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Com grande audiência, este foi o primeiro debate 
do cronograma de quatro encontros neste 
formato. Nas próximas semanas, a emissora 
recebe candidatos de Tigrinhos e Maravilha 

PÁGINAS 22 e 23

Candidatos a prefeito 
apresentam as principais 
propostas do plano de governo
Em entrevista, Sandro Donati e Jairo Miguel responderam 10 
questionamentos, que abrangeram as principais áreas do serviço público

MARAVILHA 

PÁGINA 10

Comunidade evangélica divulga 
programação do próximo sábado
Com mudanças neste ano, programação terá culto e entrega de combo com 
carne e cuca 

DIA DA REFORMA 

Primeiro debate da rádio Líder 
reúne candidatos de Flor do Sertão 
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Nobre ProCrAStINAÇão

“Como é bonito o hábito da leitura!”
“Ler é nobre, bem melhor do que passar o tempo na Ne-

tflix e nas redes sociais.”
É o que dizem. E me parece que aceitamos essa aparente 

superioridade do ato de ler.
Não vou nem entrar no mérito da qualidade do livro. A 

dúvida é outra: será que estamos usando também a 
leitura como uma forma de procrastinação?

Afinal, ler um livro é bem mais cômodo do que, digamos, 
tocar um projeto. E justamente por isso, a nobre leitura pode 
estar, silenciosamente, nos impedindo de realizar sonhos.

 
*

Quem na sua equipe se disponibiliza a fazer o trabalho di-
fícil? Você?

(Primeiro, é preciso definir: qual é o “trabalho difícil” na sua 
empresa? Provavelmente não é carregar peso.)

Fazer o trabalho difícil tem dois benefícios. Um é óbvio: o 
trabalho “anda”, pois em geral é bem esse trabalho que evitamos. 
O outro é indireto: fazer o trabalho difícil nos molda. O trabalho 
fácil pode ser necessário, mas é cômodo, substituível, e pouco 
ou nada ensina.

Ou seja: o trabalho difícil é uma oportunidade, tanto para 
colaboração, quanto para evolução individual. Logo:

1.Qual é o trabalho difícil na sua empresa? 2.Quem vai ter a 
honra de assumi-lo? Você?

*
Alguém me explicou o comportamento de outro alguém da se-

guinte forma: “Ele segue a lei do menor esforço.”
A pessoa queria dizer que a outra pessoa sempre escolhe 

o caminho mais fácil no trabalho. E o diagnóstico mostrava 
que ela tinha razão.

Essa “lei” se torna um estilo de vida. E não é por má-fé – é quase 
biológico. Se não tomarmos cuidado, estamos sempre pensan-
do em como evitar a fadiga.

Por que telefonar, se posso fazer minha parte mandando um 
e-mail e me livrando do problema?

Por que apontar o problema, vai que depois eu preciso aju-
dar a resolver?

Essa postura molda a pessoa, e tem consequências. Um exem-
plo do que eu já vi acontecer: certo dia, este funcionário que sempre 
seguiu a lei do menor esforço, resolveu empreender. E aí ele não tem 
mais para quem encaminhar o problema. Tudo é problema dele.

Para ficar na linguagem popular, ele não vai poder “medir es-
forços”, como fazia no emprego. E aí vem o grande problema: será 
que ele consegue mudar seu padrão de atuação assim que muda 
de função? Seria melhor ter praticado antes.

mArAVILHA O sorteio será no dia 19 de dezembro, entregando cinco prêmios

Ação entre Amigos vai arrecadar 
recursos para a Apae marisol 
CARINE ARENHARDT 

A Ação Entre Amigos é or-
ganizada pelo Consulado da 
Chapecoense de Maravilha, 
em parceria com a Apae Ma-
risol. Foram confeccionados 
2 mil números, cada um ven-
dido pelo valor de R$ 5,00. O 
recurso arrecadado será des-
tinado para a Apae Marisol 
de Maravilha. O sorteio será 
no dia 19 de dezembro, en-
tregando cinco prêmios: um 
forno elétrico, uma camisa 
oficial da Chapecoense auto-
grafada, um kit parafusadei-

ra, uma camisa jogo da Cha-
pecoense e um agasalho da 
Erva Daninha.

Conforme o presiden-
te do Consulado, Luís Carlos 
Tremea, o objetivo é auxiliar 

a Apae Marisol, atendendo 
também um dos propósitos 
da associação que é desen-
volver ações sociais em prol 
da comunidade local. Os nú-
meros estão sendo vendidos 
pelos membros do Consula-
do da Chape, além de mem-
bros dos consulados do Grê-
mio e Flamengo. O Consulado 
do Internacional também será 
convidado para auxiliar nas 
vendas. A ação também con-
ta com o apoio de outros par-
ceiros que fizeram a doação 
de prêmios e contribuíram na 
confecção dos blocos. 

ação Entre amigos vai sortear cinco prêmios 

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“a escolha de carreira mais importante que 
você vai fazer é a pessoa com quem vai se 
casar.” (Sheryl Sandberg, COO do Facebook)por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

DNIT

BR-282: UMA OUtRA RODOVIA
O Ministério da Infraestrutura (MInfra), através do Departamento Nacional de Infraes-

trutura de Transportes (DNIT), entregou nesta semana mais 12 quilômetros de restauração 
da BR-282/SC. São dois trechos liberados ao tráfego. O primeiro do km 573 ao km 575, en-
tre Nova Erechim e Pinhalzinho, e o segundo, do km 629 ao km 639, entre Iraceminha e Des-
canso. No total, o Governo Federal recuperou mais de 53 quilômetros de pistas da rodovia, em 
2020. É importantíssimo termos a BR-282 em boas condições de trafegabilidade no Oeste e Ex-
tremo-Oeste de Santa Catarina, pois a região é responsável pela maior movimentação do agro-
negócio desse estado. Mas, o que deve ser alertado, é que se não houver controle de peso nos 
caminhões não teremos a rodovia em boas condições além de seis meses. Deveríamos ati-
var as balanças e estas estarem diuturnamente pesando e fiscalizando os veículos pesados...

FRONTEIRAS TERRESTRES FECHADAS 

O Governo brasileiro assinou nova portaria prorrogando por mais 30 dias a res-
trição de entrada no Brasil, de estrangeiros, por meios terrestres ou por transpor-
te aquaviário, em razão da pandemia de covid-19. A entrada por via aérea, por qual-
quer aeroporto do país, está liberada desde o dia 25 de setembro. Na semana passada 
o governo federal flexibilizou ainda mais o trânsito aéreo, retirando exigências.

TRUMP FAZ 
MUITO BEM 
AO BRASIL

O Banco de Exportação 
e Importação dos Estados 
Unidos (EximBank) e o Mi-
nistério da Economia fir-
maram na terça-feira (20) 
um memorando de enten-
dimentos que prevê a ofer-
ta de até US$ 1 bilhão em 
crédito do governo nor-
te-americano para finan-
ciar projetos no Brasil.

De acordo com a pre-
sidente do Eximbank, 
Kimberly Reed, os gover-
nos dos dois países tra-
balharão em conjun-
to no desenvolvimento 
de negócios nas áreas de 
energia (nuclear, gás e 
óleo), infraestrutura, lo-
gística e mineração.

Também está previs-
to no acordo financiamen-
to para a área de teleco-
municações, incluindo a 
implantação das redes de 
internet móvel de quin-
ta geração, o chamado 
5G, que é alvo de dispu-
tas envolvendo os gover-
nos dos EUA e da China.

ENTREVISTAS COM CANDIDATOS A PREFEITO

Nesta semana a Rádio Líder, conforme agenda programada, 
entrevistou os candidatos a prefeito de Maravilha. Ouvimos e as-
sistimos atentamente ambos os programas e nos cabe emitir opi-
nião sobre o que Sandro Donati e Jairo Miguel afirmaram nos mi-
crofones para toda comunidade maravilhense. Primeiramente, o 
candidato Sandro, com vasta experiência em administração pú-
blica, reafirmou os propósitos de que dará continuidade aos tra-
balhos da atual administração da qual faz parte e introduzirá pro-
jetos de arrojo na próxima administração caso for ele o escolhido, 
com bom plano de trabalho. Na sequência, o candidato Jairo Mi-
guel afirmou que está com enorme vontade em dar novos rumos 
para Maravilha. Ele, na entrevista, assim como em sua campanha 
no rádio, se refere ao não continuísmo de manter os mesmos sem-
pre no poder. Quer alternância nos cargos e se propõe fazer uma 
administração diferente com a participação de todos. Também 
com um bom plano de trabalho, concluímos que ambos tiveram 
boa desenvoltura nas entrevistas. Cabe ao eleitor fazer a sua esco-
lha. Agora vamos aguardar o debate na Rádio Líder para o enfren-
tamento entre ambos. Parabéns candidatos e produção da rádio!

NOVIDADES DA LÍDER FM

Os aplicativos das emissoras do grupo WH Comunicações 
estão modernizados, com canal próprio e facilidade ao usuá-
rio. Procure baixar o aplicativo para melhor recepção e acom-
panhar a programação de todas as nossas emissoras.

Depois de instalar equipamentos para a transmissão simul-
tânea de seus programas jornalísticos, em redes sociais, agora a 
emissora acaba de adquirir câmeras de vídeo para transmitir ima-
gens da cidade diariamente. Essas câmeras serão instaladas na tor-
re edificada na sua sede, na Rua Pastor Armando Claas, onde te-
mos visão privilegiada de toda a cidade. Em poucos dias iremos 
iniciar as transmissões. Modernizamos o máximo nossa emisso-
ra para que  seja  sempre orgulho de todos os maravilhenses.

ALUGUÉIS EXORBITANTES

Os aluguéis continuam a dar o que falar para o mundo em-
presarial. Os valores não estão condizendo com a nossa realida-
de. Além das empresas não terem receita de vendas que suportem 
esses altos custos, os proprietários dos imóveis tem se mantido ir-
redutíveis. Para ilustração dessa realidade, a grande rede de lo-
jas Colombo rescindiu todos seus contratos com os maiores sho-
ppings de Porto Alegre, o Praia de Belas e o Iguatemi, alegando 
em nota ser insuportável arcar com os valores pedidos. Dessa for-
ma, os clientes também perdem por não poder contar com es-
sas mega lojas, nos locais de maior fluxo de visitantes. Resumo: to-
dos perdem pela intransigência da parte proprietária do imóvel.

muIto PrÓXImoS dA VACINA

O Instituto Butantan divulgou na  segunda-feira (19), du-
rante coletiva de imprensa realizada pelo governo do Es-
tado de São Paulo, que apenas 35% dos voluntários dos 
testes da vacina chinesa contra o coronavírus tiveram rea-
ções adversas após a aplicação, e foram efeitos leves, como 
dor no local da aplicação ou de cabeça. Não houve qual-
quer registro de efeito colateral grave durante a testagem. 

“Os primeiros resultados dos estudos clínicos realiza-
dos no Brasil comprovam que, entre todas as vacinas tes-
tadas no país, a CoronaVac é a mais segura, a que apresen-
ta os melhores e mais promissores índices no Brasil. É, de 
fato, a vacina mais avançada neste momento. A vacina do 
Butantan foi a que apresentou menor índice de efeitos ad-
versos e melhores resultados até o presente momento”.

Divulgação/Fiocruz Minas
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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 

O Sicoob Credial realizou 
durante o mês de setembro a 
campanha “Dia das crianças 
solidário”, que tinha por obje-
tivo arrecadar brinquedos no-
vos e usados em bom esta-
do de conservação, através da 
mobilização de toda equipe de 
funcionários, associados e co-
munidades, nos nove municí-
pios da sua área de atuação.

Para o presidente da co-
operativa, Hermes Barbie-
ri, as ações que a cooperati-
va promove são alicerçadas 
em sua missão, visão, pro-
pósitos e princípios. “Com 
a campanha Dia das Crian-
ças Solidário estamos traba-
lhando o 7º princípio do co-
operativismo, que trata do 
interesse pela comunidade, 

doAÇÕeS

Sicoob Credial realiza campanha de 
arrecadação de brinquedos

ao todo, foram 600 brinquedos arrecadados

Divulgação

onde as cooperativas traba-
lham para o desenvolvimen-
to sustentável das comunida-
des onde estão inseridas”, diz. 

Ao final da campanha so-
maram-se 600 brinquedos ar-
recadados, que foram doa-

dos para as crianças carentes 
em comemoração ao Dia das 
Crianças. Para Eliéges Fles-
ch, do apoio estratégico do 
Instituto Sicoob na coopera-
tiva, praticar a solidarieda-
de é uma forma de amor que 

não tem preço. “Agradece-
mos à cada pessoa ou empre-
sa pelo apoio, confiança e par-
ticipação. Por meio da entrega 
desde brinquedo, deste pe-
queno gesto, conseguimos tra-
zer alegria a estas crianças”.  

PIX: AGILIdAde e meNoS GAStoS 
em trANSAÇÕeS bANCÁrIAS

O PIX é a mais recente novidade do sistema financei-
ro nacional. A partir daí, as transações bancárias se tor-
narão muito mais rápidas e mais baratas também. O PIX 
nos impulsiona para o primeiro mundo em tecnologia, fa-
cilitando as transações, que passam a ser instantâneas, e 
o mais importante: sem despesas adicionais. Hoje, tanto 
os TED’s quanto os DOC’s da vida têm um custo de en-
vio. Muitas vezes não dão certo, já vi TED que só teve cré-
dito no dia útil seguinte, e assim a coisa vai. Ou melhor, 
assim a coisa ia! Daqui para frente, com o PIX, as transa-
ções serão instantâneas, não havendo hora para fazê-las. 
O crédito será imediato. A inovação vem também de ca-
rona com a nova tecnologia 5G, que deve aportar defini-
tivamente ali pelos idos de 2023, mas que mesmo antes 
já terá vários lugares no Brasil onde o novo sistema será 
posto à prova. 

CHAVeS PArA o PIX
Cada usuário poderá se utilizar de até cinco chaves, 

que poderão ser, por exemplo, CPF, número de telefo-
ne, número da identidade. O que o usuário bancário ca-
dastrar. No caso de uma transferência, basta apenas que 
aquele que vai enviar o valor tenha o número da chave 
(CPF, por exemplo) cadastrado, que o sistema faz o res-
to. Não vai mais ficar na dependência de outros dados, e 
mesmo de conferências por parte de funcionários. O cer-
to é que ficará mais ágil e mais barato. Estamos chegando 
perto do primeiro mundo?

teCNoLoGIA NA CHINA
Duas coisas os chineses entendem bem. Deste tipo 

de tecnologia, e de produzir/criar vírus em laboratório. 
E não venham me dizer que não!  Avançando um pou-
co mais na tecnologia, chegaremos futuramente com es-
tes avanços a situações onde, com o smartphone, o clien-
te poderá simplesmente focar o QR Code do produto, e 
a partir dali efetuar o pagamento. Dispensaremos, prova-
velmente, até o cartão de crédito, que poderá existir so-
mente dentro do smartphone, não havendo necessidade 
de levar o cartãozinho consigo. São avanços que temos 
que enaltecer. Principalmente para aqueles que insistem 
em dizer que no nosso país as coisas só pioram, é para ver 
que não é bem assim. Tem muitas coisas que melhoram e 
evoluem. Nesta questão de tecnologia, para estes assun-
tos aos quais me reportei, os avanços serão notórios e fa-
cilmente assimilados pela população. 

ClEIToN FERRAsso 

Para quem tem móveis 
velhos e lixo eletrônico ocu-
pando espaço em casa agora 
pode dar um destino corre-
to. A prefeitura de Maravilha, 

em parceria com a JCI, pro-
gramou a coleta desses ma-
teriais para hoje (24), na Pra-
ça Padre José Bunse. Em caso 
de chuva a programação será 
transferida para a Rua Co-
berta. O evento ocorre so-

mente na parte da manhã. 
A campanha também 

conta com doação de brin-
quedos, roupas e alimen-
tos não perecíveis no dia 24. 
Quem levar algum desses 
produtos ou móveis ganha-

rá uma muda de chá, árvo-
re frutífera, flor ou másca-
ra. O convite ainda reforça 
que lâmpadas queimadas te-
rão custo de R$ 1 por uni-
dade. Para mais informa-
ções é só ligar 3664 0044.

HoJe
maravilha tem coleta de móveis velhos e lixo eletrônico 

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha promoveu 
a terceira sessão ordinária 
do mês de outubro, na se-
gunda-feira (19). Em pri-
meiro turno, dois projetos 
foram aprovados. Um deles 
institui a política municipal 
do meio ambiente e siste-
ma municipal de proteção, 
controle, fiscalização e me-
lhoria da qualidade e licen-
ciamento ambiental, cria o 
fundo municipal do meio 
ambiente. E outro, dispõe 
sobre as diretrizes para a 
elaboração da lei Orçamen-
tária de 2021. 

Em votação única, cin-
co indicações foram apro-

LeGISLAtIVo Um dos projetos dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da Lei Orçamentária de 2021

Pauta extensa marca sessão 
da Câmara de Vereadores

vadas. Elas tratam sobre 
rede de tubulações, coloca-
ção de lixeiras, instalação 
de lombadas e sinalização. 
Uma das indicações pede 
que o Poder Público estude 
a possibilidade de utilizar o 

nome de Wladimir Alberto 
Roman, conhecido popular-
mente como Chapinha, para 
denominar a quadra que será 
construída ao lado do Giná-
sio Municipal Celso Tadeu 
Mello Lara.

Várias matérias deram 
entrada na Casa. O proje-
to que deu entrada dispõe 
sobre alteração do nome 
do Museu Municipal Pa-
dre Fernando. A Moção so-
licita o empenho das auto-
ridades no sentido de que 
seja mantida a central de 
ligações para emergências 
do Corpo de Bombeiros 
no município de São Mi-
guel do Oeste e, ainda, se 
possível, que esta volte a 
ser chamada local em cada 
município, para assim fa-
cilitar os atendimentos. A 
próxima sessão acontece-
rá na segunda-feira (26), a 
partir das 19h.
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o PrImeIro doS 4 debAteS NA Líder

A Rádio Líder realizou na quinta-feira (22) o primeiro debate do rotei-
ro de quatro encontros nesse formato nas eleições de 2020. Os debates serão 
com candidatos de Flor do Sertão, Tigrinhos e Maravilha, sendo que no nos-
so município serão com vices e prefeitos. Então... Confronto de ideias, proje-
tos, candidato mais preparado, candidato menos preparado, ideias diferen-
tes, ataques e acusações. São ingredientes que os debates terão na Rádio Líder, 
mas principalmente vamos oportunizar a democracia. O debate com candi-
datos de Flor do Sertão foi um grande evento, ótimo para a comunidade. Pa-
rabéns a toda a equipe da Rádio Líder e Jornal O Líder pela organização. 

ederson Abi, jornalista

JULGAMENTOS 

Eu tenho minhas crenças e você 
tem as suas. o problema é que, ao 
invés de respeitar, costumamos fazer 
julgamentos. Nem sempre é fácil 
e confortável, mas ouvir opiniões 
diferentes daquilo que acreditamos 
ser o certo nos faz repensar, crescer, 
aprender. Escrevo sobre o assunto 
pois o Papa Francisco afirmou em 
um documentário apresentado nesta 
semana que defende a união civil para 
casais do mesmo sexo, pois para ele os 
homossexuais também são filhos de 
Deus e têm direito a uma família. Sobre 
o assunto, ele finaliza com sua famosa 
frase: “Quem sou eu para julgar?”. E 
então, quem somos nós para julgar?

Camilla Constantin, jornalista

Notícia falsa confunde 
Nos últimos dias muitas pessoas começaram a com-

partilhar esse conteúdo da foto (não chamarei de notícia 
porque não informa, só confunde) como se fosse verda-
de. O fato é que o conteúdo é antigo, passou pelo Sena-
do Federal em julho deste ano, sendo que o presiden-
te Jair Bolsonaro sancionou a Lei Nº 14.019, DE 2 DE 
JULHO DE 2020, com vetos, tornando o uso de másca-
ras OBRIGATÓRIO. A repercussão foi tanta que o Se-
nado Federal teve de criar uma publicação deixando 
claro que o conteúdo é fakenews. A nível local, tam-
bém buscamos a informação correta com a secreta-
ria de Saúde desmentindo o conteúdo compartilhado. 

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

Fotos: Divulgação

Eliane Santos/Wh Comunicações

Como lidar com 
momentos difíceis
A vida está em constante transformação. Nada é para sempre. Isso sig-

nifica que podemos perder tudo, mas também aprender com isso e encon-
trar novas possibilidades. As frases que você acabou de ler, não são difíceis de 
aceitar. Porque é muito mais fácil se deixar levar pela tristeza de um momen-
to complicado em que nos encontramos, do que refletir sobre e conseguir res-
pirar. É muito mais fácil permanecer na posição de vítima do que olhar para 
dentro. A Monja Coen costuma dizer a seguinte frase: “Nada é fixo, nada é 
permanente, a dor existe e o sofrimento é opcional”. O podcast Papo de Quin-
ta desta semana aborda momentos difíceis.  Participou da reflexão a psicó-
loga Cinara Silva. Ouça o episódio no Spotify, Soundcloud e Wh3.com.br.

diana Heinz, jornalista

pouca fiscalização 
Essa é uma realidade comum no país e que agora podemos ver se acentuan-

do neste período de pandemia. Vivemos em um país cheio de leis, mas com uma 
falta absurda de fiscalização. Um exemplo prático são as várias medidas anun-
ciadas para conter os avanços da covid-19. Vemos praias lotadas no litoral catari-
nense enquanto a permanência na faixa de areia segue proibida, espaços de even-
tos lotados mesmo com aglomerações proibidas, pessoas que caminham pela rua 
com a máscara no queixo, entre tantos outros exemplos. A lei existe, se fosse co-
locada em prática certamente teria ótimos resultados, mas não tem fiscalização. 
Não adianta esperar pela conscientização da maior parcela da população, ela não 
acontece. Criar novas leis, sem ter a capacidade de fiscalizar é perda de tempo. 

Carine Arenhardt, jornalista 
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antes do debate, realizamos o sorteio da ordem dos blocos com os representantes das duas coligações
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CARINE ARENHARDT 

O Rotary Club de Maravilha 
confirmou nesta semana que 
está cancelada a edição 2020 do 
projeto Maravilha de Natal. Con-
forme comunicado emitido em 
nome do presidente do clube, 
Ivaneo Folleto, a decisão foi to-
mada devido a pandemia de co-
vid-19, considerando que hou-
ve aumento de casos na região. 

“Ainda vivemos um mo-
mento de contágio e incertezas 
e buscando manter nosso com-
promisso com a comunidade, 
ficamos preocupados em pro-
vocar aglomerações, aumen-

registro da edição 2019  que beneficiou mais de 1500 crianças

reFLeXo dA PANdemIA 
edição 2020 do projeto maravilha 
de Natal é cancelada 

Arquivo/O Líder

tando o risco de contágio da co-
vid-19 na realização do projeto 
Maravilha de Natal” destacou a 
nota encaminhada pelo clube. 

O projeto era realizado pelo 

Rotary Club em parceria com 
Nelson Salmin (Palito) e arreca-
dava doces e brinquedos para 
crianças carentes de Maravilha 
e região. Na nota encaminha-

da, o Rotary lamentou a impos-
sibilidade de realizar a edição 
2020. “Gostaríamos muito de 
realizar o projeto Maravilha de 
Natal, que proporciona mui-
tas alegrias para nossas crianças 
carentes, no entanto, o principal 
objetivo é resguardar a saúde 
da nossa comunidade e nosso 
compromisso social. Contamos 
com a compreensão de toda co-
munidade e estamos esperan-
do ansiosos para que todas as 
atividades e projetos possam re-
tornar com tranquilidade e se-
gurança, e que no próximo ano 
possamos fazer projetos cada 
dia melhores”, destacou Foletto. 

mArAVILHA Investimento é parte da primeira etapa da obra no Rio Iracema

Com obra concluída, ponte na Avenida 
Sul brasil tem trânsito liberado 
CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de 
Maravilha liberou na quarta-
feira (21) o trânsito na nova 
ponte da Avenida Sul Brasil. A 
estrutura concluída nesta se-
mana apresenta um tamanho 
maior, num comparativo com 
a ponte antiga. O vão da pon-
te passou de cinco para 17 me-
tros, devido ao trabalho de 
alargamento do rio. A largu-
ra da ponte é de 20 metros, se-
guindo o padrão da avenida. 

A obra no local foi inicia-
da no final de julho, demorando 
pouco menos de três meses para 
ser concluída. A ponte faz par-
te da primeira etapa da obra de 
aprofundamento, alargamento e 
canalização do Rio Iracema. Fi-
nalizada em junho deste ano, a 

nova ponte na Avenida Orlando 
Zawadski também é parte da pri-
meira etapa da obra no rio. 

CoNCLuSão dA obrA
O engenheiro da prefeitu-

ra, Jorge Dummer, destacou 
que a obra no rio segue den-
tro do cronograma e deve ser 
concluída até o final deste 
ano. Nos últimos dias, além 
da conclusão da nova pon-

te, a equipe vem trabalhan-
do na limpeza e remoção de 
materiais no canal, nas proxi-
midades da Avenida Sul Bra-
sil, além de ajustes nas cabe-
ças de lajes. 

trânsito na nova ponte foi liberado nesta semana

Carine Arenhardt/O LídermACHISmo No brASIL - PerVerSão 
PerFeItA e INStItuCIoNALIzAdA

Vivemos em um país profundamente machista, racista, classista, 
egoísta e injusto; ou seja, violento, discriminador, repressor, material e in-
capaz em proporcionar garantias. 

É fato. É dado. Nem vale a pena perder tempo negando, se ofen-
dendo, me ofendendo ou defendendo o contrário. Melhor seria usar 
essas energias para tentar compreender as razões (culturais e históri-
cas), as responsabilidades (a partir das de cada um) e mudar (para o 
bem de todos). 

Dentro desse cenário obnubilado e aniquilador, quem sofre todo o 
pacote conjunto dessa violência sub-reptícia e pervasiva, tudo ao mesmo 
tempo, e quem se configura como o alvo sintético e sincrético de todas 
essas formas de discriminações disfarçadas e defendidas, aqui no Brasil, 
é a MULHER. 

A MULHER é, no Brasil, corpo-vítima e alvo de uma sociedade/cul-
tura que a inculpa e pune pelo simples fato de ser mulher. 

A submissão da mulher nesse país, a pior entre os 79 que conheço e 
dos quais já tive experiência, está enraizada em todos e vem perpetrada 
tanto dos homens quanto das mulheres quanto das instituições. 

O machismo é dramático, covarde, hipócrita, indigno e troglodita. 
Como aguentar tudo isso? Como conseguem? 

Os homens, aqui, pensam que seja um DEVER DA MULHER ficar 
com eles se eles a querem; se eles querem uma relação; se a desejam 
ou se já estiverem juntos. Ou seja, é um DEVER DELA fazer as VONTA-
DES DELES enquanto vem considerada meramente uma “peça social”, 
um corpo e/ou uma propriedade. E isto é ainda mais forte se envolver fi-
lhos e dinheiro, sendo esses três objetos (filhos, dinheiro e mulher) o ca-
pital que posiciona o homem na sociedade, conotando-o com honra ou 
vergonha, com sucesso ou fracasso diante de todos os outros machistas. 
Seja claro que quando uso a palavra “machista” me refiro a uma atitude 
e uma mentalidade: ou seja, isto inclui as mulheres também, que: se de 
um lado não tem a responsabilidade de virem submetidas, de outro tem 
a responsabilidade de se tornarem submissas; assim como tem a respon-
sabilidade (a meu ver, essa sim, uma culpa) de se identificar com o seu 
próprio corpo, assim como de aceitar renunciar a dignidade (dependên-
cia, agressividade, solidão, servilismo) em troca de patrimônios. 

É só escutar música sertaneja para se dar conta de quanto homens e 
mulheres são machistas. 

Músicas onde se canta que ela é dele, independentemente de tudo 
o que ele faz e de todas que ele tem; e é dele, tem que aceitar isso, por-
que ele tem. 

Prestem atenção: pensar que seja DEVER DELA pertencer a eles é 
um nível de machismo ainda mais perverso, aniquilador, covarde, vio-
lento, material e repressor do que pensar que seja um direito deles que 
elas os pertencem. 

A mulher, aqui no Brasil, é contínuo objeto de violências físicas e psi-
cológicas. Mas se a respeito das físicas alguma coisa está se movendo, a 
violência psicológica nem sequer ainda vem sendo vista. Estamos muito 
longe de ser dignificada. E infelizmente isto deve-se às instituições. Polí-
cia e judiciário são falhos. Conheço inúmeras mulheres que idas na DP-
CAMI para denunciar o parceiro, foram desencravadas dos mesmos po-
liciais em prestar queixa, orientadas a pensar e salvaguardar a família. 
Mesmo princípio no judiciário, que tem como único princípio condu-
tor a salvaguarda do patrimônio, cujo Instituto de regulamentação cha-
ma-se família. 

A mulher é vista apenas como uma peça: objeto de ambivalências, 
cobranças e culpas. 

Por exemplo: aqui se pretende que a mulher tenha filhos e seja mãe 
com dedicação exclusiva e total. E se fazer isto vem inculpada por ser um 
custo, não trabalhar e não ter autonomia. 

Mas também se pretende que a mulher trabalhe, que sustente e pa-
gue as contas, ou pelo menos as suas coisas; que conquiste e realize os 
seus sonhos, que cresça, que melhore e se emancipe. Mas quando faz 
isto vem inculpada por não ser uma boa mãe, por abandonar o lar, por 
ser egoísta. 

É muito triste tudo isso. Não vejo como possa mudar sendo que o 
machismo é uma perversão perfeita, enquanto colocou as vítimas no lu-
gar de algozes, numa tautológica eutanásia existencial.
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doAÇão Ação envolveu entrega de doces para mais de 50 crianças de Maravilha

Leo Clube maravilha promove campanha 
do dia das Crianças
DIANA HEINz

Neste ano o LEO Clube Ma-
ravilha não pode realizar a tra-
dicional campanha do Dia das 
Crianças com atividades de brin-
cadeiras, como ocorreu em ou-
tros anos. Para evitar aglomeração 
e a transmissão do coronavírus, as 
atividades foram realizadas atra-
vés da entrega de doces a crianças 
de Maravilha. A ação foi realizada no 
domingo (18) e atendeu mais de 50 
crianças. 

Conforme os participantes, 
os pacotes de doces foram entre-
gues a crianças do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Vín-
culos (SCFV) e a familiares dos 
integrantes. “Nosso objetivo foi 
lembrar o Dia das Crianças através 
da doação de doces. Fizemos a en-
trega na residência dos peque-
nos de forma segura”, afirmam. 

outubro roSA
o lEo Clube Maravilha também realizou a campanha outubro rosa com o objetivo de 
conscientizar a população sobre a importância de exames preventivos e mamografias. 
No sábado (16) foram entregues kits com panfletos informativos e brindes de decoração 
de chimarrão. a atividade é uma parceria com a rede Feminina de Combate ao Câncer. 
“Queremos mostrar que o câncer não é o fim, que mesmo que ele deixe marcas, há vida 
sim pós-câncer e com qualidade”, explica. 

Campanha foi realizada no domingo (18)

Doces foram empacotados pelos integrantes 

Fotos: Divulgação

ClEIToN FERRAsso

O dia D de vacinação contra 
a Pólio ocorreu sábado (17) em 
todo o Brasil. Segundo o balan-
ço divulgado pela secretaria de 
Saúde de Maravilha, 580 vacinas 
foram aplicadas, 320 vacinas de 
rotina foram realizadas em crian-
ças de um a 15 anos de idade e 
outras 260 crianças receberam a 
gotinha da poliomielite. A ação 
ocorreu no Centro Especializado 
em Saúde, ao lado da prefeitura. 

Agora, para quem perdeu 
a oportunidade ainda dá tem-
po de deixar a vacina em dia. A 
equipe de saúde de Maravilha 
está aplicando as doses na Sala 
de Vacinas, que fica no Bairro 
Floresta. O atendimento é em 
horário comercial. Segundo a 
equipe, a procura pela imuni-
zação está maior entre pesso-
as com cinco anos a 14 anos.

“A procura pela imuniza-
ção foi maior dessas pesso-
as, mas as crianças de um ano 

a cinco anos, que é o público–
alvo da gotinha, ainda tem pou-
ca adesão. Pedimos aos pais 
que levam as crianças na Sala 
de Vacina para receber a gotinha 
contra a poliomielite”, reforça. 

Vale destacar ainda que a 
campanha de vacinação contra a 
Pólio termina em 29 de outubro. 
Com a campanha de multivaci-
nação, é possível evitar o risco de 
adquirir doenças como sarampo, 
febre amarela, rubéola, caxum-
ba, hepatites A e B, entre outras.    

SAúde
dia d de vacinação movimenta 
Centro especializado em Saúde 

580 vacinas foram aplicadas no sábado passado

Cleiton Ferrasso/O Líder
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LUIZ CARLOS
PRATES

ImPeACHmeNt O pedido tem base na compra dos 200 respiradores da 
Veigamed e a tentativa de contratação de um hospital de campanha em Itajaí

Plenário da Alesc admite 
segundo processo contra moisés

O plenário da Assembleia 
Legislativa de Santa Catari-
na (Alesc) votou e aprovou a 
admissibilidade do segun-
do processo de impeachment 
contra o governador Carlos 
Moisés da Silva na terça-fei-
ra (20). Com a decisão, os de-
putados também arquivaram 
oficialmente a denúncia con-
tra a vice-governadora Danie-
la Reinehr. 

O Projeto de Decreto Le-
gislativo (PDL) que dá segui-
mento ao impeachment con-
tra Moisés foi aprovado com 36 
votos favoráveis, dois contrá-
rios, e uma abstenção do pre-
sidente da Alesc, Julio Garcia 
(PSD). Votaram contrários ao 
PDL apenas a deputada Pau-
linha (PDT, e líder de gover-
no), e Coronel Mocellin (PSL). 
Este pedido é aquele que cita 
a compra desastrosa dos 200 
respiradores da Veigamed, a 
tentativa de contratação de um 

Ascom governo de SC

Governador sofreu a segunda derrota no plenário da alesc

DIANA HEINz

Com o objetivo de arreca-
dar recursos para a campanha 
da visão, o Lions Clube Mara-
vilha inovou no formato do tra-
dicional Jantar do Peixe. Neste 
ano, a 24ª edição fará a entre-
ga de um combo de filé de ti-
lapia frito e lasanha de peixe. 
Conforme a presidente da en-
tidade, Cleusamar Preuss, os 

pratos servem até quatro pes-
soas e a ficha custa R$ 60. O 
evento será realizado no dia 14 
de novembro entre 11h e 13h 
na sede da entidade.  “O com-
bo terá oito pedaços grandes 
de filé de tilapia frito e a nos-
sa lasanha possui 700g. Com-
prando a ficha você nos aju-
da a promover a campanha 
da visão que auxilia crian-
ças maravilhenses”, declara. 

INoVAÇão

ÁGuA PotÁVeL

Lions Clube maravilha promove delivery de Peixe 

Após cinco dias interditado, poço de 
água é liberado 

Evento era realizado em formato de jantar em outras edições

local permaneceu 
interditado por 

cinco dias

Após ficar cinco dias in-
terditado, o poço de água 
atrás da prefeitura está li-
berado. O local foi lacra-
do na segunda-feira (19) 
para fazer limpeza do poço. 
Além disso, uma amos-
tra de água foi encaminha-
da ao Laboratório Central 
de Florianópolis. O resulta-

do chegou nesta sexta-fei-
ra (23) e comprovou a qua-
lidade da água, sendo boa 
para o consumo humano. 
Esse serviço ocorre com fre-
quência a fim de garan-
tir a qualidade da água.

Arquivo/O Líder

hospital de campanha em Ita-
jaí, e uma suposta mentira de 
Moisés à CPI dos respiradores. 

VotAÇão do PrImeIro 
ProCeSSo 

Na manhã de sexta-feira 
(23) os membros do tribunal 

misto iniciaram votação do 
afastamento de Moisés e Da-
niela, relacionado ao primeiro 
processo de impeachment ad-
mitido pela Alesc, em setem-
bro deste ano. Até o fechamen-
to desta edição, a sessão ainda 
não havia sido finalizada. O 

ponto central do primeiro pe-
dido de impeachment é a con-
cessão de um reajuste salarial, 
em outubro de 2019, aos pro-
curadores do Estado, visando à 
equiparação com os vencimen-
tos recebidos pelos procurado-
res da Assembleia Legislativa. 

tem que CASAr Cedo
Tenho razões fortes para a nossa conversa de hoje. An-

tes, preciso dizer que se por um “milagre” você for uma 
pessoa jovem, de uns 16, 17, 18 anos, a conversa é uma 
luva para você. Mas só por milagre, você que agora esta me 
“ouvindo” será esse jovem, ele ou ela, a me ouvir. Os jovens 
abobados, que se achando modernos, se achando os tais, 
não leem jornal, e por isso andam na traseira dos “nerds”, 
dos que lhes vão ser os chefes num futuro não muito dis-
tante. Dito isso, se você for jovem, saiba que vai preci-
sar casar, não terá escapatória, terá que casar e, olhe, não 
pode esperar muito, com 16, 17, 18 anos já tem que estar 
se coçando para o casamento. Ah, claro, quase esqueço, 
terá que casar e logo, logo, com um trabalho, uma carrei-
ra, uma profissão, não vai ficar escorado no muro da famí-
lia ganhando vantagens até babar na roupa... Duas razões 
para dizer o que digo. A primeira é que o Brasil está na UTI 
econômica, estado gravíssimo, coisa que os entrincheira-
dos nas vantagens do poder negam. Dessa UTI econômi-
ca resulta que o emprego vai ser tão raro quanto neve no 
deserto do Saara... E se não houver “amor” no casamen-
to da pessoa com o seu trabalho, vai ser muito difícil vagas 
no mercado. É que os que casam por amor com uma ativi-
dade são mais motivados, saem mais cedo da cama, dor-
mem mais tarde e nunca se dão por satisfeitos com suas 
proficiências. Exatamente o de que precisa um mercado 
em agonia. Se os europeus estão dizendo que a Economia 
deles vai precisar de no mínimo uns cinco anos para vol-
tar a ser o que foi nos bons tempos, o que dizer de nós? 
Falando disso, lembro-me de uma frase atribuída a Blai-
se Pascal, filósofo e matemático francês, que “casa” com o 
que penso: - “A coisa mais importante para toda a vida é a 
escolha da profissão”. Será que os jovens sonsos, maioria 
escandalosa que anda por aí, concordam? Claro que não, 
eles querem vida boa, fácil, entrar em certas áreas do servi-
ço público, virar político ou dar algum golpe do baú por aí... 
Casar com uma profissão, suar por ela, honrá-la, nunca tirar 
a aliança do dedo e ser feliz nesse casamento é para poucos, 
ainda que seja para todos.

FeLICIdAde
Espertalhões religiosos já disseram que a felicidade não 

é deste mundo, e com isso eles nos podem facilitar o ca-
minho para a felicidade “eterna”, pós-morte. Baita embuste. 
Ninguém sabe, para os outros, o caminho para a felicidade. 
Ou nós mesmos, individualmente, criamos esse caminho 
ou ninguém mais. E do que precisas para ser feliz? De nada 
nem de ninguém, só de você mesmo. Agora, estou falando 
comigo.

boLoS
Não posso acreditar, vejo imagens ou pessoas me con-

tam de festinhas de aniversário, de crianças e adultos. E 
continuam, estupidamente, a assoprar as velas de sobre os 
bolos. Não sabem que o assopro joga perdigotos imundos 
das bocas? Imundos. E todos vão comer aquela sujeira de-
pois? Francamente! Pensei que pelo menos nisso a pande-
mia tinha ensinado alguma coisa. 

FALtA dIzer
Durante muito tempo não dei muita bola às pregações 

do educador Paulo Freire. Lembrei-me dele, todavia, ao ler 
uma frase de reajustar as velas do pensar. A frase diz que – 
“A função da educação pública é tornar o povo indócil e di-
fícil de governar”. Hummm! É do que o Brasil mais precisa! 
Caso contrário, vai continuar manada... 

Cleiton Ferrasso/O Líder
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“a necessidade é a mãe da 
inovação.”

Platão
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

quanto custa ser um MEI em 2020?

Apesar do MEI ser uma categoria bem conhecida e que nos dias de hoje 
possua mais de 10 milhões de empresas atuando como MEI, ainda é bem 
recorrente essa dúvida. O microempreendedor individual só possui um 
custo, que é a guia de contribuição mensal -Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional (DAS). O custo mensal depende do ramo de atividade. 

Atividade                                   INSS ICMS/ISS        TOTAL
Comércio e Industria ICMS   52,25 1,00           53,25
Serviços – ISS                                          52,25 5,00           57,25
Comércio e Serviços – ICMS e ISS   52,25 6,00           58,25

CoNFIRA AlgumAs vANTAgENs Ao sE FoRmAlIzAR Como mEI:
• Possibilidade de aposentadoria
• Direito ao Auxílio-doença.
• Direito ao Salário-maternidade.
• Cadastro como pessoa jurídica podendo emitir notas fis-
cais e assim prestar serviços ou vender para outras empresas.

Netflix tem lucro líquido de uS$ 790 milhões 
no trimestre, mas frustra previsões 

O serviço de streaming Netflix informou que teve lucro líquido de US$ 790 
milhões no terceiro trimestre deste ano, de US$ 665 milhões em igual perío-
do de 2019. O lucro por ação diluído foi de US$ 1,74, inferior à expectativa de 
US$ 2,13 dos analistas ouvidos pelo FactSet. Às 17h09 - 20/10/2020 (de Bra-
sília), a ação recuava 5,01% no after hours em Nova York. A receita do Netflix 
avançou para US$ 6,436 bilhões no terceiro trimestre, de US$ 5,245 bilhões an-
teriormente. A empresa comenta, em seu balanço, que o número de novos assi-
nantes do serviço desacelerou para uma alta líquida de 2,2 milhões, de 6,8 mi-
lhões no terceiro trimestre do ano passado. A Netflix argumenta que isso era 
esperado, diante de resultados recordes no primeiro semestre de 2020.

CNI aposta em 
alta de 9% no 
PIB brasileiro no 
terceiro trimestre 

uma projeção da 
Confederação Nacional 
da indústria (CNi) espera 
crescimento forte da 
economia no terceiro 
trimestre de 2020, mas 
um pouco mais lento 
nos últimos três meses 
do ano. a entidade prevê 
crescimento de 9% do 
Produto interno bruto (Pib) 
brasileiro entre julho e 
setembro, na comparação 
com os três meses 
anteriores, os mais afetados 
pela pandemia do novo 
coronavírus. o Pib industrial 
deve crescer 10% nessa 
mesma comparação.

Desemprego bate recorde na 
pandemia e atinge 14 milhões  

O número de desempregados no Brasil aumentou em 
700 mil pessoas e chegou a 14 milhões na última semana de 
setembro, o maior patamar da série histórica, iniciada em 
maio. Os dados constam na Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios - Pnad Covid-19, divulgada na sexta-feira (16) 
pelo IBGE. O levantamento mostra ainda que mais pessoas 
estavam sem emprego em setembro do que no início de maio, 
quando a pesquisa do IBGE começou a ser feita. Na época, 
9,8 milhões de brasileiros se encontravam nessa situação.

Governo de SC deve gastar R$ 151 
milhões extras com dívida em dólar

r cerca de R$ 151 milhões extras em 2020 devi-
do à alta histórica do dólar em relação ao real. Isso 
somente com as parcelas da dívida com o Bank Of 
America (BOFA), que são balizadas pela moeda es-
tadunidense. Segundo a Secretaria de Estado da Fa-
zenda, em junho foi pago R$ 292,1 milhões para a 
primeira parcela, a um câmbio de R$ 5,22. Para de-
zembro, com câmbio previsto de R$ 5,56, a par-
cela de serviço da dívida deve pular para R$ 316,7 
milhões. Assim, pela previsão do governo, a expec-
tativa é de que o pagamento ao BOFA neste ano 
seja de R$ 608,9 milhões. Desconsiderando o au-
mento nominal da parcela - de quase US$ 5 mi-
lhões -, isso significa aproximadamente 34,9% a 
mais do que em 2019, ou R$ 151 milhões extras.

RObôS DESTRUIRãO 85 MILhõES DE 
EMpREGOS ATé 2025, pREVê WEF 

Os robôs destruirão 85 milhões de empregos em empresas de mé-
dio a grande porte nos próximos cinco anos, à medida que a pande-
mia da covid-19 acelera mudanças no local de trabalho que devem 
acentuar as desigualdades, segundo estudo do Fórum Econômico 
Mundial (WEF). Pesquisas com cerca de 300 empresas globais reve-
laram que quatro em cada cinco executivos estão acelerando planos 
para digitalizar o trabalho e implantar novas tecnologias, desfazen-
do ganhos de emprego obtidos desde a crise financeira de 2007-08. 
Para os trabalhadores que deverão permanecer em suas funções nos 
próximos cinco anos, quase metade precisará aprender novas habi-
lidades e, em 2025, os empregadores irão dividir o trabalho entre hu-
manos e máquinas, concluiu o estudo. De modo geral, a criação de 
empregos está diminuindo e a destruição de empregos aceleran-
do, conforme empresas em todo o mundo usam tecnologia em vez 
de pessoas para programação, contabilidade e administração.

Fotos: Divulgação
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ClEIToN FERRAsso

A empresa Vivo está finali-
zando a instalação de uma torre 
em Maravilha. A estrutura pos-
sui 60 metros de altura e está ins-
talada na Rua Belo Monte, Novo 
Bairro. Em conversa com os ope-

rários nesta terça-feira (20), eles 
disseram que a montagem da 
torre está sendo concluída. A es-
trutura vai permitir o melho-
ramento do sinal de telefone e 
internet, não só da Vivo, mas 
também de outras empresas 
que queiram aproveitar a torre.

bom SINAL 

eduCAÇão

Nova torre de telefonia 
é instalada em maravilha

escolas recebem 
materiais para possível 
retomada de atividades 

torre possui 60 metros de altura

Cleiton Ferrasso/O Líder

CAmIllA CoNsTANTIN

Este ano, em virtude da pan-
demia de coronavírus, a pro-
gramação do Dia da Reforma 
(31 de outubro) conta com al-
gumas mudanças. De acordo 
com os organizadores, foi esco-
lhida a opção de churrasco para 
retirar no local. “Será em for-
ma de combo, ou seja, a aqui-
sição da ficha dá direito a dois 
quilos de churrasco de gado e 
uma cuca da OASE. As fichas es-
tão à venda na secretaria da Pa-
róquia, com os integrantes do 
presbitério e com as principais 
lideranças da comunidade”, afir-
mam. Cada ficha custa R$ 75. 

Para evitar aglomerações, 
o churrasco pode ser retira-
do a partir das 11h. Além disso, 
cada pessoa deve levar seu pró-
prio recipiente e não haverá con-
sumo de alimentos no local. 

Culto no próximo sábado (31) inicia às 9h

VeNdA de FICHAS
Comunidade evangélica divulga programação 
do dia da reforma

A data também irá contar 
com culto, às 9h, obedecendo to-
dos os protocolos de saúde re-
comendados pelas autoridades: 
obrigatoriedade do uso de más-
cara e álcool em gel, distancia-

mento, limite de pessoas, entre 
outros. O culto terá transmissão 
online pelo Facebook e Youtube. 

Maiores informações po-
dem ser obtidas pelos telefones 
3664 0240 ou 9 8877 8383. “Dia 

31 de outubro é uma data ex-
tremamente importante para 
a Igreja Evangélica no mundo 
todo, em que lembramos todo o 
processo de reforma da igreja ini-
ciado com Lutero”, destacam. 

Camilla Constantin/O Líder

FAKe NeWSClEIToN FERRAsso 
CARINE ARENHARDT 

O ritmo de contágio do co-
ronavírus vem reduzindo a ní-
vel de país, mas ainda há mui-
tas regiões duramente afetadas 
pela pandemia. Em Maravilha, 
o número de casos ativos conti-
nua alto e o total de mortes por 
complicações da doença segue 
aumentando semanalmente. 
Nesta semana, o município con-
tabilizou mais quatro mortes de 
pacientes diagnosticados com a 
doença. Os óbitos foram de uma 
idosa de 83 anos e três idosos de 
66, 63 e 68 anos.

O cenário reforça a necessi-
dade de manter as medidas de 
isolamento social e demais re-
gras que visam diminuir o risco 
de contágio. Nesta semana, a se-
cretária de Saúde de Maravilha, 
Miriane Sartori, esclareceu que 
o uso de máscara segue obriga-
tório em todo país, desmentin-
do uma fake news que circula 
pelas redes sociais. 

PANdemIA Nesta semana, Maravilha registrou mais quatro mortes por 
covid-19, cenário que reforça necessidade de controlar a contaminação 

Secretária de Saúde esclarece fake news 
e afirma que uso de máscaras 
segue obrigatório 

O conteúdo falso, que vem 
sendo compartilhado afirma, 
enganosamente, que o governo 
federal teria publicado no Diá-
rio Oficial da União uma lei que 

extinguia o uso obrigatório das 
máscaras. A informação não é 
verdadeira. O presidente Jair 
Bolsonaro chegou a vetar tre-
chos da lei sobre o enfrentamen-

to da pandemia, entre eles o que 
tratava sobre o uso obrigatório 
de máscaras, mas os vetos foram 
derrubados pelo Congresso Na-
cional ainda em agosto. 

O uso de máscaras para evi-
tar o contágio da covid-19 é uma 
lei em vigor em todo território 
nacional, em veículos de trans-
porte coletivo ou por aplicativo, 
táxis, estabelecimentos comer-
ciais e industriais, templos reli-
giosos, unidades prisionais, vias 
públicas e demais locais onde 
haja aglomeração de pessoas. 

NúmeroS em 
mArAVILHA 

Até a sexta-feira (23) a Se-
cretaria de Saúde havia confir-
mado o total de 942 pacientes 
diagnosticados com covid-19, 
dos quais 45 são considerados 
com o vírus ativo e 877 recupe-
rados. O número de óbitos che-
gou a 20 nesta semana. Três pa-
cientes seguem internados para 
tratamento da doença e 95 pes-
soas são monitoradas. 

Divulgação

CARINE ARENHARDT 

As escolas da Coorde-
nadoria Regional de Educa-
ção de Maravilha receberam 
nesta semana kits de mate-
riais que poderão ser usados 
na possível retomada de ati-
vidades presenciais com alu-
nos da rede estadual. Entre 
os materiais recebidos es-
tão termômetros, álcool em 
gel, sabonete líquido, pa-
pel toalha, carteiras e cadei-
ras e materiais de limpeza. 

O retorno parcial das ati-
vidades ainda é incerto. Nos 
municípios que integram a re-
gião Extremo-Oeste, classi-
ficada como risco grave de 
contaminação da covid-19 
(bandeira laranja), a retomada 
ainda não é permitida. Con-
forme o coordenador regional, 
Erno Schwerz, algumas esco-
las da regional, a exemplo das 
unidades de Pinhalzinho, Ser-
ra Alta, Sul Brasil, União do 
Oeste, Jardinópolis, Irati e Qui-
lombo estão na região com 
bandeira amarela (risco alto) 
e tem a expectativa de retoma-
da de atividades presenciais a 
partir do dia 3 de novembro. 
As escolas e municípios ain-

da trabalham na elaboração 
dos planos de contingência. 

r$ 13 mILHÕeS 
O coordenador de Edu-

cação, destaca ainda que 
a Secretaria de Estado da 
Educação garantiu aproxi-
madamente R$ 13 milhões 
para as escolas e regionais, 
valor que será distribuído 
para cada unidade de acor-
do com o número de alu-
nos. Os recursos serão dispo-
nibilizados por dois cartões, 
um de material e o outro 
de serviço. O cartão mate-
rial é utilizado para aquisi-
ções de produtos de consumo 
e o outro para contratação 
de serviços emergenciais. 

Divulgação
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

Também conhecido como 
neoplasia, o câncer de mama 
é caracterizado pelo cresci-
mento de células canceríge-
nas na mama. Segundo dados 
do Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA), é o segundo tumor 
mais comum entre as mulheres, 
atrás apenas para o câncer de 
pele, e o primeiro em letalidade.

Apesar dos dados alarman-
tes, sua ocorrência é relativa-
mente rara antes dos 35 anos e 
nem todo tumor é maligno – a 
maioria dos nódulos detectados 
na mama são benignos. Além 
disso, quando diagnosticado e 
tratado na fase inicial da doen-
ça, as chances de cura do cân-
cer de mama chegam a 95%.

No entanto, na fase inicial 
da doença o tumor pode ser 
muito pequeno, podendo ter 
menos de um centímetro de ta-
manho, nesse caso, a doença só 
será detectada por um exame 
de imagem, como a mamogra-
fia. Por isso, é importante que 
a mulher vá ao ginecologista ao 
menos uma vez por ano e faça 
seus exames de rotina periodi-
camente

A conscientização do cân-
cer de mama e o investimen-
to em novas pesquisas sobre o 
tema ajudaram a criar diversos 
avanços no diagnóstico e trata-
mento da doença. Hoje, o cân-
cer de mama não é mais uma 
sentença – a taxa de cura é cada 
vez mais alta e a paciente pode 
levar sua rotina com qualidade 
de vida e bem-estar.

PrINCIPAIS CAuSAS 
do CÂNCer

Quando falamos em cân-
cer de mama, muitas pessoas 
associam seu desenvolvimen-
to com fatores genéticos e de 
risco, como mulheres com his-
tórico familiar de câncer e fa-
tores como idade avançada. Es-
sas informações, porém, não 
significam um diagnóstico pré
-estabelecido da doença, não 
podemos generalizar, cada or-
ganismo é particular e age de 
maneira diferente.

outubro roSA – 
Prevenção do Câncer de mama

Veja alguns fatores associados a um risco 
aumentado de câncer de mama:
- Ser mulher: apesar de ser possível homens 
terem câncer de mama, mulheres têm maiores 
chances de desenvolverem a doença;
- história pessoal das condições da mama: há 
um risco maior do câncer se anteriormente 
foi encontrado um carcinoma lobular in situ 
ou hiperplasia atípica na mama em exame de 
biópsia;
- história pessoal (histórico) de câncer de 
mama: se a paciente já foi diagnosticada com 
câncer de mama em um dos seios, há maiores 
chances do desenvolvimento do tumor na 
outra mama;
- história familiar (hereditariedade) de câncer 
de mama: pacientes que têm a doença no 
histórico familiar têm maior risco de também a 
desenvolverem;
- Genes herdados que aumentam o risco de 
câncer (Mutação genética): certas mutações 
genéticas que aumentam o risco do câncer 
de mama podem ser passadas de pais para 
filhos. as mais conhecidas são as brCa1 e 
brCa2;
- avanço da idade;
- Exposição à radiação em tratamentos no 
peito quando criança ou jovem adulto;
- obesidade;
- Primeira menstruação precoce;
- Entrada na menopausa em idade avançada;
- Nunca ter engravidado ou ter passado pela 
primeira gestação após os 30 anos;
- uso de medicamentos de terapia hormonal 
pós-menopausa;
- Consumo de bebidas alcoólicas.

Como deteCtAr e IdeNtIFICAr
Nosso corpo apresenta diversos sinais quando algo não vai bem em nossa 

saúde. Por isso, é importante estar sempre atento a alterações no organismo.
No caso do desenvolvimento do câncer de mama, não é diferente: diver-

sos sintomas e sinais podem ser percebidos logo no início da doença. E quan-
do falamos de câncer de mama, quanto mais cedo descoberto, maiores são 
as chances de cura.

 A detecção precoce é fundamental e é a melhor estratégia para vencer 
a doença. A mamografia é o exame mais importante no combate ao câncer 
de mama, deve ser realizada anualmente em mulheres com mais de 40 anos, 
idade em que o risco de desenvolvimento do câncer de mama começa a au-
mentar.

A mamografia é capaz de diagnosticar o tumor quando ele ainda tem me-
nos de um centímetro, tamanho em que o nódulo ainda não está grande o su-
ficiente para ser percebido no autoexame. Quando percebido nesse estágio 
inicial, o câncer de mama tem chance de cura em até 95% dos casos.

SINtomAS e SINAIS 
de CÂNCer de mAmA

O sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento de um nódulo, po-
rém sem dor associada ao caroço – geralmente, as dores só são sentidas no mamilo. 
Os nódulos   podem ser indolores, duros e irregulares ou macios e mais arredonda-
dos, mas apenas um especialista poderá examiná-los precisamente. Por isso, se no-
tar qualquer diferença no aspecto e aparência da sua mama durante o autoexame, é 
importante ir ao médico com urgência. Fique de olho, também, em alguns sinais que 
podem levantar suspeita: inchaço,  irritação da pele ou aparecimento de irregularida-
des, como covinhas ou franzidos, ou que fazem a pele se assemelhar à casca de uma 
laranja, dor no mamilo ou inversão do mamilo (para dentro), vermelhidão ou desca-
mação do mamilo ou pele da mama, saída de secreção (que não leite) pelo mamilo e 
nódulo com caroço nas axilas.

Fonte: www.mulherconsciente.com.br
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Força e coragem para enfrentar o câncer de mama
GuerreIrA

DIANA HEINz

A 
professora Soeli Staub Zembruski fa-

zia exames de rotina quando desco-

briu o câncer de mama. Diferente de 

muitas mulheres, não havia nódulos. 

A doença não era perceptível ao to-

que. Sem ter a conclusão do que seria, fez diversos 

exames até constatar muitos pontos que precisa-

riam ser retirados da mama direita. 

Soeli tem 46 anos. De início pensou que não se-

ria nada. Parecia não acreditar que estava naquela 

situação, tão diferente da realidade que vivera. Nin-

guém da família teve câncer. Com o resultado da bi-

ópsia em mãos consultou seu médico. Foi obrigada 

a encarar a realidade e sentiu-se assustada. “O mé-

dico me colocou a possibilidade de cura. As chan-

ces são maiores quando o diagnóstico é precoce. 

Depois disso, o tempo todo eu sabia que estava em 

vantagem. Isso me deu muita força”, explica. 

A descoberta detalhada ocorreu em maio e em 

junho ela fez a cirurgia de retirada completa da 

mama direita. No processo também foi coloca-

da uma prótese de silicone. Foram 21 dias utili-

zando dreno e uma recuperação difícil. Mesmo 

meses após o procedimento, Soeli ainda faz fisio-

terapia e outras atividades para estimular o bra-

ço direito, que ainda dói e parece não ter mais 

os movimentos de antes. Mas a situação faz par-

afirma. 
declara.

te do processo. 

O momento da cirurgia teve um peso a mais. 

Sua mãe foi internada na Unidade Intensiva de 

Tratamento (UTI) um dia antes da cirurgia por 

problemas relacionados ao coração. Precisou ser 

forte e paciente. Além de seu problema e o da mãe, 

a pandemia mudara muitas coisas. 

Soeli não precisou de radioterapia nem qui-

mioterapia. Ela faz um tratamento via oral que 

continuará presente em sua vida pelos próxi-

mos cinco anos. A professora continua trabalhan-

do, porém de forma adaptada. Agora ela respeita 

seus próprios limites. Diferente do que fazia an-

tes. Ao contar sua história ao Jornal O Líder, quer 

que outras mulheres tenham a mesma oportuni-

dade, de descobrir a doença cedo e grandes chan-

ces de cura.

Soeli Staub Zembruski tem 46 anos e descobriu o câncer em exames de rotina

Diana Heinz /O Líder
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Persistência e fé no tratamento do câncer
ForÇA

DIANA HEINz

N
o dia 10 de outubro de 2019 Mariste-

la Ioner Tebaldi descobriu que esta-

va com câncer de mama. Procurou o 

médico ao sentir um nódulo no seio 

direito. Mesmo que seis meses antes 

havia feito uma mamografia e o resultado não apon-

tara nada de anormal. Para identificar o que era aque-

le nódulo, precisou fazer uma série de exames. E foi 

na ultrassonografia que se assustou. A informação de 

que estava com câncer pesou muito. Buscou outros 

profissionais, fez uma biópsia e logo realizou a cirur-

gia de retirada do tumor maligno. 

Um dos maiores alívios que sentiu foi por não 

precisar fazer quimioterapia. Sabia que teria sua auto-

estima prejudicada. Mas o tratamento incluía 25 ses-

sões de radioterapia. Fez 30 de garantia após o pedido 

do médico. Todos os dias ela e o marido, Arlindo Te-

baldi, iam a Chapecó fazer o procedimento. Ao chegar 

ao local, Maristela ficava surpresa da grande quanti-

dade de mulheres na sala de espera com o mesmo 

problema dela, casos piores e outros tipos de câncer. 

Quando voltava pra casa chorava boa parte do cami-

nho. Era de tristeza por elas, sabia que era privilegiada 

por poder ir de carro até o hospital e também por ter 

seu companheiro sempre ao lado. 

Pouco tempo depois, em abril deste ano, fez a re-

tirada do útero para evitar a possibilidade de novos 

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

todoS oS ACoNteCImeNtoS 
NoS eNSINAm ALGo

 Os acontecimentos fenomênicos 
são “mestres que nos proporcionam 
aprimoramento espiritual”. Isto é, os fatos 
que estão ocorrendo agora — quaisquer 
que sejam — infalivelmente nos ensi-
nam algo. Eles constituem uma oportu-
nidade para passarmos a viver uma vida 
maravilhosa, alcançando maior grau de 
despertar espiritual e manifestando mais 
nitidamente a nossa Imagem Verdadeira.

Maristela ioner tebaldi tem 41 anos e descobriu o câncer de mama em 2019

problemas. Após a recuperação, sentiu algumas dores 

na lateral do tórax. Fez exames e descobriu duas man-

chas no pulmão. A sensação foi de desespero. Preci-

sou fazer uma nova cirurgia para a retirada no mês de 

junho. As biópsias dos nódulos mostraram que não 

era câncer, estava tudo bem. 

Toda essa caminhada árdua e cansativa foi reche-

ada de medo, mas também de mudanças.  Por muito 

tempo se perguntou por que aquilo acontecera justo 

com ela. Hoje entende que qualquer pessoa pode ter 

a doença, afinal, todos são iguais. Há dois meses fez 

exames que mostraram que está tudo bem. Fará um 

tratamento oral pelos próximos cinco anos e exames 

constantes. Agora aproveita a vida com mais intensi-

dade e deixou pequenas preocupações de lado. 

Diana Heinz /O Líder

 afirma. 

declara. 

Sou grata por tudo em 

minha vida. Principalmente 

pelo apoio de minha 

família e amigos. Com 

eles sou mais forte”,

Se eu pudesse falar algo para 

pessoas que passam pela mesma 

situação é um pedido que 

elas não desanimem. Caminhe 

com força e fé. Continue em 

frente. Sei que é difícil”, 
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Em 2020, até esta semana, 15 mulheres 
deram início ao tratamento pelo SuS

Cerca de 40 mulheres iniciaram o tratamento contra 
o câncer de mama em 2019, diz Secretaria de Saúde 

PreVeNÇão e 
trAtAmeNto

DIANA HEINz

O 
outubro rosa é um mês de-
dicado a prevenção e ao in-
centivo de exames preventi-
vos contra o câncer de mama 
e colo de útero. Porém o 

ano todo a Secretaria de Saúde de Maravi-
lha atende mulheres com a doença. No ano 
passado, cerca de 40 iniciaram o tratamen-
to contra o câncer de mama através do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Em 2020, até esta 
semana, 15 mulheres deram início ao trata-
mento pelo SUS. 

Em relação a exames preventivos, que 
coletam células do colo do útero para diag-
nosticar lesões ou alterações presentes no 
órgão, são realizados mais de 50 por mês. No 
mês de outubro o número chega a 600, de-

vido a campanha de incentivo a promoção. 
O número de mamografias encaminhadas 
pela Secretaria varia conforme o mês, mas a 
média é 20 exames. Anualmente o número 
chega a 240. O trabalho também é feito com 

a prevenção. As ações preventivas ocorrem 
em parceria com a Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha. Juntas, as ins-
tituições promovem palestras com especia-
listas e atividades durante o outubro rosa. 

rede 
FemININA
a rede Feminina de Maravilha começou suas atividades há 23 anos. 
Na época um grupo de mulheres sentiu a necessidade de trabalhar na 
prevenção, já que os casos de câncer de mama e colo de útero estavam 
apresentando números crescentes. atualmente a entidade conta com 
40 voluntárias e 15 profissionais voluntários colaboradores. a rede faz 
anualmente 1.800 exames preventivos. 

registro da campanha outubro rosa deste ano

Divulgação

disseram as integrantes da rede Feminina. 
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

uSAr mÁSCArA é um Ato 
de emPAtIA e reSPeIto Por 
SI meSmo e PeLoS outroS

Ótimo final de semana a todos!

Em um momento tão 
delicado quanto o que es-
tamos vivendo neste ano, 
a empatia e o respeito pre-
cisam prevalecer e não de-
vem ser confundidos com 
fraqueza.

Ninguém estava prepa-
rado para a pandemia que 
tomou conta do mundo, no 
início deste ano. Todos nós 
estávamos vivendo como 
de costume, planejando via-
gens, vendo nossos fami-
liares e amigos sempre que 
possível e mantendo a pre-
ocupação com nossa saúde 
em um nível “normal”.

No entanto, rapidamen-
te, o vírus começou a se es-
palhar e, com a gravidade da 
situação, fomos obrigados a 
rever o nosso planejamento, 
adiar compromissos impor-
tantes e mudar a nossa for-
ma de nos relacionar com 
nós mesmos e com as pesso-
as ao nosso redor para prote-
ger nossa saúde.

Agora a comunicação 
com as pessoas acontece a 
distância, o toque é pratica-
mente uma proibição e to-
das as nossas palavras são di-
tas através de um pano que, 

apesar de não nos trazer ale-
gria, ajuda a preservar a nos-
sa saúde e a daqueles que 
amamos.

Infelizmente, muitos 
não entendem a gravida-
de da realidade atual, mes-
mo depois de mais de 13 
milhões de pessoas serem 
infectadas e meio milhão te-
rem perdido suas vidas.

Elas acreditam que esse 
vírus não merece tanta aten-
ção e prevenção, por isso 
abrem mão de um item sim-
ples, mas tão eficaz, neste 
momento: a máscara. Para 
essas pessoas, usar másca-
ra diária e corretamente é 
sinal de medo ou fraqueza, 
elas não conseguem enxer-
gar sua importância para to-
dos nós.

O coronavírus é algo 
novo para o mundo, os cien-
tistas estão trabalhando 
com muita dedicação para 
fazer novas descobertas so-
bre ele e encontrar uma for-
ma eficiente de imunizar a 
população.

Todos os dias, milhares 
de profissionais dos mais di-
versos segmentos precisam 
deixar suas casas e se expor 

para conseguir sustentar a si 
mesmos e suas famílias, no 
meio de toda a crise gerada 
por conta do vírus.

Ainda assim existem 
pessoas que deixam a cons-
ciência e a humanidade de 
lado e se recusam a proteger 
a si mesmas e os outros de 
algo que já provou ser muito 
sério, como podemos acom-

panhar em noticiários do 
mundo inteiro.

Por conta disso, ainda é 
preciso conscientizar sobre 
o óbvio e salientá-lo, refor-
çando que as máscaras são 
fundamentais para a saúde 
e não representam medo, 
mas sim o respeito próprio e 
pelo outro.

Pela ignorância de al-

guns, muitos podem sofrer. 
Portanto, nesta hora tão com-
plicada, seja uma pessoa sá-
bia e consciente, use a sua 
máscara!

Ao fazer isso, você não 
beneficia apenas a si, mas sua 
família e todos os que cruzam 
o seu caminho diariamente, 
além de contribuir para toda 
essa situação terminar logo e 

com o menor de número de 
perdas possível.

As máscaras não são 
um símbolo de fraqueza, 
mas uma representação da 
união e do respeito que nos 
guiarão ao fim da pande-
mia. Pense nisso!

Fonte: Luiza 
Fletcher/O Segredo
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VCV
SIGNIFICADO

DERAOT
DRAMATURGO

OTSLED
RAPOUBECOE
GRANJASAC

OSOLORO
AVALGLUTEN

DEAROFF
BAGAGEMI

HABILIDOSA
LITASIN
AACNERÇ

ESTRATEGIA

Vazio de
(?): sem
sentido

Repre-
sentam
acordes
musicais

 Sófocles
ou

Eurípedes

Sem
rumo ou
objetivo
definido

(?)-shirt:
camiseta 
de malha 

Roentgen
(símbolo)

Alguns
Rua

estreita e
sem saída

Ilha natal
do Pai da
Medicina

(Ant.)
Abreviatu-
ra do livro
bíblico de

Esdras
Serviço

de recla-
mações

de firmas
Han (?):
Harrison
Ford, em 

"Star Wars"

Volumes
de uma 
enciclo-
pédia

Associa-
ção Brasi-

leira de
Imprensa

Romance
de José 

de Alencar 
Pecado,

em inglês

Afecção
comum 
na pele
oleosa

(?) de
Lisboa,

plano de
desenvol-
vimento
da UE

aprovado
em 2000

Editores
(abrev.)
Grama

(símbolo)

Em (?): a entrevista
realizada com o

gravador desligado
Gigante, em inglês

Animal
bravio

Crustáceo
marinho

Bola, em
inglês
Poeta

medieval

Proteína
de cereais
Incitar à
violência

Pequena
fazenda
Garantia

contratual

Ondas
Tropicais

(sigla)
Tosou

Material de janelas
de carros blindados

(?) pensar: de
jeito nenhum!

Governante da antiga
República de Veneza

Haste das
plantas

É concedido pelo parlamento
ao primeiro-ministro

Provida de
destreza 

É guar-
dada no
porta-

malas do
carro

3/off — sin. 4/ball — doge. 5/giant.

eSPAÇo Gourmet

Ingredientes 
200 gramas de arroz integral cozido
140 gramas de polvilho doce
Sal a gosto
Meia xícara de chá de água fervente
50 gramas de queijo parmesão ralado fino

modo de Preparo 
Em um processador, coloque o arroz inte-

PetISCo de 
Arroz INteGrAL

gral cozido (ainda quente) e bata até 
formar um purê rústico. Se o arroz 
estiver pronto e frio, precisa aquecer 
antes de processar. Transfira o purê 
de arroz para uma tigela e adicione o 
polvilho doce e sal a gosto. Despeje 
meia xícara de água fervente e mis-
ture bem com uma colher de pau.
Incorpore o queijo parmesão e leve 

à geladeira por 15 minutos para fir-
mar a massa. Retire a massa da ge-
ladeira, coloque entre 2 sacos plásti-
cos e com um rolo abra bem fininha. 
Com um aro, corte discos de 5 cen-
tímetros de diâmetro e frite em óleo 
não muito quente até dourar. Retire, 
coloque em um prato com papel ab-
sorvente.

Dani Meira/TV Globo

CoNSuLtorAS de modA PArA VoCê AComPANHAr

Existem muitas outras profissionais óti-
mas da área, mas essas são as que eu mais 
gosto de acompanhar, porque elas consegui-
ram encontrar um diferencial e passam mui-

ta verdade e autenticidade. E você está satis-
feito (a) com a sua imagem pessoal? Que tal 
aprender um pouco com essas especialistas 
também?

Gabriela Ganem (@gabriela.ganem): foi a 
primeira consultora de imagem que eu comecei 
a acompanhar e antes dela eu não sabia que 
a análise de coloração pessoal tinha tanta 
importância! além das postagens cheias de humor, 
gosto da Gabriela porque ela faz montagens das 
famosas trocando cores, contrastes, tipos de 
penteado, maquiagem, dentre outros, fazendo com 
que a gente aprenda a analisar também por nós 
mesmas, ou seja, ajuda a criar um senso crítico 
que nos liberta do senso comum.

Paula Salvador (@_paulasalvador): essa 
catarinense dá show na versatilidade da moda, 
tanto que seu lema é “moda vida real”. Ensina 
diversas formas de usar uma roupa e faz questão 
de mostrar que repete peças, mas em looks 
diferentes. o que mais gosto na Paula é que 
ela defende uma moda mais sustentável, mas 
sem “condenar” o consumo de moda como vejo 
algumas consultoras fazendo.

Enya Vieira (@enyavieira): o perfil da Enya é 
uma verdadeira enciclopédia! acompanhar ela 
é ter a certeza de que você fará escolhas com 
mais consciência do que serve ou não para 
o seu estilo. Ela faz posts com dicas de looks 
conforme profissão, momento da vida (gravidez, 
por exemplo), guias de peças-chave (como usar 
mocassim, calça branca, jaqueta jeans, etc), além 
de dar um banho de autoestima em quem a segue.

É muito comum que as pessoas achem que 
quem se formou em moda seja especialista em 
“bom gosto” ao se vestir. Sempre digo que depois 
de anos e anos de pesquisa de moda acabamos 
“treinando o olhar”, mas o que poucas pessoas sa-
bem é que praticamente não existe faculdade de 
moda com matérias de consultoria de moda ou de 
imagem pessoal, então quem quer se especializar 

na área procura algum curso fora da universidade.
Minha especialidade é em negócios de moda, 

mas sou apaixonada por moda em geral e apren-
do muito com algumas consultoras de moda que 
acompanho nas mídias digitais. Hoje quero falar 
sobre as três profissionais que mais admiro nessa 
área e vou passar o perfil do Instagram delas para 
você acompanhar o trabalho delas também!
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Vitrine

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

bruna, feliz 
aniversário. Que 
Deus abençoe 
você com muitos 
anos de vida, 
sempre com 
saúde e felicidade!

Diego, que 
você leve essa 
essência em seu 
coração durante 
todos os anos 
que ainda estão 
por vir. Parabéns! 

Max, que todos 
os seus sonhos 
sejam realizados 
e todos os seus 
desejos sejam 
alcançados. Feliz 
aniversário!

Eduardo, 
parabéns, 
muitas 
felicidades, paz, 
alegria e muito 
sucesso. Feliz 
aniversário! 

luciano, 
parabéns! 
Que Deus 

continue te 
iluminando e 

te protegendo 
hoje e 

sempre. Feliz 
aniversário!

lucirlene, 
parabéns por 
mais um ano 
de vida. Que 
seus sonhos 
se realizem! 
Felicidades 

sempre! 

thaise, que 
a esperança, 

a alegria de 
viver, a paz e a 

saúde sejam 
renovadas 

e que se 
estendam por 

toda a sua 
vida. Feliz 

aniversário!

thomas, 
parabéns! 
Muita paz, 

saúde e 
sucesso em 

sua vida.
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARqUITETANdO

Não ImPortA o que SeuS PAIS FIzerAm, AGorA 
o reSPoNSÁVeL PeLA SuA VIdA é VoCê

Tanto faz. Não importa o que os seus pais fizeram ou deixaram 
de fazer no momento deles. No presente, o responsável pela sua vida 
é você. Você é responsável pelo que você cria para si, pela família que 
constrói, pelo amor próprio que pratica, pelos abraços que dá em si 
mesmo, pelo calor de afeto que gera para si e para os que o rodeiam. 

Sim, é verdade, o que acontece na infância, na adolescência e até 
mesmo na vida adulta com os nossos progenitores nos marca para toda 
a vida. No entanto, isso não nos exime da responsabilidade que temos so-
bre a nossa vida e nossas emoções. O presente é o momento ideal para 
depurar o nosso passado e desintoxicar a nossa vida sentimental. 

Se o frio do afeto paterno ainda é constante, é hora de deixar o ca-
saco de lado e acender a lareira. As desculpas e os rancores não nos 
permitem viver e muito menos construir um lar em nosso interior.  
Porque um lar é quente, e conviver em permanência com a recorda-
ção de uma criança com defeitos só transforma o nosso eu-afetivo em 
um gélido iglu. Não podemos viver sem termos curado as nossas feri-
das, sem termos deixado de lado as lâminas das facas… 

Todos nós temos, em maior ou em menor grau, marcas de to-
xicidade na nossa infância. Acontece que em alguns casos o negati-
vo supera o positivo e, portanto, a família se transforma em uma rede 
complexa de relações, vínculos e sentimentos distorcidos ou ambi-
valentes. 

Há figuras paternas que não são sinônimo de alegria, identidade, 
união, lealdade, respeito, amor e fidelidade. A elaboração dos vínculos 
com os nossos pais longe desse ideal nos transforma em caldeirões em 
ebulição, os quais são gênese de dinâmicas complexas e nocivas.

Talvez à primeira vista nos vejam calmos, mas na realidade, lá no 
fundo, escondemos verdadeiras forças antagônicas que lutam para 
lubrificar nossas crenças, nossos valores e nossos sentimentos sobre 
o mundo e sobre nós mesmos.

Na infância, a família é o que representa a nossa realidade e a 
nossa referência, por isso não é estranho tentarmos repetir certos pa-
drões, mesmo que sejam disfuncionais.

Os pais são pessoas e, como pessoas que são, cometem erros. No en-
tanto, a dor provocada no filho se mantém. Neste sentido, não importa 
que afirmemos sem pudor que devemos aprender com os nossos erros, 
também podemos aprender com os erros cometidos por nossos pais. 

Precisamos resgatar a ideia de que somos merecedores de amor 
e de que nos brindar de segurança e afeto incondicional em primeira 
pessoa é essencial para curar as feridas que as figuras paternas, uma 
ou ambas, criaram na nossa criança interior. Seja quem for, sentir-se 
valioso ou merecedor da felicidade e do amor é um pilar fundamental 
para a sua capacidade de desenvolvimento de vida. Isto requer que 
você seja altamente empático ou empática consigo, reconhecendo 
através dessa empatia o direito de viver a sua própria vida da forma 
que você escolher.

Fonte:  A MENTE É MARAVILHOSA

AÇo CoRTEN
- Revestimentos que remetem à oxidação são flexíveis por-

que combinam tanto com ambientes de atmosfera mais rústi-
ca quanto em projetos que buscam enaltecer linhas mais con-
temporâneas;

- Optar pela versão em textura acrílica, ao invés da versão 
metálica, pode ser interessante pois ela apresenta a mesma es-
tética e possui vantagens como rapidez de instalação e facilida-
de no acabamento.

Como escolher revestimentos para paredes eXterNAS 

EFEITo CAIADo
- Por remeterem às construções coloniais, esse tipo 

de acabamento com efeito caiado é interessante porque 
une a estética da tradição construtiva com elementos 
naturais, como o cal.

- Neste caso do efeito caiado, as texturas acrílicas são 
especialmente interessantes já que conseguem remeter 
aos mesmos efeitos visuais e, além dele, também confe-

Quando se trata de reves-
timentos para paredes exter-
nas, ou seja, das fachadas, é 
preciso considerar todos os 
parâmetros apresentados an-
teriormente e, além deles, 
também atentar para outros 
fatores importantes, como: 
proteção dos elementos es-
truturais, estanqueidade, pro-
teção térmica e segurança 
contra fogo nas vedações e, fi-
nalmente, como será feita a 

regulagem da superfície, ga-
rantindo a qualidade do aca-
bamento final. Algumas atitu-
des que podem auxiliar você 
na hora de especificar reves-
timentos para fachadas são:

- verificar se há indicação 
para uso externo na 
embalagem;
- optar por opções laváveis;
- Confirmar se o produto 
em questão é capaz de 

absorver poeira;
- indicar produtos que 
necessitem de menos 
juntas entre as peças 
(normalmente as juntas 
pedem mais manutenção);
- Escolher revestimento que 
possa ser lavável com jato 
de água (isso vai colaborar, 
e muito, com a limpeza das 
fachadas).

É bastante frequente 
que arquitetos e designers 
de interiores especifiquem 
porcelanatos ou pedras naturais 
rochosas nas fachadas. No 
entanto, há atualmente no 
mercado opções de pintura e tex-
turas acrílicas de alto desempe-
nho que proporcionam efeitos tão 
sofisticados quanto. Além disso, 
as texturas acrílicas são pouco 
porosas e por isso são laváveis 
e resistentes às intempéries.

reVeStImeNtoS SoFIStICAdoS PArA PAredeS eXterNAS

Sobre a textura acrílica de alto desempenho
As texturas acrílicas de alto desempenho possuem alta durabi-

lidade e também podem ser aplicadas sobre massa corrida, massa 
fina, massa única ou gesso. São consideradas como revestimento 
de alto desempenho por serem fabricadas à base de resinas acríli-
cas, aditivos e pigmentos.

rem a mesma sensação aveludada ao toque.
E, lembre-se que além de atentar para a correta es-

pecificação de cada produto, também é fundamental o 
acompanhamento da instalação dele. Qualquer equívo-
co no momento de execução pode causar problemas sé-
rios como fissuras, infiltrações e destacamentos, que po-
dem prejudicar seu projeto. Algumas precauções que 
podem diminuir os problemas em sua obra: instalação 
de frisos em pontos estratégicos; reforços na argamassa 
de emboço com telas metálicas ou de fibra de vidro nas 
ligações entre a estrutura e a alvenaria.



,  Maravilha 24 DE outubro DE 2020 19

bOM jEsus DO OEstE
Candidatos

VereAdoreS 

Candidato a prefeito 
Airton Reinehr – MdB

Candidato a prefeito Ivonir 
Santolin – PSdB

Candidato a vice-prefeito 
Belolli – PT

Candidata a vice-prefeita 
Profe Solange - PP

CANdIdAtoS A PreFeIto e VICe anderleia bortoli 
– Pl

rose – PlMossmann – 
PSDb

andréia Comunello 
– Pt

Sidi Schuster – 
MDb

ramon – Pl 

Celio Fazzioni – Pt

vilmar Senhor - Plroque ripke – 
PSDb

Darci hanauer – Pl

Joelcio Johann – 
MDb

lore Seider – PSD

Evandro boyaski – 
MDb

Juci – MDb

Marcio Storck – 
PSD

hari Schmidt – 
PSD 

Kabelo – Pt

Marines belusso – 
PSDb

ivaldo ribeiro – PP

leisi Wandscheer 
– PP

Miro – Pl

Eleni – MDb

eLeIÇão

quem são os candidatos ao Poder Legislativo e executivo de 
bom Jesus do oeste e Cunha Porã 
DIANA HEINz
CARINE ARENHARDT 

O Jornal O Líder segue com o 
cronograma de publicação dos no-
mes e fotos dos candidatos da 58ª 
Zona Eleitoral de Maravilha, Bom 
Jesus do Oeste e Cunha Porã. Nes-

ta edição confira os 22 candidatos 
a vereador de Bom Jesus do Oeste 
e os 40 de Cunha Porã. Veja ainda 
as candidaturas ao Poder Executi-
vo. Os nomes de urna foram coloca-
dos por ordem alfabética, conforme 
consta no Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE).
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cunHA pORã
Candidatos

VereAdoreS 
CANdIdAtoS A PreFeIto e VICe

Candidato a prefeito douglas 
Gollmann – MdB 

Candidata à vice-prefeita Nega 
Rampi - PSd 

Candidata à prefeita Luzia 
Vacarin – PSdB 

Candidato a prefeito Tenente 
Coronel Aviador Freire – Patriota 

Candidato a vice-prefeito Rafão 
– PSL

Candidato a vice-prefeito Loir 
Glienke – Patriota 

anderson assmann – MDb

Comandante Clovis 
Wenzel – PSD

Elemar lassig – MDb 

andreia Costa – PSl

Deisi Kempfer – PSD

Eto borracheiro – PP

bananinha – PP

Djuliano Kempfer 
Cebolinha – PSDb 

Catia De Moura – MDb

Dra Gracieli De oliveira – 
PSDb 

Cheri – MDb

Edson Mayer – PSl
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cunHA pORã
Candidatos

irma Kesseler – MDb Jaime lange – MDbFioreze – MDb Joel hahn – PSlFrancieli laufer – PSDb 

leocir bourscheid – MDb

Francieli oberderfer – PSl

Marcia Saatkamp - PSD Maude hubner – PSD

tauchert – PSDb 

Neiva Do Povo – MDb

Sandra Da ong – PP

Monguinho – PSl 

tutty – PSD

Paloma Cris Kluge – PSD 

Shanan – PSDb 

Milton Colisselli – MDb 

toni Joel – PSl

Nuni – PSl 

Santin – MDb 

Nádia barbieri – PP

Zambiazi - PSl

Paraguaio – PSl

Sommer – PSDb 

Professora Crisane – MDb

tati Eberhard – PSl 

rejane Do Gaúcho – PP

tatiana henicka – PSl 
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EntREVIstA
Candidato a prefeito

EDERsoN ABI

ARádio Líder 
promoveu, 
nesta semana, 

a segunda rodada 
de entrevistas 
com candidatos de 
Maravilha. O programa 
Atualidades recebeu 
no estúdio panorâmico 
o candidato a prefeito 
Sandro donati, pela 
coligação “Maravilha 
cada vez mais forte”. 
Ele respondeu 10 
questionamentos da 
produção e falou sobre 
o plano de governo. 
As entrevistas tiveram 
tratamento igualitário 
e a ordem foi definida 
por sorteio.

inicialmente, o 
candidato Sandro 
Donati fez a saudação 
aos ouvintes 
e agradeceu a 
oportunidade para 
conversar com 
a comunidade e 
apresentar propostas 
para análise dos 
moradores. 
Na primeira pergunta, 
o candidato falou 
sobre os planos para o 
setor de saúde, o que 
está sendo executado 
e novas ideias para 
o futuro. Depois, 
discorreu sobre a 
educação do município, 

eLeIÇÕeS 2020 Candidato da coligação “Maravilha cada vez mais forte” respondeu 10 questionamentos da produção

em entrevista à rádio Líder, Sandro 
donati fala sobre continuar investimentos 
e novas ideias do plano de governo

creches, até chegar 
ao tema pandemia e o 
setor das empresas. 
ao comentar o que o 
plano de governo diz 
para o empresariado, 
Donati disse que a 
situação está difícil com 
a pandemia e lembrou 
que alguns setores 
já estão retomando a 
economia. o candidato 
afirmou que Maravilha 
possui várias vagas 
no mercado de 
trabalho atualmente, 
mas ressaltou que os 
investimentos precisam 
continuar. “Claro, 
temos que dar um olhar 

especial para nosso 
comércio, a indústria. a 
administração municipal 
precisa fomentar, 
trazer alternativas 
e ser parceira neste 
momento. Estamos 
trabalhando nas áreas 
industriais aqui de 
Maravilha. ações 
que a gente tem que 
projetar, sempre com 
os pés no chão, jamais 
comprometendo o 
orçamento”, afirmou.
Na sequência, a 
pauta foi agricultura, 
a força do setor e 
investimentos. o 
candidato afirmou que 

a produção agrícola é 
muito representativa 
na região e disse que 
a proposta é continuar 
com os investimentos, 
sempre escutando 
todos. “Quem define 
as ações que serão 
voltadas para o 
setor agrícola é o 
Conselho Municipal 
de agricultura. a 
rosi e o Sandro 
sempre respeitaram 
as ideias da maioria 
dos conselheiros, e, 
o Sandro e o Jonas 
continuarão, com 
certeza, nesse sentido. 
Fazendo o que a 

população quer, o que 
o nosso agricultor 
necessita”, explicou. 
ainda, Donati citou 
os investimentos 
em pavimentações 
já executadas e que 
serão realizadas nas 
comunidades de 
Primavera alta, barro 
Preto, asfalto até o 
salão em linha São 
Paulo e da Consoladora 
até a br-282.
o último 
questionamento 
direcionado ao 
candidato foi para saber 
qual o principal projeto 
para Maravilha no plano 

Candidato Sandro Donati, da coligação “Maravilha cada vez mais forte”

Estela Serpa/WH Comunicações

de governo.  “Fica difícil 
dizer um só porque nós 
temos um conjunto 
de projetos que vão 
beneficiar a população 
maravilhense e que 
vai influenciar muito 
no desenvolvimento 
da nossa cidade. a 
continuação da obra 
do rio iracema, que 
é fundamental para a 
população. Nós temos 
o Contorno viário, que 
está em fase de licitação, 
do entroncamento até 
o Pinheiro Grosso. isso 
aí vai abrir uma região 
de desenvolvimento”, 
afirmou. 
ainda, Donati citou 
a migração da 
Cooperativa auriverde 
para o local, aquisição 
de terreno pela 
Coocatrans, e a criação 
de uma nova área para 
empresas. 
o tratamento do 
esgoto no município e 
os investimentos que 
já foram feitos, além 
das próximas etapas, 
também foram citadas 
por Sandro Donati na 
última manifestação. 
“Maravilha está 
investindo forte 
também em 
infraestrutura, que 
atende a população e dá 
condições de pessoas 
virem investir aqui na 
nossa cidade”, finalizou.
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EntREVIstA
Candidato a prefeito

EDERsoN ABI

A Rádio Líder 
promoveu, na 
quarta-feira 

(21), a entrevista com 
o candidato a prefeito 
Jairo Miguel, pela 
coligação “Maravilha 
para todos”. da mesma 
forma, ele respondeu 
10 questionamentos da 
produção e explanou 
sobre o plano de governo. 
A entrevista teve tempo 
cronometrado de 20 
minutos para respostas, 
com tratamento igualitário 
e ordem definida por 
sorteio.

inicialmente, o candidato 
Jairo Miguel agradeceu 
o convite e disse que 
era uma satisfação 
estar no estúdio, 
cumprimentando os 
ouvintes e trabalhadores 
que acompanhavam a 
programação. 
No primeiro 
questionamento, o 
candidato discorreu sobre 
a saúde de Maravilha e 
ideias para o setor. Depois, 
falou sobre educação e a 
necessidade de vagas de 
creche para as famílias 
maravilhenses. afirmou 
que a defasagem de vagas 
está muito grande. 
ao responder sobre o 
empresariado, Jairo Miguel 
disse que vai valorizar o 

eLeIÇÕeS 2020 Candidato da coligação “Maravilha para todos” respondeu perguntas da produção 
em tempo total de 20 minutos cronometrados

Jairo miguel aborda mudanças e 
fala sobre novos projetos para 
o município de maravilha

comércio local, vendendo 
o “produto Maravilha” 
para toda a região. “Para 
trazer as pessoas entre o 
rio Chapecó e o rio das 
antas, tornar Maravilha 
verdadeiramente um polo 
regional. Se não fizermos 
isso, vender o “produto 
Maravilha”, não vamos 
parar a ida de pessoas 
para compras em São 
Miguel do oeste e a 
Chapecó”, afirmou.
outro ponto abordado 
pelo candidato, na mesma 
resposta, foram as 
perimetrais de Maravilha. 
Segundo ele, não existe 
ao menos um projeto para 

abertura de uma estrada. 
“Nós vamos atrás de todos 
os órgãos competentes 
e vamos fazer o projeto, 
vamos colocar no papel, 
porque nem está no papel 
ainda, para garantir a 
segurança dos funcionários 
das grandes empresas ao 
lado da br-282. aurora, 
por exemplo, temos 
informações, que a partir de 
2022, vai aumentar de 600 
a 800 funcionários e, ao 
mesmo tempo, vai dobrar a 
sua produção”, comentou. 
Para isso, ele afirmou 
que precisa melhorar 
o cenário, investir nas 
perimetrais e garantir a 

segurança de todos.
Sobre agricultura, o 
candidato afirmou que tem 
dedicação ao empresário 
rural. “Na nossa gestão 
não vai existir essa 
questão de produtor ou 
agricultor. vocês receberão 
o mesmo tratamento 
que o empresariado 
maravilhense vem 
recebendo”, comentou. 
Para ele, a prova é ter o 
candidato a vice-prefeito 
do setor da agricultura. 
Jairo Miguel ainda afirmou 
que as comunidades 
são o início do município 
e não o fim. “vamos 
iniciar as obras lá do 

início do município até 
chegar ao perímetro 
urbano, e modernizar 
as nossas estradas do 
interior”, explicou. Para 
o candidato, o interior 
está abandonado. “agiliza 
só um local ou dois e o 
restante está abandonado. 
Nós, não. vamos ampliar 
os programas existentes 
e dar total atenção ao 
homem do campo”, disse. 
Já no último 
questionamento, o 
candidato falou sobre o 
seu principal projeto do 
plano de governo. Ele 
explicou que o governo 
será agente facilitador 

Jairo Miguel, candidato a prefeito pela coligação “Maravilha para todos”

Estela Serpa/WH Comunicações

e não complicador da 
população, sendo que 
o grande projeto será 
resolver os pequenos 
problemas do município. 
o candidato citou o 
perímetro urbano, 
estacionamento e 
acessibilidade. “Mas 
também vamos ter que 
resolver isso de uma 
maneira inteligente. 
De uma maneira que 
não vamos levar ao 
nosso empresário, levar 
à indústria, ao nosso 
prestador de serviço, 
problemas. Nós vamos 
resolver problemas”, 
afirmou.
ainda, o candidato disse 
que vai se reunir com 
o empresariado para 
levantar as demandas. 
“Nós temos que ser 
um agente que vai ao 
encontro daquilo que o 
maravilhense precisa, 
e não impor obras”, 
disparou. 
Jairo Miguel citou, ainda, 
projetos com valores 
reduzidos para dinamizar 
o leque de obras. “Se o 
prefeito de iraceminha 
conseguiu fazer um 
quilometro de asfalto com 
pouco mais de r$ 500 mil, 
então, com r$ 7 milhões 
nós vamos poder fazer 
sete quilômetros aqui 
em Maravilha”, finalizou, 
lembrando os candidatos 
a vereador da coligação. 
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DEbAtE
Candidatos a prefeito

eLeIÇÕeS 2020 Ademir Sonda e Sidnei Willinghofer estiveram frente a frente para confrontar ideias e projetos

Com troca de farpas, debate da 
rádio Líder reúne candidatos a 
prefeito de Flor do Sertão
EDERsoN ABI

A Rádio Líder realizou na 
noite de quinta-feira (22) o pri-
meiro debate do cronograma 
eleitoral de 2020 no estúdio pa-
norâmico, em Maravilha. Esti-
veram no estúdio os candidatos 
do município de Flor do Sertão: 
Sidnei Willinghofer, da coligação 
“Flor do Sertão cada vez melhor”, 
e Ademir Sonda, da coligação 
“Juntos pela Renovação”. 

O debate foi transmitido ao 
vivo em vídeo também pelas pá-
ginas da Rádio Líder no Face-
book e YouTube, com centenas 
de comentários e visualizações. 
A grande audiência no municí-
pio, tanto pela rádio quanto pela 
internet, mostrou que abrir espa-
ço para o debate democrático foi 
uma ação assertiva. 

Os candidatos chegaram 
cedo à sede da Rádio Líder para o 
sorteio da ordem de participação 
em cada bloco. Junto com asses-
sores, foram acomodados em sa-
las individuais com áudio e vídeo 
para acompanhamento do de-
bate e assessoria nos intervalos. 

O debate foi dividido em seis 
blocos, com apresentação indivi-
dual, confronto de perguntas en-
tre os candidatos, participação 
de internautas e considerações 
finais. No primeiro bloco, os can-
didatos Ademir e Sidnei se apre-
sentaram, falando sobre família 
e a vontade de executar projetos 
para o município. 

O segundo bloco contou 
com perguntas entre os candida-
tos, com temas variados. A saúde 
foi o principal assunto nesse mo-
mento, com a proposta de im-
plantação do Plantão 24 Horas 
para atendimento da população. 
O projeto é de Ademir Sonda. 

Porém, o adversário Willin-
ghofer afirmou que a ideia gera-
ria mais de R$ 1 milhão de gasto 

por ano, e não deve ser para dar 
emprego para algumas pessoas, 
se tornando inviável. Sonda reba-
teu dizendo que a proposta não é 
para alinhar empregos e acredita 
ser viável, sim, com terceirização. 

No terceiro bloco, cada can-
didato respondeu duas per-
guntas de internautas. O pri-
meiro a responder foi Sidnei 
Willinghofer, questionado por 
Simone Muller, que pediu como 
funcionariam os programas e 
serviços da Assistência Social. 
Depois, Ademir Sonda respon-
deu o questionamento de Car-
los Junior Pilot, que discorreu so-
bre apoio e assistência técnica 
nas propriedades agrícolas. Jovir 
Zanuzzo questionou sobre pro-
postas para reduzir a saída de fa-
mílias do interior, que procuram 
oportunidades no centro e até 
em outras cidades. Quem res-
pondeu foi Sidnei Willinghofer.

a pergunta que mais gerou 
polêmica no bloco dos internautas 
foi de rosangela Stamm, que foi 
sorteada pelo candidato ademir 
Sonda. “Estamos ansiosos por 
respostas. Senhores candidatos, 
qual a opinião de vocês sobre 
a questão do nepotismo em 
cargos de confiança”? Sonda 
respondeu afirmando que conhece 
a legislação e é contra a iniciativa. 
Para ele, várias administrações 
fazem a prática e afirmou que o 
nepotismo também acontece em 
Flor do Sertão. 
No bloco seguinte, o tema 
começou com o tema de 
assistência social, partiu 
para agricultura e, no último 

questionamento, Sidnei 
Willinghofer voltou ao tema 
nepotismo. “Eu gostaria que o 
senhor citasse qual o caso de 
nepotismo do meu governo e qual 
o meu parente que trabalha na 
administração pública de Flor do 
Sertão”, questionou.
o candidato ademir Sonda explicou 
que não haveria familiares do atual 
prefeito, mas sim de vereadores 
trabalhando no legislativo, 
caracterizando nepotismo cruzado. 
Na réplica, Willinghofer disse que 
não possui familiares trabalhando 
na administração, e explicou sobre 
o nepotismo cruzado. “Só se 
verifica quando o vereador oferece 
cargo para familiar do prefeito e o 

prefeito oferece para familiar do 
vereador, aí ele é cruzado. Nesse 
caso que você está se referindo, 
não”, explicou. Depois, afirmou que 
Sonda já foi secretário do sogro no 
município. 
ao longo do debate, os candidatos 
também debateram sobre a 
arborização do município e ideias 
para o plantio de árvores com 
flores, além de atenção aos idosos 
e servidores públicos.
o conteúdo completo do debate 
em vídeo pode ser acessado no 
site www.wh3.com.br, página oficial 
do Grupo Wh Comunicações. o 
próximo debate será quinta-feira 
(29) com candidatos a vice-prefeito 
de Maravilha.

troCA de FArPAS

após sorteio de participação, debate foi realizado no novo estúdio panorâmico com apresentação de Gilmar oliveira

Eliane Santos/WH Comunicações
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VILSON MIRGON SCHIMIDT
Faleceu no dia 20 de outubro, no hospital regional 
de Chapecó, aos 62 anos. Seu corpo foi velado no 
Pavilhão da igreja Congregacional do bairro augusto 
Kempfer, em Cunha Porã, e sepultado no cemitério 
municipal de Cunha Porã.

ANA PAVIN DE NARDI PELEGRINI
Faleceu no dia 20 de outubro, em sua residência, aos 
83 anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica de 
Paraíso e sepultado no cemitério católico de Paraíso.

ANSELMO URNAU
Faleceu no dia 20 de outubro, no hospital terezinha 
Gaio basso em São Miguel do oeste, aos 66 anos. 
Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

MARLENE RHODEN KELLER
Faleceu no dia 21 de outubro, em sua residência, aos 
71 anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica 

Sagrada Família do bairro Floresta e sepultado 
no cemitério municipal de Maravilha.

ADÉRCIO SIMON
Faleceu no dia 21 de outubro, no hospital 
terezinha Gaio basso em São Miguel do 
oeste, aos 66 anos. Seu corpo foi sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

IRMA MARIA MANICA
Faleceu no dia 21 de outubro, no hospital 
de Descanso, aos 85 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da linha bela união 
em belmonte, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

OLIRIO ERPEN
Faleceu no dia 23 de junho, no hospital regional 
de Xanxerê, aos 74 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

ANA PAULA SCHEFFER
a ginasta ana Paula Scheffer foi 
encontrada morta no dia 16 de 

outubro, aos 31 anos. a ex-atleta da 
seleção brasileira de ginástica rítmica 

foi medalhista nos Jogos Pan-americanos do rio 
de Janeiro, em 2007, e trabalhava atualmente 
como técnica.

MÁRIO LANZNASTER
o presidente da aurora alimentos, 
Mário lanznaster, morreu no dia 

18 de outubro, aos 80 anos. Ele 
estava com a saúde debilitada desde 2018 por 
causa de um tumor no fígado. lanznaster estava 
no quarto mandato como presidente da aurora, 
cargo que ocupa desde 2007. Ele também era 
vice-presidente para assuntos estratégicos do 
agronegócio da Federação das indústrias de 
Santa Catarina (Fiesc).

TONY LEWIS
o cantor tony lewis, da banda 
outfield, morreu no dia 19 de 

outubro, aos 62 anos. Ficou famoso 
por canções como Your love, all the 

love e Say it isn’t So.

SPENCER DAVIS
o cantor Spencer Davis, fundador 
da banda de sucesso dos anos 

1960 que levava seu nome, a the 
Spencer Davis Group, morreu no dia 

19 de outubro, aos 81 anos, vítima de insuficiência 
cardíaca. Ficou famoso pelo mega hit Gimme 
Some lovin, usado em vários comerciais e na trilha 
sonora de filmes. 

MARGE CHAMPION
a atriz, dançarina e coreógrafa 
americana Marge Champion 

morreu no dia 21 de outubro, aos 
101 anos. Na adolescência, Marge 

serviu de modelo para a criação dos movimentos 
da personagem branca de Neve. Ela passou 
meses mostrando seus passos de dança para 
que a equipe pudesse analisar seus movimentos 
para a criação da personagem. além de branca 
de Neve, ela também serviu de modelo para os 
filmes Pinóquio, Fantasia e Dumbo.

DORVAL PEDRETTI
Faleceu no dia 17 de outubro, no hospital 
regional de São Miguel do oeste, aos 81 anos.
Seu corpo foi velado na Capela da linha João 
Café Filho, em anchieta, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

CLÉLIA CECÍLIA ROSSA
Faleceu no dia 18 de outubro, no hospital São 
José de Maravilha, aos 80 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica da linha humaitá 
e sepultado no cemitério católico da linha 
humaitá.

MARIA OTILIA GIEHL
Faleceu no dia 19 de outubro, no hospital São José 
de Maravilha, aos 84 anos. Seu corpo foi sepultado 
no cemitério da linha São José do laranjal, em 
Santa terezinha do Progresso.

LEVI BRUNO SCHMIDT
Faleceu no dia 19 de outubro, no hospital de rio 
verde (Go), aos 78 anos. Seu corpo foi velado e 
sepultado em rio verde (Go). 

OBITuÁRIO

A comunida-
de maravilhense 
perdeu mais um 
empresário re-
conhecido, víti-
ma de covid-19. 
Elio Brutscher, 
de 63 anos, fale-
ceu na tarde de 
quinta-feira (22), 
no Hospital Re-
gional Terezi-
nha Gaio Bas-
so, de São Miguel 
do Oeste, após fi-
car internado por 22 dias. Ele 
era natural de Palmitos, mas 
há mais de 40 anos residia em 
Maravilha e atuava no ramo 
de ferro velho. Elio Brutscher 
era muito conhecido e querido 
por todos, pela seriedade com 
que conduzia seus negócios, 
por sua participação social e 

pelo seu jeito alegre e cativante 
que contagiava a todos. A mor-
te do empresário gerou grande 
repercussão nas redes sociais. 
Elio Brutscher deixa enlutada a 
esposa Inês Bersch Brutscher, 
os filhos Leandro, Fernando 
e Jaqueline, noras, genro, cin-
co netos, além de outros fami-
liares e uma legião de amigos. 

Luto
Comunidade 
maravilhense se 
despede do empresário 
elio brutscher

Arquivo pessoal

FALtA de CHuVA Nível do Rio Jundiá está extremamente baixo e o 
reservatório não supre a necessidade do município 

Com estiagem e sem o poço profundo, 
Casan começa rodízio no abastecimento
EDERsoN ABI 
CARINE ARENHARDT 

O período de estiagem 
que afeta vários municípios 
catarinenses já causa pro-
blemas no abastecimento 
de água em Maravilha. Nesta 
semana a Casan confirmou 
que deu início ao rodízio no 
abastecimento entre os bair-
ros e centro. De acordo com 
o chefe da agência, André 
Tonello, o nível do Rio Jundiá 
está extremamente baixo e a 
região possui um déficit de 
chuva de aproximadamente 
600 milímetros. Sem chuva, 
o reservatório não consegue 
captar e distribuir água para 
todo o município. 

Sobre o rodízio, Tonello 
explica que o racionamen-
to possui uma escala e as in-
formações ainda serão re-

passadas para a população. 
A informação já confirma-
da é que cada região ficará 
48 horas com abastecimen-
to normal e, depois, per-
manecerá de 18 a 24 horas 
sem água. Ele destaca que 
a vasão do rio vem baixan-

do diariamente. 

PoÇo ProFuNdo 
A Casan também não 

está conseguindo usar a 
água do poço profundo, de-
pois que a bomba apresen-
tou falha novamente. O lo-

cal está interditado e não 
há previsão para conser-
to da bomba, que precisa 
de assistência de uma em-
presa de São Paulo. A bom-
ba fica a uma profundida-
de de aproximadamente 
400 metros. 

ProbLemAS No 
bAIrro KASPer 

Tonello explicou ainda 
que nesta semana a Casan 
enfrentou um problema 
isolado no abastecimen-
to do Bairro Kasper. Na 
quarta-feira (21) houve um 
rompimento de rede no 
bairro, o que ocasionou um 
vazamento de água no lo-
cal, causando o desabas-
tecimento. Na sexta-fei-
ra (23), outro vazamento foi 
identificado no bairro, preju-
dicando o abastecimento. 

registro no local de captação de água, mostre baixo nível do rio Jundiá

Divulgação
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COTIDIANO

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

orIeNtAÇÕeS Ao uSo do tACÓGrAFo

Essa semana nossa orientação continua com os motoristas 
de veículos que possuem o equipamento registrador instantâ-
neo inalterável de velocidade e tempo, o conhecido tacógrafo.

É importante que os condutores de veículos que possuem 
o tacógrafo observem a aferição do equipamento.

Nas fiscalizações de trânsito o agente verificará se o regis-
trador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está 
aprovado na verificação metrológica realizada pelo Institu-
to Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INME-
TRO) ou entidade credenciada, conforme resolução 406/12 
do CONTRAN.

O agente de trânsito fiscalizará a comprovação da aferição 
do tacógrafo através do próprio site do INMETRO ou por meio 
da via original ou cópia autenticada do certificado de verifica-
ção metrológica de posse do motorista.

Caso não tiver seu equipamento aferido pelo INMETRO, in-
correrá na infração de trânsito do artigo 230, inciso X do CTB, infra-
ção de natureza grave, cuja multa é no valor de R$ 195,23, e medida 
administrativa de retenção do veículo para regularização.

Ainda, nas fiscalizações o agente de trânsito verificará se o 
disco do tacógrafo encontra-se em seu correto preenchimen-
to, sob pena de infração de trânsito.

Importante é registrar que o disco do tacógrafo deve con-
ter, ou seja, de preenchimento obrigatório: a) Identificação 
dos motoristas, preferencialmente colocando-se os nomes; 
b) Identificador do veículo, preferencialmente colocando-se a 
placa; c) data de colocação do disco.

Caso o condutor não preencher corretamente o disco do 
tacógrafo, estará incorrendo na infração de trânsito do artigo 
230, inciso XIV do CTB, infração de natureza grave, cuja multa 
é no valor de R$ 195,23, e medida administrativa de retenção 
do veículo para regularização.

Tenham todos uma boa semana!

A Polícia Civil de Ma-
ravilha realizou na tar-
de de quarta-feira (21), em 
uma empresa do municí-
pio, a incineração de mais 
de 40 quilos de maconha. 

A incineração foi au-
torizada pelo Poder Judici-
ário, havendo comunica-
ção ao Ministério Público 
e à Vigilância Sanitária.

A delegacia de Maravi-
lha ressaltou a importância 
do resultado após o trabalho 
das equipes. “A Polícia Ci-
vil de Santa Catarina cumpre 
o seu papel na segurança pú-
blica como Polícia Judiciária, 
delineado pela Constituição 
Federal, sedimentando a reti-
rada de circulação de grande 
quantidade de droga”, observa. 

reSuLtAdo
Polícia realiza incineração de maconha

A Polícia Civil de Maravilha 
prendeu na quarta-feira (21) um 
homem de 42 anos, por tentati-
va de estupro de uma idosa de 
75 anos. O caso foi registrado há 
uma semana no município de 
Maravilha.

Segundo a Polícia Civil, o ho-
mem foi ao local onde a idosa re-
side sozinha. Ele atacou a vítima, 

utilizando-se de violência para 
forçar a relação sexual. A ido-
sa conseguiu pedir socorro. En-
tão, um vizinho escutou os gritos 
e foi até o local, quando presen-
ciou o criminoso em cima da víti-
ma, tirando a sua roupa. Ao notar 
a presença da testemunha, o sus-
peito parou com a agressão e fu-
giu do local.

Assim que tomou conheci-
mento dos fatos, a Polícia Civil 
passou a investigar com o objeti-
vo de identificar o suspeito.

Com a identificação do ho-
mem, a Polícia Civil solicitou a 
prisão, sendo o pedido deferi-
do pelo Poder Judiciário.

Assim, na tarde de quarta-
feira (21), a Polícia Civil desen-

cadeou ação com a finalidade 
de localizar e prender o suspei-
to. O investigado foi localizado 
em uma residência, na no inte-
rior do município de Tigrinhos. 

Após os procedimentos, o 
preso foi encaminhado à Uni-
dade Prisional Maravilha, onde 
permanecerá à disposição da 
Justiça.

INVeStIGAÇão O investigado foi localizado em uma residência no interior de Tigrinhos

Polícia Civil prende homem por tentar 
estuprar idosa de 75 anos em maravilha

Um homem de 42 anos fi-
cou ferido na tarde de segun-
da-feira (19) após um acidente 
de trânsito entre um caminhão, 
com placas de São João do Oes-

te, e uma caminhonete, com pla-
cas de Blumenau, em São Mi-
guel da Boa Vista. A ocorrência 
foi atendida pelo Corpo de Bom-
beiros e Samu de Maravilha, por 

volta das 13h45, na SC-492.
De acordo com a guarnição, o 

motorista da caminhonete estava 
com ferimento no queixo, além de 
dor no tórax e no joelho esquer-

do. Após avaliação, ele foi condu-
zido ao Hospital São José de Ma-
ravilha para atendimento médico.

O condutor do cami-
nhão não sofreu ferimentos.

trÂNSIto

SuSto

Homem fica ferido em acidente na SC-492 
em São miguel da boa Vista

Viatura cai em açude durante perseguição

Fotos: Corpo de Bombeiros

Equipe do Samu fez rápido atendimento na SC-492 Corpo de bombeiros também atendeu motorista e auxiliou no trânsito

Uma viatura da Polí-
cia Militar Rodoviária caiu 
em um açude na noite de 
quarta-feira (21) durante 
uma perseguição no inte-
rior de São Miguel do Oeste. 

Os policiais realiza-
vam acompanhamento tá-
tico a um automóvel quan-

do a viatura acabou saindo 
da pista e caindo dentro 
de um açude. Em instan-
tes, o veículo de emergên-
cia submergiu. Os poli-
ciais conseguiram sair da 
viatura sem ferimentos.

carro foi retirado por guincho 
após acidente

Marcos Lewe/WH Comunicações

Droga foi destruída em uma empresa do 
município de Maravilha

Polícia Civil

trAGédIA
Homem morre prensado 
entre carro e trator 

Um homem morreu em 
um acidente de trabalho na 
manhã de quinta-feira (22) 
na comunidade de Linha Ca-
tres, no interior de Mondaí. 
Jairo Hofstaetter teve par-
te do corpo esmagado en-

tre um trator e um veículo, 
no momento em que fa-
zia um socorro mecânico.

A vítima ainda foi leva-
da até o hospital de Mon-
daí, mas não resistiu aos feri-
mentos e acabou morrendo.
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 ONEIdE BEhLING

ESPORTE

A Liga Catarinense definiu 
a tabela oficial do Estadual LCF 
sub-18. Em virtude da pande-
mia, seis equipes vão participar 
da competição. As equipes fo-
ram divididas em duas chaves 
regionalizadas. A forma de dis-
puta classificará as duas primei-

ras equipes de cada chave que, 
seguem para a fase semifinal se 
enfrentando em partidas de ida 
e volta, sempre com o segundo 
jogo na casa do melhor colocado.

Nas semifinais e final o em-
pate levará a partida para a pror-
rogação. Persistindo o empate 

a decisão vai para as penalida-
des. A competição inicia ama-
nhã (25). A Chave A é com-
posta por ACF Concórdia, Joni 
Gool e Maravilha Futsal. A Cha-
ve B tem as equipes ADC Curi-
tibanos, Jânio Barbosa Fut-
sal – Lages e Luzerna Futsal. 

PrImeIrA rodAdA 
Jânio barbosa Futsal x 
luzerna Futsal – 17h – 
Ginásio Jones Minosso 
- lages
Joni Gool x Maravilha Futsal 
– 19h – Ginásio Joni Gool – 
São Miguel do oeste

FutSAL
maravilha estreia amanhã (25), no estadual Sub-18

FuteboL
Cancelada oficialmente a fase oeste do 
estadual de Amadores 

Na noite de segunda-
feira (19), a Liga Esportiva 
Fronteirista (LEF), oficiali-
zou o cancelamento da fase 
Oeste do Campeonato Cata-
rinense de Futebol não Pro-
fissional, devido ao cenário 
de pandemia. A instituição 
também anunciou um pro-
vável calendário para a mes-
ma competição em 2021. 

“Informamos que as 
equipes habilitadas para o 
ano de 2020 seguem com 
sua respectiva habilitação 
para participar na próxi-
ma competição (2021), sen-
do que será realizado um 
novo congresso técnico, 
em data e local a ser orga-
nizado pela instituição es-
portiva mencionada acima. 
A confirmação da previ-
são de início das atividades 

PREVISãO DO 
CALENDÁRIO DE 
COMPETIçõES 2021

Taça Fritz Bier 
Campeonato 
Catarinense de Futebol 
Não-Profissional - Fase 
Oeste
Congresso técnico: 
janeiro
início previsto: fevereiro
término previsto: maio

Regional Feminino
início previsto: junho
término previsto: agosto

Regional Adulto e de 
Base
início previsto: setembro
término previsto: 
dezembro

SérIe ouro Próximo desafio é hoje (24) contra Serra Alta, às 18h e 
tem transmissão pela Líder FM 

Futsal maravilhense conquista 
primeira vitória na Liga Catarinense 

Depois do empate de 6 x 6 
em Palmitos no sábado (17), 
contra um dos líderes da Liga 
Catarinense de Futsal Série 
Ouro, o MH Futsal/Acema/
SEJL jogou em casa na quar-
ta-feira (21). Diante da equi-
pe de Saudades o time da Ci-
dade das Crianças conseguiu 
resultado positivo. Maravilha 
ganhou pelo placar de 5 x 2. 
Os gols foram marcados para 
Maravilha por Richardson, 
Japa, Maicon, Bedim, Ítalo 
e para Saudades marcaram 
Willian e Léo. 

Hoje (24), MH Futsal/
Acema/SEJL joga contra Ser-

ra Alta, às 18h. O jogo aconte-
ce no Ginásio Municipal Gel-
son Tadeu Mello Lara, sem 

público. A Rádio Líder FM 
transmite a partida a partir 
das 17h30. No Facebook/rá-

diolíderfm e facebook/mara-
vilhaesportes também tem a 
transmissão.  

agora são três jogos um empate, uma derrota e uma vitória

Divulgação

do calendário de 2021 de-
penderá do declínio da do-
ença nos municípios da re-
gião, e só será realizado com 
o cumprimento dos proto-

colos sanitários necessários 
e homologados pela entida-
de máxima do futebol Ca-
tarinense para a realização 
dos jogos” destacou a nota. 

Divulgação

CHAPeCoeNSe 

Chape está jogando a Série B com raça, emoção, su-

peração, tudo para ninguém botar defeito. Por isso, é 

fundamental o torcedor da região apoiar. Seja sócio! Ao 

se associar você ajuda a tornar a Chapecoense mais forte 

e garante benefícios exclusivos. Essa é a melhor maneira 

de auxiliar o clube neste período de pandemia.

INter X FLAmeNGo 

Jogo da rodada acontece neste domingo (25), às 

18h15, no Beira-Rio. Internacional e Flamengo prome-

tem deixar os torcedores ligados o tempo todo. Edeníl-

son voltou a jogar bem. É o melhor do Inter. Marca, cor-

re muito, ataca e faz gol. Edenílson é aquele jogador que 

rende em um time que está bem. É o caso do Inter atu-

almente. Cuesta está suspenso para domingo. Rodinei 

não poderá jogar porque pertence ao time carioca. Para 

o Flamengo basta um gramado bom para jogar bem. E o 

gramado do Beira-Rio está impecável.

bALoteLLI

Empresário ligou e ofereceu Mário Balotelli para a 

direção gremista. Só que o nome foi debatido interna-

mente e não foi aprovado. Nem Renato e nem o presi-

dente Romildo o querem na Arena. Balotelli está com 30 

anos e não joga desde antes da parada do futebol. Após 

não fechar com o Flamengo no ano passado, ele tinha 

contrato com o Brescia, da Itália, mas acabou sendo 

mandado embora após faltar a seguidos treinamentos.

LIbertAdoreS 

No jogo do Grêmio somente Geromel se salvou. De res-

to, foi um time horrível. Jogou mal pra caramba. Torcedor, 

nem sonhe com título pelo que está jogando. Se passar pe-

las oitavas e quartas é lucro. Claro que dá para encaixar 

o time, mas a impressão é que Renato está bem longe de 

entender o que está acontecendo. Tem muita coisa errada.

derrotA e 
CLASSIFICAÇão 

Esse é o problema do Inter. Quando precisa colocar 

as garras para fora, bater no peito, se impor e ganhar, 

acaba perdendo. Falta se agigantar, falta crescer nesses 

momentos. Isso não é personalidade de time que quer 

ser campeão da Libertadores. E o Musto? Inter precisa 

afastar esse jogador ou, no mínimo, chamar o Coudet e 

pedir para não escalar. Musto perdeu a bola no meio-

campo e entregou o gol dos chilenos. Cuesta! Tem algo 

errado com ele. Zagueiro está comprometendo.



> OBRA CONCLuÍDA

> FuTSAL 

Nova ponte 
na Avenida 
Sul Brasil 
tem trânsito 
liberado 

maravilha conquista primeira vitória 
na Série ouro da Liga Catarinense 

Investimento é parte da primeira etapa da obra 
no Rio Iracema, que avança para fase final 
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Carine Arenhardt/O Líder
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