapêu-
tico são as relações estabelecidas 
por meio das atividades”, declara. 

O Caps trabalha com ofici-
nas de artesanato que visa à ge-
ração de renda, grupos de saúde 
mental, grupos de atividade físi-
ca, grupos de apoio a dependen-
tes químicos e grupos de apoio 
às famílias dos pacientes. Porém 
devido às normas de restrição 
social, por conta da pandemia, a 
instituição alterou sua forma de 
funcionamento. Atualmente o 
trabalho é realizado com grupos 
menores, por telefone através de 
visitas domiciliares. 

HoJe É o dia MundiaL 
da SaÚde MentaL

hoje (10) é o Dia mundial da Saúde mental, 
data trabalhada pelo Caps como incentivo na 
sociedade. os problemas relacionados a saúde 
mental são considerados pela organização 
mundial de Saúde (omS) uma prioridade devido ao 
grande número de incapacidades que o transtorno 
mental pode causar. Problemas de saúde mental 
têm se tornado cada vez mais comuns em todo 
o mundo. a ansiedade, por exemplo, atinge mais 
de 260 milhões de pessoas. o brasil é o país com 
o maior número de pessoas ansiosas: 9,3% da 
população, segundo a omS. Novos dados mostram 
que 86% dos brasileiros sofrem com algum 
transtorno mental, como ansiedade e depressão. 
“Reconhecer estes transtornos como doenças 
ajuda a vencer o preconceito de se falar sobre o 
assunto e mesmo de identificar casos que exijam 
atenção ao nosso redor. muitos preconceitos já 
foram vencidos e hoje as famílias e a sociedade 
conversam livremente sobre temas como sexo, 
drogas e outros tantos temas censurados 
anteriormente”, finaliza a psicóloga. 

eneRgia
aprovado projeto que anula 
portaria sobre retirada de 
subsídio da conta de luz
Diana Heinz

O Projeto de Decreto Legisla-
tivo (PDL) que anula portaria da 
Secretaria de Estado da Fazen-
da (SEF) que retirou subsídio da 
base de cálculo do ICMS cobra-
do na energia elétrica de consu-
midores da área rural foi aprova-
do por unanimidade. A matéria 
foi votada em turno único pelos 
deputados estaduais e será trans-
formada em decreto legislativo.

A portaria a ser anulada é 
a SEF nº 344, de 2019, que dis-
põe sobre a base de cálculo do 
ICMS nas operações com ener-
gia elétrica promovida pelo dis-
tribuidor e destinada a pes-
soa beneficiária de subvenção 
e sobre a emissão da respec-
tiva nota fiscal. Com a retira-

da do subsídio, a conta de luz fi-
cou, em média, 6% mais cara.

Em entrevista a Rádio Líder 
FM o deputado Milton Hobus 
(PSD), autor da iniciativa, dis-
se que o PDL faz justiça ao pro-
dutor rural catarinense. “O Esta-
do mudou a base de cálculo para 
cobrar mais impostos do peque-
no produtor, das pousadas, das 
queijarias, neste momento que a 
gente vive uma pandemia”, disse. 

Hobus afirmou que a ma-
nutenção do subsídio não cau-
sará prejuízo às concessionárias 
de energia elétrica, pois há um 
fundo setorial destinado a com-
pensar as perdas dessas empre-
sas com a concessão da redu-
ção tarifária. “É a ganância de 
querer arrecadar mais impostos, 
um ato inaceitável”, completou.

Deputado milton hobus (PSD) disse em entrevista a líder Fm que o Estado mudou a 
base de cálculo para cobrar mais impostos

Divulgação

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

PaRa PRoPoRCionaR aLegRia 
aoS outRoS, É PReCiSo que nÓS 
PRÓPRioS tenHaMoS aLegRia  
o ser humano só pode ser 
verdadeiramente feliz quando vê 
que todos estão felizes. Portanto, é 
preciso que não haja ninguém infeliz, 
ninguém destituído de alegria. É 
preciso saber que, em última análise, 
só podemos proporcionar alegria 
aos outros se nós próprios tivermos 
alegria, e que, tornando-nos infelizes, 
provocamos a infelicidade dos outros.

Arquivo/O Líder
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Fogo x energia I

O avanço das queimadas no Pantanal e na Amazônia 
pode significar um "tiro no pé" para o agronegócio. 
Isso porque a destruição da vegetação vai reduzir o 
volume de chuva e atingir diretamente o setor ao afetar 
a produção de energia em hidrelétricas ."Destruir, 
queimar e desmatar trará consequências enormes para o 
regime hídrico de todo o continente", diz o presidente da 
consultoria em energia ENERCONS, Ivo Pugnaloni. 

A partir de outubro, o 
auxílio emergencial criado 
pelo governo federal para 
socorrer os mais vulnerá-
veis durante a pandemia 
será de R$ 300, valor que 
é a metade dos R$ 600 
distribuídos até então. O 
programa serviu como 
uma muleta para comba-
ter a fome e sustentar os 
negócios em um período 
de reclusão domiciliar, mas 
é considerado caro pelo 
Palácio do Planalto e, por 
isso, precisará acabar para 
ser substituído por uma 
nova ação social. 

Segundo o Ministério da 
Economia, o pagamento 
do auxílio custa cerca de 
R$ 50 bilhões por mês. 
Com o corte, a economia 
"perderá" R$ 25 bilhões, o 

que deve afetar o consumo 
das famílias e consequen-
temente a produção da 
economia brasileira. 

Santa Catarina é o 
estado que menos recebeu 
proporcionalmente o au-
xílio, de acordo com dados 

do IBGE. Foram beneficia-
dos algo em torno de 25% 
dos domicílios, contra uma 
média nacional de 43%. 
Isso corresponde a 620 mil 
residências catarinenses. 
"É um momento muito 
delicado. Retirando esse 

valor muitas pessoas vão 
voltar para a linha da misé-
ria. Haverá um baque com 
essa redução. Os R$ 600 
ajudaram muito. Pessoas 
começaram a colocar as 
dívidas em dia para voltar 
a ter crédito e a consumir", 

disse o assessor institucio-
nal da Federação das CDLs 
de SC (FCDL/SC), João 
Carlos Dela Roca. 

"Este recurso teve sua 
importância, principal-
mente pelas camadas 
mais pobres e que usaram 
os valores para comprar 
alimentos. Santa Catarina 
está inserido neste con-
texto, mas não de forma 
tão significativa como 
outros estados. A tendên-
cia é de que a recuperação 
de empregos absorva a 
mão de obra atualmente 
desempregada", disse o 
presidente da Associação 
Catarinense de Supermer-
cados (Acats), Paulo Cesar 
Lopes.  

Mesmo com a menor 
participação no auxílio, 

Santa Catarina pode sofrer 
com a redução principal-
mente na indústria. Isso 
porque o setor depende, 
em grande parte, do 
mercado de consumo do 
restante do país.

"O impacto vai ser 
bastante grande, mas já 
passa a ser compensado 
pela abertura da economia. 
O efeito será menor do que 
se tivesse acontecido dois 
meses atrás, por exemplo. 
Além disso, esse degrau 
dos R$ 300 é importante 
para não gerar um prejuízo 
maior", afirmou o presi-
dente do SPC Brasil, Ro-
que Pellizzaro Junior. "Esse 
auxílio talvez tenha sido a 
iniciativa mais importante 
do governo federal durante 
a pandemia", acrescentou. 

RCN - 595 | rcnonline.com.br

SC
redecatarinensedenoticias

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Corte no auxílio pode prejudicar retomada
A partir de outubro, governo federal vai pagar R$ 300, metade do valor anterior. Medida retira R$ 25 bi da economia

POR JUSTIÇA
O presidente da 
Federação das Indústrias 
de SC (Fiesc), Mario Cezar 
de Aguiar, aproveitou um 
encontro com membros 
do governo federal para 
pedir mais investimentos 
em Santa Catarina. Para 
a entidade, a destinação 
de verbas para o Estado 
é questão de justiça 
já que os catarinenses 
contribuem em grande 
medida com impostos 
federais, mas pouco 
têm de retorno efetivo. 
“Somos o terceiro estado 
em participação da 
indústria no PIB. Temos 
bom desempenho em 
indicadores econômicos 
e diversidade econômica 
com riqueza distribuída. 
[...] Movimentamos 
20% de toda a carga de 
contêineres do Brasil e 
precisamos de um olhar 
do governo federal", disse.

Kita retorna ao CREA/SC
Carlos Alberto Kita Xavier (foto) foi oficializado nesta 

semana como vencedor das eleições para presidência do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de SC 
(CREA/SC). Ele retornará ao cargo que ocupou entre 
2012 e 2017. Maior entidade do segmento no Estado, o 
CREA tem 70 mil profissionais registrados e abrange 15 
mil empresas. O mandato é de 2021 a 2023.
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Fogo x energia II
Para Pugnaloni, que é especialista em projetos hidrelé-

tricos, o empresariado deveria defender políticas ambien-
tais e não ignorar essa ameaça econômica. Segundo ele, 
o fogo prejudica a biodiversidade e a abundância natural 
de água no bioma amazônico, onde estão diversas usinas 
hidrelétricas. "Sinais de que a seca está se intensificando 
são evidentes", diz, e cita como exemplo a redução na 
vazão do Rio Xingu na usina de Belo Monte. 
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ANTHONY GALINDO
o ex-cantor do grupo musical menudo, 
anthony Galindo, morreu no dia 3 de 
outubro, aos 41 anos, após passar seis 

dias internado por uma tentativa de suicídio. 
Conhecido como Papi Joe, o cantor tinha um 

quadro depressivo, agravado nos últimos meses com a 
pandemia de covid-19, segundo a família. o maior hit deles 
foi Não se Reprima.

ZUZA HOMEM DE MELLO
o jornalista, escritor e músico Zuza 
homem de mello morreu no dia 4 de 
outubro, aos 87 anos, vítima de infarto. Ele 

estudou música na School of Jazz (Eua) e 
era jornalista especialista em mPb. ministrou cursos sobre o 
gênero musical no brasil e no exterior, coordenou, em 1997, a 
Enciclopédia da música brasileira e, desde 2018, ocupava a 
cadeira 17 da academia Paulista de letras.

RAFAEL COUTINHO
o ex-jogador Rafael Coutinho morreu 
no dia 4 de outubro, aos 36 anos, 
vítima de infarto. o volante estreou no 

futebol profissional em 2003. Foi revelado 
pelo vasco da Gama e também atuou em times como 
Figueirense e Criciúma. Quando se aposentou, em 2018, 
estava jogando pelo aSa.

KENZO TAKADA
o estilista japonês Kenzo takada morreu 
no dia 4 de outubro, aos 81 anos, vítima 

de covid-19. Ele inaugurou sua loja 
principal no ano de 1976 em Paris e, pelas 

três décadas seguintes, acumulou diversas realizações – 
incluindo capas de revistas e o lançamento de um império 
de perfumes. o estilista anunciou sua aposentadoria em 
1999, deixando o gerenciamento da marca Kenzo que, 
desde 1993, faz parte do grupo lvmh.

JOHNNY NASH
o cantor e compositor Johnny Nash, 
conhecido pelo sucesso “i can see clearly 

now”, morreu no dia 6 de outubro, aos 80 
anos. a música vendeu mais de um milhão 

de cópias e ficou por quatro semanas no topo da lista da 
billboard. Ele também trabalhou como ator, com destaque 
para take a Giant Step.

EDDIE VAN HALEN
o guitarrista e fundador da banda van 
halen, Eddie van halen, morreu no dia 6 

de outubro, aos 65 anos, vítima de câncer 
na garganta. o grupo foi um dos mais 

influentes do hard rock e também do heavy metal. o estilo 
espalhafatoso da banda marcou a cultura dos anos 1980. 
Entre os vários sucessos estão Dance the Night away e 
Can’t Stop lovin’ You.

MARIO MOLINA
o mexicano mario molina, que ganhou o 
Prêmio Nobel de Química nos anos 1990, 

morreu no dia 7 de outubro, aos 77 anos. 
o engenheiro químico ganhou notoriedade 

como um dos descobridores das causas do aparecimento 
de buracos na camada de ozônio.

LENIRA AMRIA SARRETA
Faleceu no dia 2 de outubro, no hospital Regional de São 
miguel do oeste, aos 68 anos. Seu corpo foi velado no 
Salão Comunitário da linha Sede Rosário, em Romelândia, 
e sepultado no cemitério da comunidade.

OLIVIO BERTAN
Faleceu no dia 2 de outubro, no hospital São miguel, aos 
72 anos. Seu corpo foi velado na Capela mortuária de 
Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal.

CELSO ALBINO REICHERT
Faleceu no dia 4 de outubro, no hospital São José de maravilha, 
aos 67 anos. Seu corpo foi velado na Capela mortuária de 
maravilha e sepultado no cemitério municipal de maravilha.

CARLOS PAINI
Faleceu no dia 3 de outubro, no hospital Regional de São 
miguel do oeste, aos 88 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
da linha São luiz e sepultado no cemitério da comunidade.

ALVICIO BORGES DOS ANJOS
Faleceu no dia 3 de outubro, vítima de acidente de trânsito, 

OBItuáRIO

SeRViÇo aÉReo Profissionais atuam em missões policiais, resgate de vítimas de acidentes e transferências hospitalares 

equipe do Sara e Saer fron já participou de mais 
de 650 operações neste ano
CaRine aRenHaRDT 

O Serviço Aeropolicial de 
Fronteira (Saer Fron) e o Ser-
viço de Atendimento e Resga-
te Aeromédico (Sara), baseado 
em Chapecó, atendem 86 mu-
nicípios na faixa de fronteira em 
Santa Catarina. Com o helicóp-
tero, a equipe atua em operações 
policiais e também no resgate e 
atendimento aeromédico de ví-
timas em acidentes de trânsito 
ou de trabalho, além das trans-
ferências urgentes de pacientes 
entre hospitais. Para o trabalho 
aeromédico, a equipe é compos-
ta também por profissionais da 
área de saúde. 

Conforme o delegado de 
Polícia, piloto e coordenador do 
Saer Fron, Albert Silveira, neste 
ano já foram mais de 650 opera-
ções realizadas pela equipe, um 
número que se mantém próximo 
da média de atendimentos no 
mesmo período de 2019. Silvei-
ra destaca que o serviço atende 

uma grande demanda da região, 
oferecendo inclusive um tempo 
resposta fundamental no socorro 
de vítimas e transferências de pa-
cientes na área da saúde. 

“A aeronave é um serviço im-
portante, segundo os próprios 

médicos da equipe do Sara, esse 
tempo resposta salva vidas e re-
duz muitas sequelas nestes pa-
cientes”, afirma Silveira. 

PRinCiPaiS oPeRaÇÕeS 
Nas operações policiais, os 

atendimentos mais recorrentes 
são de cumprimento de ordens 
judiciais, localização de veículos 
suspeitos, abordagem e capturas 
de suspeitos. No serviço aeromé-
dico os principais destaques são 
as transferências de pacientes 

com quadros cardiovasculares e 
cardiorrespiratórios, além de ví-
timas de AVC, principalmente 

quando há necessidade de trans-
ferência do paciente para hospi-
tais de referência na área. 

Fotos: Divulgação

Serviço de resgate e atendimento aeromédico

operações policiais também tem participação fundamental da equipe do Saer

Delegado de Polícia, piloto e coordenador do Saer Fron, albert Silveira

aos 63 anos. Seu corpo foi velado na linha liso baixo, em 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério da comunidade.

NAIR BRUCH
Faleceu no dia 5 de outubro, no hospital São Paulo em 
Xanxerê, aos 72 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal de Guaraciaba.

MARIA BATISTA DE ALMEIDA
Faleceu no dia 5 de outubro, no hospital de Descanso, aos 
77 anos. Seu corpo foi velado na igreja Só o Senhor é Deus 
e sepultado no cemitério municipal de belmonte.

CARMO FRANCISCO BAUERMANN
Faleceu no dia 6 de outubro, no hospital Nossa Senhora 
das mercês, aos 73 anos. Seu corpo foi velado na sala 
mortuária em anexo à Funerária de iporã do oeste e 
sepultado no cemitério católico de iporã do oeste.

GEMA CELUPPI FRIGERI
Faleceu no dia 6 de outubro, em sua residência, aos 84 
anos. Seu corpo foi velado na Cripta da igreja matriz de 
São miguel do oeste e sepultado no Cemitério São miguel 
e almas.

ANA BUGANTI ALBERTON
Faleceu no dia 6 de outubro, no hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 92 anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica 
de barra bonita e sepultado no cemitério da comunidade.

ARLINDO HAACK
Faleceu no dia 7 de outubro, no hospital terezinha Gaio 
basso em São miguel do oeste, aos 78 anos. Seu corpo foi 
sepultado no cemitério de maravilha.

ARCISO MARCA
Faleceu no dia 7 de outubro, no hospital Regional de São 
miguel do oeste, aos 90 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica do bairro Sagrado Coração de Jesus e 
sepultado no cemitério São miguel e almas.

NATALINA PORFIRIO
Faleceu no dia 8 de outubro, em sua residência, aos 82 
anos. Seu corpo foi velado no Salão Católico da linha 
lageado tigre, em tigrinhos, e sepultado no cemitério 
católico da linha lageado tigre. 

RAFAEL FORESTI
Faleceu no dia 9 de outubro, em sua residência, aos 30 
anos. Seu corpo foi velado na igreja da linha Nova ibarama.
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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

aniMaiS SoLtoS na Via PÚbLiCa e 
aCidenteS de tRânSito

Bom dia amigo leitor.
Não é raro a Polícia Militar Rodoviária atender ocorrên-

cias envolvendo animais soltos na pista, vindo em muitos ca-
sos a ocasionar acidentes de trânsito.

Comumente percebemos animais de estimação pela via 
pública, em sua grande maioria cachorros de grande porte, 
mas também pode-se notar outros animais, os quais são utili-
zados para a produção na propriedade, ou até silvestres.

Ora, animais soltos na pista oferecem grandes riscos 
aos usuários, uma vez que a probabilidade de um acidente 
ocorrer aumenta exponencialmente, principalmente quan-
do ocorre em condições adversas, como noite, chuva, ne-
blina, etc.

Percebam que a integridade física e a vida, bem como os 
bens materiais dos usuários, ficam expostos a risco iminente.

A responsabilidade dos animais soltos é do seu proprie-
tário, o qual tem o compromisso em zelar pela guarda e segu-
rança do animal.

Não obstante a responsabilidade civil em caso de aciden-
tes e danos materiais ou corporais, o proprietário irá respon-
der criminalmente pela conduta.

O artigo 31 da Lei de Contravenções Penais trata da Omis-
são de Cautela na guarda ou condução de animais, cuja pena 
é de prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa. Im-
portante destacar que não é necessário que o animal venha a 
se envolver em um acidente de trânsito para o condutor res-
ponder na esfera criminal, pois basta o animal oferecer ris-
co concreto a outrem para caracterizar o delito. Nota-se, por-
tanto, que o proprietário é responsável civil e criminalmente 
pelos fatos.

Importante é consignar que existem aquelas pessoas que 
acabam abandonando animais, e esses, por estarem perdi-
dos, ficam afoitos e muitas vezes geram acidentes de trânsito.

É bom lembrar que abandonar animais é crime ambien-
tal e pode resultar na pena de detenção de três meses a um 
ano e multa, conforme artigo 32 da Lei 9.605/98. Além do 
mais, com a nova alteração legislativa, caso se tratar de cão 
ou gato, a pena para a conduta será de reclusão, de dois a cin-
co anos, multa e proibição da guarda.

Também se faz necessário destacar que o fato de o mo-
torista não prestar socorro ou acionar autoridades após atro-
pelar um animal pode-se configurar crime ambiental, carac-
terizado como maus-tratos. Nesse sentido, o motorista do 
veículo que atropelou o animal pode ser criminalizado caso 
sair do local do acidente sem prestar socorro.

Tenham todos uma boa semana!

Um jovem de 19 anos mor-
reu no Hospital Regional de 
Chapecó após um grave aciden-
te no domingo (4) na SC-492, 
próximo ao Posto Diamante 1, 
no bairro União, em Maravilha. 
Gian Lima da Silva estava inter-
nado na UTI e morreu às 9h30 
de quinta-feira (8) em razão dos 
graves ferimentos.

De acordo com familiares, 
o velório e sepultamento foram 
em Linha Traíras, em São Miguel 
da Boa Vista.

o aCidente
Duas motocicletas se envol-

veram na colisão e três pessoas fi-
caram feridas. O Corpo de Bom-
beiros e o Samu realizaram o 

tRânSito Colisão envolveu duas motocicletas e deixou mais um 
jovem gravemente ferido

Jovem morre no hospital após acidente 
com motocicletas em Maravilha

Corpo de bombeiros e Samu atenderam os feridos após o acidente

Corpo de Bombeiros

atendimento no local. O aciden-
te foi entre uma motocicleta CBX 
250 Twister de Maravilha e uma 

Honda CB 300 de Cunha Porã.
Gian Lima da Silva foi enca-

minhado ao hospital e, depois, 

transferido para Chapecó junto 
com outro jovem de 19 anos que 
também teve ferimentos graves. 

CaRRo e Moto

bR-282

Motociclista morre em acidente de trânsito em Pinhalzinho

grave acidente envolve três 
veículos e deixa motorista ferido 

Um motociclista mor-
reu após um grave aciden-
te na tarde de terça-feira (6) 
no cruzamento da Aveni-
da Mato Grosso com a Rua 
São Luiz, no Bairro Nova Di-
vinéia, em Pinhalzinho. A coli-
são envolveu uma motocicle-
ta Yamaha Fazer emplacada 
em Nova Erechim e um Vec-
tra com placas de Pinhalzinho.

Na motocicleta, estava um 
jovem de 18 anos, que fazia 
trabalho de delivery. Segundo 
o Corpo de Bombeiros, ele foi 
encaminhado em estado críti-
co ao hospital de Pinhalzinho.

Segundo a administração 
do hospital, após inúmeras pa-
radas cardíacas e manobras de 
ressuscitação, o jovem não re-
sistiu aos ferimentos e morreu. motociclista teve ferimentos graves e não resistiu

Nova FM

Um grave acidente deixou 
um motorista ferido na tarde 
de ontem (9) na BR-282, em Pi-
nhalzinho. A colisão envolveu 

um caminhão com placas de Ita-
piranga, outro caminhão car-
regado com frangos vivos com 
placas de Guaramirim e uma Sa-
veiro emplacada em Maravilha.

O motorista do cami-
nhão de Itapiranga foi condu-
zido para o hospital de Pinhal-
zinho. Ele apresentava fratura 
em uma das pernas e ferimen-

tos no rosto. Os outros con-
dutores não se feriram. 

Um dos caminhões tom-
bou ao lado da rodovia.

Fotos: Divulgação

Colisão deixou veículo destruído no lado do motorista

Saveiro de maravilha se envolveu no acidente em Pinhalzinho um dos veículos ficou tombado às margens da rodovia
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 ONEIdE BEHLING

ESPORtE

O Futsal de Santa Catari-
na teve sua volta marcada com a 
abertura da Liga Catarinense de 
Futsal (LCF) 2020. A Série Ouro 
abriu o calendário com quatro 
jogos na noite de sábado (3) com 
uma chuva de gols, média de 
nove por partida. As cidades de 
Pinhalzinho, Palmitos, Serra Alta 
e Catanduvas receberam atletas, 
arbitragem e profissionais da im-
prensa para o início da competi-
ção com toda segurança na saú-
de, como manda o protocolo do 
governo do Estado.

A rodada teve a abertura 
com a equipe da AAPF Palmi-
tos recebendo a ADAF Saudades, 
em Palmitos. A equipe da casa le-
vou a melhor e venceu a ADAF 
Saudades pelo placar de 7 x 4.

Em Pinhalzinho, a Pinhalen-
se, atual vice-campeã do Estado, 
encarou a ADCP Cunha Porã em 
um grande clássico e também 
saiu com a vitória. O placar de 4 
x 2 foi favorável ao time da casa.

Em Serra Alta, o Serra Alta 

CoMPetiÇão Rodada inaugural teve média de nove gols por partida

Começa a Série ouro da Liga 
Catarinense de futsal

PRÓxiMoS JogoS
a segunda rodada acontece neste sábado (10) com jogos em 
Chapecó, Saudades, Capinzal, Seara e Cunha Porã. Confira os 
confrontos:
- Chapecoense Futsal x maravilha Futsal – Ginásio do trevo – 
16h30
- aDaF Saudades x Serra alta Futsal – Ginásio theobaldo 
Roos – 18h
- aGN Capinzal x Pinhalense – Diletão – 19h
- Seara Futsal x aaPF Palmitos – Carecão – 19h
- aD Cunha Porã x aFC Catanduvas – Ginásio municipal – 19h

Campeonato começou após o longo adiamento desde o início da pandemia

Ascom Chapecoense 

Futsal foi o único a não vencer 
em seus domínios. Nesta pri-
meira rodada, a equipe recebeu 
a Chapecoense Futsal e acabou 
derrotada pelo placar de 4 x 3 
em um jogo bastante equilibra-
do. Fechando a rodada de sába-
do, em Catanduvas, os donos da 
casa receberam o Seara Futsal 
para sua estreia na competição 
e saíram com a vitória pelo pla-
car de 9 x 3.

ReConHeCiMento

oPoRtunidade

árbitro maravilhense participa de jogo no Paraná 

goleiro de Maravilha vai jogar em clube europeu 

O profissional maravilhen-
se da arbitragem de futsal, in-
tegrante do quadro da arbitra-
gem da Liga Catarinense de 
Futsal e da Associação Brasi-
leira de Ligas de Futsal (ABLF), 
Leandro Slongo Mattos, traba-
lhou no estado do Paraná no 
último final de semana. Mattos 
atuou no jogo entre ACEL Cho-
pinzinho Futsal e CFM Cos-
ta Oeste. A partida foi na noite 
de sábado (3), em Chopinzi-
nho/PR e o placar foi de 6 x 0 

oportunidade se deu por causa de uma parceria entre as ligas

Divulgação

para equipe da casa. A parti-
da foi válida pela série ouro da 
Liga Paranaense de Futsal. 

Os presidentes das Liga 
Paraná e Catarinense fecha-

ram um acordo para que a en-
tidade de Santa Catarina au-
xilie a paranaense em alguns 
jogos da competição. Confor-
me o presidente da Liga Ca-

tarinense Jorge Roberto este 
é um gesto para demonstrar 
apoio.  “Demonstrando a fi-
delidade e a união do movi-
mento Somos Todos Ligas”.

O Atlético emprestou o jo-
vem goleiro Cristian de Lima, 
de 18 anos, natural de Mara-
vilha, para o Boavista, de Por-
tugal. O jogador tem contrato 
com o alvinegro de Minas Ge-
rais até dezembro de 2022. Cris-
tian foi emprestado com opção 
de compra para a equipe portu-
guesa. Caso o jogador seja ne-
gociado definitivamente ao fim 
do vínculo, o Galo ainda ficará 
com parte dos direitos do atleta.

Cristian vai jogar pela equi-
pe sub-23 do Boavista e disputar 
torneios nacionais e continen-
tais. O Atlético espera que ele 
ganhe muita experiência com a 
passagem pelo futebol europeu. 

O maravilhense che-
gou ao Galo em 2014, aos 12 
anos. Em 2019, o guarda-me-
tas atuou pela equipe sub-17 
do Atlético em 15 jogos e so-
freu 8 gols. As boas partidas 
lhe renderam cinco convoca-

ções para a Seleção Brasilei-
ra. Em março, o goleiro jogou 
o Sul-Americano da categoria 

no Peru. Em outubro, dispu-
tou o Mundial Sub-17 e foi cam-
peão com a Seleção Brasileira. 

Cristian vai ganhar experiência internacional em clube português 

Bruno Cantini/Atlético

CLáSSiCo 
Com o calendário apertado, já tivemos jogos durante a 

semana, nem deu para repercutir muito o clássico Gre-Nal. 
Jogo foi muito disputado e fraco. No final das contas o em-
pate foi o ideal pelo que apresentaram em campo. Técnico 
Coudet saiu acreditando que o Inter deixou uma boa ima-
gem por jogar como visitante e ter atitude, ter intenção de 
tentar jogar sempre e buscar o resultado. Segundo ele em 
Gre-Nal não se analisa justiça e sim o resultado final da par-
tida. Já Renato discorda da imprensa quando quer que o 
time jogue bonito, trocando oito jogadores. Tem horas que 
não precisa jogar bonito, o importante é conseguir resul-
tado. Treinador voltou a falar que o Grêmio vai decolar no 
Brasileirão.

gRêMio 2 x 1 CoRitiba 
Depois de Renato falar que o time iria decolar o Grêmio 

recebeu o Coritiba. Tricolor venceu, mas jogou bem somen-
te 20 minutos. Foi para o ataque, fez dois gols, marcou sob 
pressão e foi intenso. O problema é que fez dois gols e sim-
plesmente abandonou o jogo. Deixou de jogar e começou a 
esperar. Parecia que estavam torcendo para a partida aca-
bar. Esse triunfo só veio porque era o Coritiba. Fosse outro 
time, as complicações seriam terríveis. Por exemplo, neste 
domingo (11), às 16h, o adversário será o perigoso Santos, 
na Vila Belmiro.

gaLo 
Mesmo após perder para o Fortaleza acredito que o Atlé-

tico Mineiro é forte candidato a ganhar o Brasileirão. Se vai 
ser campeão ninguém sabe. Mas que é bonito ver o Galo jo-
gar, não podemos negar. Sampaoli que já foi vice com o San-
tos confirma ser um ótimo técnico. E com o Keno em gran-
de fase sendo o melhor do time, aumenta a diferença de um 
clube ajustado em relação aos outros. O único torcedor do 
Atlético em Maravilham, Rodrigo Guigo, está apenas espe-
rando o confronto com o Flamengo, no dia 7/11, em Belo 
Horizonte. Vai sair lasca!

eLeiÇão 
Brasileirão pegando fogo! Libertadores na fase quen-

te. Copa do Brasil milionária chegando... E o Internacional 
só pensa em eleição. O atual presidente Marcelo Medeiros 
é um verdadeiro pé-frio. Não consegue derrotar o Grêmio, 
são 11 jogos sem triunfar sobre o maior rival. Sem falar na 
seca de títulos na sua gestão. Tá fácil para a oposição colocar 
o presidente por lá. Mas não era o momento de fazer elei-
ções no clube agora. Espera o final da temporada. Em cam-
po o colorado vai ter um Furacão pela frente. Neste domin-
go (11), às 20h30, tem Inter X Athletico-PR.
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atividades de adaptação na pandemia

Rede Feminina promove 
carreata e entrega de salgados
Programação em maravilha segue nos dias 17 e 24 com horário especial para coleta do exame preventivo

PáGina  27

PÁGINA 10

caps novos 
Horizontes comemora 
12 anos de história

PáGina 23

Camilla Constantin/O Líder

Ascom Chapecoense


