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Segundo melhor
colocado no Estado,
O Líder recebe troféu
Pena de Prata do
jornalismo impresso
Equipe do jornal conquistou troféu
e menções honrosas pela produção
de charge, caderno temático,
reportagem, editorial, fotografia e
apresentação gráfica
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Avaliação leva em consideração o movimento econômico e coloca a
Cidade das Crianças no topo entre os municípios do Extremo Oeste

Maravilha sobe no ranking e é classificada
como 36ª maior economia do Estado

Marcos Lewe/WH Comunicações
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FONOAUDIOLOGIA NA
ESTIMULAÇÃO PRECOCE
A estimulação precoce é uma abordagem que
utiliza técnicas para favorecer o desenvolvimento
global da criança e tem como objetivo prevenir
maiores atrasos.
As primeiras palavras da criança começam a
aparecer no primeiro ano de vida e até os 5 anos
de idade é esperado que a criança não apresente
mais trocas ou omissões de sons na fala. Alguns
sons da fala são mais fáceis e outros mais difíceis
de pronunciar. Por isso, existe uma ordem de
aquisição desses sons. O desenvolvimento de
linguagem infantil é muito mais do que apenas
aprender a falar. Junto com a fala a criança precisa
desenvolver alguns aspectos como a compreensão
e o raciocínio e apresentar uma musculatura oral
adequada para realização da articulação.
A fonoaudiologia atua nessa abordagem
incluindo crianças de 0 a 5 anos, realizando
estimulações auditivas, de motricidade orofacial,
linguagem e ainda auxilia no desenvolvimento da
brincadeira das crianças.
As estimulações auditivas têm como objetivo
exercitar a memória, a atenção, o reconhecimento,
a discriminação e compreensão dos sons.
A estimulação da motricidade orofacial é a
realização de exercícios ativos e passivos para
modulação da musculatura responsável pelas
funções de deglutição (ato de engolir), respiração,
mastigação e fala.
A estimulação de linguagem é um pouco mais
complexa, pois é através da interação com o outro
que a linguagem se constrói; é através da troca
comunicativa que a criança atribui significados e
adquiri a oralidade.

MARAVILHA

Dellas House apresenta coleção “Canto
do Galo” da estilista Karin Leida
O momento foi marcante e
especial para a Dellas Moda e
Lingerie House e a estilista Karin Leida. Com muita alegria e
amor no coração, Karin apresentou na sua cidade natal, no
sábado (5), a coleção “Canto
do Galo” da marca Vivia, com
peças inspiradoras e que permitem a mulher ser o que ela
quiser. Karin é de Maravilha e
reside em Blumenau.
Em conversa com o Jornal
O Líder, Karin disse que a marca traz a ideia da vivacidade,
para mulheres maduras, que
sabem quem são. A coleção foi
inspirada no canto do galo e

são atemporais. “A possibilidade de a gente ter gratidão, pelo
nascer do sol, onde o galo avisa que temos mais um dia para
fazer diferente, para renascer.
Vem com essa energia. O nascer do novo, com o canto do
galo”, afirmou.
A ideia da coleção traz estampas com galo, folhas e ligação com a natureza. “A minha
felicidade é poder mostrar
em primeira mão, fisicamente, em uma loja aqui na minha cidade natal. Trazer a coleção, mas também rever as
pessoas que eu tenho tanto
carinho”, finalizou.

Ederson Abi /O Líder

Estilista Karin Leida foi bem recebida e conversou com clientes da loja durante o
sábado
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LIÇÕES DE VIDA
“Pensem bem antes de postar
qualquer coisa nas redes sociais.
Vale para todos, o conselho...”

radar
por Wolmir Hübner

Reprodução/ND

radar@jornalolider.com.br

FÉRIAS SÃO NECESSÁRIAS
Enfim, viajar no fim do ano é necessário?
Férias são necessárias? Evidente que sim! A importância do convívio social para as relações humanas, sem deixar de lado a segurança e o bomsenso na hora de matar a saudade de familiares
são fundamentais. Finalmente está chegando
o final de um ano pesado. Vem aí o fim do ano,
festas de Natal, Réveillon, verão brasileiro e as férias escolares. Que o ano de 2021 seja diferente...

CÂMARA DE VEREADORES
DE MARAVILHA

MARAVILHA É 36° ECONOMIA DO ESTADO
O município de Maravilha alcançou a posição de número 36 no ranking das maiores economias de Santa
Catarina, com crescimento de 24,94% entre 2018 e 2019. O município dobrou o crescimento em comparação ao
ano de 2017, que foi de 11,53%, quando alcançou a posição 39 no ranking e atingiu a melhor marca da história. O
ranking foi divulgado na terça-feira (8) e os dados econômicos são da Secretaria de Estado da Fazenda e Amerios.
Os dados, referentes ao ano de 2019 do Valor Adicionado, são extraídos da Declaração de ICMS e Movimento Econômico, enviada mensalmente através dos contadores à Secretaria de Estado da Fazenda. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS, uma das principais receitas das Administrações Municipais, é arrecadado
pelo Estado, porém parte do produto dessa arrecadação é entregue aos municípios (25%), proporcionalmente a
participação de cada um no movimento econômico, ou seja, quanto maior for o Valor Adicionado do município, maior será sua arrecadação. Os outros 75% do ICMS arrecadado pelo estado fica para a esfera estadual administrar. Maravilha alcançou o Valor Adicionado de R$ 1.164.504.197,93 bilhão.

Agradecemos a mensagem de Feliz Natal e bom ano
de 2021 enviada pela Câmara de Vereadores de Maravilha, através do presidente, Natalino Prante. Agradecemos
e retribuímos os votos, e ao mesmo tempo parabenizamos pelos trabalhos dessa Casa Legislativa em prol de nossa comunidade durante toda a legislatura que está por findar. Um abraço a todos vereadores indistintamente...

SEGUNDO MELHOR DO ESTADO - PENA DE PRATA
Na última quarta-feira (9) foram divulgados
os resultados dos melhores jornais do Estado de
Você
a gente

Santa Catarina. O Jornal O Líder, do Grupo WH Comunicações, foi selecionado como o 2º meacredita
também
lhor jornal do interior de Santa Catarina. Esta foi a 21º edição do prêmio Adjori e o Jornal O Líder
conquistou premiações importantes em diversas categorias. De parabéns os nossos dedicados
jornalistas e funcionários, pelo amor à causa. O mérito da Pena de Prata é de vocês. Maravilha
e o Oeste catarinense se orgulham em ter um jornal de qualidade como é O LÍDER. Parabéns!

VACINAS DA COVID-19 AINDA NESTE MÊS
O Ministério da Saúde anunciou que poderá haver vacinação
contra a Covid-19 no Brasil ainda neste mês de dezembro, ou no
início de janeiro de 2021, se a farmacêutica Pfizer conseguir uma
autorização emergencial junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). De acordo com o ministério, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que a vacinação em dezembro depende tamdeentrega
energia
bém de Financiamento
a empresa conseguir “adiantar” uma
de doses. solar para a sua empresa realizar.
A vacinação em dezembro ou no início de janeiQuando você confia que vai fazer acontecer, a gente confia junto. Por isso, nós oferecemos linhas de crédito com
ro, informou
a pasta,
seria
caráter
emergencial
e aten- sempre prontos para atender e entender você. Assim, fazemos a diferença
taxas
justas
e em
uma
parceria
de verdade,
deria uma
pequena
quantidade
de
pessoas.
na sua vida financeira e na vida de muitas outras pessoas, pois quando os seus planos saem do papel, os recursos
A vacina
da Pfizer
a ser aplicada
no Reino
Unido
na
gerados
sãocomeçou
reinvestidos
na sua
região
e ajudam
a sua comunidade a crescer junto.
terça-feira (8). No mesmo dia, o governo brasileiro anunciou termo de intenção para comprar 70 milhões de doses da empresa.

PREFEITO ABRE MÃO DO
SALÁRIO DURANTE O MANDATO
O prefeito eleito de Crissiumal (Minha terra natal) na região Noroeste do Rio
Grande do Sul, Marco Aurélio Nedel (Podemos), anunciou que vai abrir mão do salário e irá comandar o município pelos
próximos quatro anos de forma voluntária. Além disso, sua esposa Vera Lúcia Nedel assumirá a Secretaria de Assistência
Social e, igualmente, abrirá mão do salário e comandará a pasta sem receber pagamentos. As informações são do Correio
do Povo. Segundo Nedel, desde o momento em que decidiu concorrer ao Executivo já sabia que queria trabalhar de forma
voluntária. “Eu e minha esposa estamos
aposentados e nunca atuamos na vida política. Decidimos que, caso vencesse, realizaríamos um trabalho sem receber salários
e de forma totalmente voluntária”, disse.
Essa é a primeira vez na história do
município com 13,5 mil habitantes que
um prefeito abre mão de receber seus vencimentos. Nos quatro anos de mandato,
a decisão do prefeito e da primeira-dama
de trabalhar voluntariamente vai garantir uma economia de R$1,2 milhão aos
cofres do município. Nedel é meu amigo de infância e há anos não tinha notícia dele. Fico feliz que a primeira que recebo é esse gesto humano. Parabéns amigo!

Para mais informações, contate sua agência. Verifique se o crédito contratado cabe no seu orçamento. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Silvana Ruschel / 103 FM

SOM NATALINO

Solicite e aproveite.

Controladores de velocidade
SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
em São Miguel do Oeste
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ordenou que os controladores de velocidade instalados ao longo da Willy Barth, trecho urbano
da BR 163 em São Miguel do Oeste, fossem removidos.
O órgão federal justifica que assumirá a administração deste trecho e que pretende instalar outros sete destes dispositivos
de segurança. Entretanto, não estabeleceu prazo para a medida.

Os associados do Sicredi
tiveram creditados nas
suas cotas capitais os
rendimentos do ano. Para
consultar seu crédito,
os associados podem
ligar pelo WhatsApp (51)
33584770.

Foram instaladas caixas de som
de alta potência nas principais ruas
centrais da cidade. Visam dar um
ar de festa natalina. No mínimo, sugestivo. Uma iniciativa da Prefeitura Municipal e Associação Comercial. O importante, porém, é
manter um volume que não perturbe o comércio e os transeuntes...
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Não passou Projeto voltou para a votação na última sessão, mas não
recebeu votos o suficiente para seguir. Agora, ele será arquivado
DIRETO
AO PONTO

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

ATÉ ONDE OS CONFLITOS DEVEM IR AO JUDICIÁRIO
Dias atrás, me deparei com a denúncia de uma pessoa que
delatou seu vizinho por criar galinhas na propriedade. Só que
a denúncia se procedeu mediante queixa à Polícia Civil. Lugar
errado. Para situações como estas, o caminho certo seria ir a
vigilância sanitária do município e solicitar que ali se tomassem providências. Lógico, já vai longe o tempo em que se criavam soltos galinhas e porcos dentro do perímetro urbano. A
lei mudou e as normas sanitárias devem ser cumpridas. Ponto final. Leis existem para isso. Contudo, o que penso é até onde
um mero problema de galinhas deveria chegar à alçada do delegado, do juiz, movimentar o nosso judiciário, e mesmo a própria vigilância do município precisar interferir. Este é o grande
problema. Não há diálogo entre as pessoas e as maiores banalidades acabam sendo levadas aos órgãos superiores por pura
falta de entendimento, ou de uma boa conversa. Quem sabe
não bastaria ao denunciante explicar ao proprietário que aquilo ali é área urbana, e que não se permitem criar animais ou
aves? Muito provável que o fato tivesse se resolvido. Ainda sou
do tempo em que as criações de porcos, nos perímetros urbanos, exalavam seu cheiro, dos porcos e do trato, que era feito
pura e simplesmente com... lavagem! E exatamente por conta
de todos estes problemas o judiciário vai ficando abarrotado de
conflitos, os fiscais precisam atender várias ocorrências, o policial civil tem que perder tempo confeccionando um boletim
de ocorrência de um incomodado que sequer buscou solucionar seu conflito de uma forma amigável – e amistosa. Enfim, caros leitores, depois disso tudo, não adianta reclamar de morosidade. É evidente que com menos conflitos, as pautas andariam
mais, os servidores não se sobrecarregariam e a vizinhança andaria mais feliz. Infelizmente, isto vai demorar a acontecer. Não
quero dizer que o “conflito das galinhas” seja banalidade, afinal, as leis aí estão, e nem fazendo pouco caso do caso, como se
diz. Mas que as coisas poderiam ser diferentes, isso com certeza vos digo. Poderiam!

COVID DECOLOU. E AGORA?
Já era esperado este quadro. Lotação de UTI’s, saturação de
leitos hospitalares. Culpa de quem? Só me falta dizer que é do Bolsonaro... A culpa é totalmente da população. Descuidada, sem observar os cuidados necessários. Estamos vivendo a fase mais difícil
e complicada, com esta superlotação. Infelizmente, a perspectiva
é negativa, visto que os últimos índices foram alarmantes e excessivos. Ah, e por fim, vacina só para 2021. O jornal Correio do Povo
inclusive publicou uma matéria esta semana dizendo que a vacina não será a solução para tudo! Em resumo, os cuidados deverão
seguir, e a imunização não será a resolução de todos os problemas.
Enquanto isso, será que a população vai colaborar? Bem, as escolhas serão básicas. Cuidar e se proteger, ou não cuidar e amargar
ainda milhares de perdas, que é o que tem ocorrido.

Para crescer
precisa mudar;
para mudar
precisa se conhecer;
para se conhecer
precisa coragem
isso é terapia

Atendimento
On-line
dr.deny.alfano

(49) 9.8895-5231

Projeto Refis 2020 é arquivado
pela Câmara de Vereadores

Reprodução Facebook

Cleiton C. Ferrasso
O Projeto de Lei Complementar 07/2020, que trata sobre
o Refis 2020, foi arquivado pela
Câmara de Vereadores de Maravilha. O projeto tinha como
proposta medida para a recuperação fiscal do município e
recuperar créditos de natureza
tributária vencidos até 31 de dezembro de 2019. As dívidas teriam o valor principal acrescido
de atualização monetária, descontados os juros e multa. O benefício fiscal seria a isenção de
100% do valor dos juros e multa,
para pagamentos realizados até
31 de dezembro de 2020. No entanto, ele não conseguiu aprovação da maioria dos vereadores.
O projeto já havia sido votado em primeiro turno no mês
passado e retornou para a mesa
nesta segunda-feira (7). Na época, ele havia sido aprovado com
seis votos favoráveis, duas abstenções e três votos contrários.
No entanto, o projeto recebeu requerimento para anular o
voto da vereadora Marclei Grando (MDB) devido ao grau de parentesco com alguns possíveis
beneficiários. Seguindo o trâmite jurídico da Casa, a vereadora

Sessão on-line foi realizada segunda-feira (7) e transmitida via Facebook

explicou, em texto, quais eram as
pessoas e o vínculo com elas.
Na noite de segunda-feira
(7), o projeto retornou em votação. Marclei Grando ficou proibida de votar. Sendo assim, dos dez
vereadores, oito se abstiveram e
dois votaram contrário ao projeto. Diante disso, ele foi rejeitado e
será arquivado.
Matérias aprovadas
em segundo turno
Ainda na pauta, mais três
projetos foram aprovados em
segundo turno. O Projeto de Lei
nº 029/2020 que estima a receita
e fixa a despesa do Município de
Maravilha para o exercício finan-

ceiro de 2021: R$ 87.514.700,00;
O Projeto de Lei nº 030/2020
que autoriza a escriturar imóvel
adquirido e quitado através do
fundo municipal de habitação –
matrícula nº 13.551;
Por fim, o Projeto de Lei nº
031/2020 que autoriza a doação de bem móvel que especifica - veículo marca Chevrolet S10
LTZ - para o Corpo de Bombeiros. Todos foram aprovados.
Projetos aprovados
em primeiro turno
Ainda em pauta na Câmara, três projetos foram aprovados em primeiro turno. O Projeto de Lei Legislativo nº 08/2020,

que denomina espaço público,
no qual especifica quadra de
esportes Wladimir Alberto Roman (popular chapinha), em
construção ao lado do ginásio
municipal.
O Projeto de Lei nº 032/2020
que autoriza a abertura de crédito adicional especial na ordem
de 250 mil reais para aquisição
de van com refrigeração para o
transporte da merenda escolar;
e o Projeto de Lei nº 033/2020
que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na ordem de 240 mil reais para aquisição de móveis, equipamentos e
investimentos em melhorias nos
Centros de Educação Infantil.

REPRESENTATIVIDADE

Duetto Concept completa 28 anos de história
e promove dia especial em Maravilha
“São 28 anos de motivos para celebrar”. Assim a loja Duetto Concept completou 28 anos de história no município de Maravilha
e promoveu um sábado todo especial para receber os clientes.
Com coquetel e presentes, todos foram recebidos de braços abertos e com o ótimo atendimento que
é destaque Duetto no último sábado (5). Foi um dia de visitas e
boa conversa com os clientes.
Entre os destaques, a galeria de fotos dentro da loja mostrando os antigos endereços e a
grande história de representatividade da marca em Maravilha.
Proprietárias Nica e Leane
comemoraram e recepcionaram
clientes na data especial

Duetto Concept
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EQUIPE LÍDER
Nesta semana o Jornal O Líder de Maravilha
foi agraciado com uma premiação histórica,
no Prêmio Adjori de Jornalismo. Somos
troféu Pena de Prata, o segundo melhor
colocado no ranking de jornalismo impresso,
entre os mais de 30 jornais concorrentes. A
premiação é disputada por jornais de todas
as regiões de Santa Catarina e receber
tamanho reconhecimento nos deixou
orgulhosos. Obrigada a todos que fazem
parte da trajetória dos mais de nove anos
do Jornal O Líder, equipe, fontes, leitores e
comunidade em geral. Levamos o nome de
Maravilha para todo Estado e juntos vamos
contando e fazendo história!
Carine Arenhardt, jornalista

População
aposta em ações
comunitárias
A quantidade de ações beneficentes realizadas é grande. Seja para entidades, pessoas ou causas, a todo o momento surgem feijoadas, brechós, ações
entre amigos e outros. É muito bonito
ver que além de organizar, a comunidade compra o fruto destas atividades pensando no melhor para todos. No último
fim de semana tivemos o brechó da Ong
Ame Bicho e o pastel do Lions Clube
Maravilha Oeste. Hoje (12) haverá a feijoada e o pedágio da Sofia Helena. Ontem (11) a Apae fez a entrega de lanches
que fará o custeio de diversas despesas
com funcionários. Fico feliz em ver todos empenhados em fazer o bem, independente da época do ano. Espero que
essa integração aumente cada vez mais.
Diana Heinz, jornalista

Rádio Noel
Projeto inédito que a Prefeitura de Maravilha
e a CDL e Associação Empresarial criaram: Rádio
Noel. Caixas de som estão instaladas nas principais ruas do Centro a fim de tornar o clima de Natal ainda mais presente. Músicas natalinas, mensagens e dicas serão veiculadas. Isso me lembra
da história da primeira emissora de rádio no Brasil, no Rio de Janeiro, comandada por Roquette
Pinto. Caixas de som também estavam instaladas
nas ruas daquela cidade para levar mensagens
à população. O rádio nunca envelhece! Sempre
está presente. Um abraço e bom fim de semana.
Cleiton C. Ferrasso, jornalista

METAS (IM) POSSÍVEIS
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou nesta semana que o Brasil estabelecerá como meta, no âmbito do Acordo de Paris, atingir a neutralidade nas emissões de gases causadores do efeito estufa até 2060. Para alcançar este e outros objetivos, o país reafirmou alguns compromissos, entre eles o de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até
2030. São mais dez anos - sim, é bastante tempo - mas diante do atual cenário parece algo difícil de ser conquistado. Diariamente são desmatados ilegalmente quilômetros de mata nativa, tendo como consequência um desequilíbrio ambiental imensurável. Apesar de o tema
sustentabilidade estar em alta, ainda são muitas promessas e poucas ações concretas.
Camilla Constantin, jornalista

MENOS FOGOS, MENOS BARULHO
A cada dia que passa menos fogos, menos barulho. O popular “soltar foguete” nunca esteve tão fora de moda por aqui. No ano passado, fizemos
uma enquete na página do Grupo WH Comunicações. A maioria que participou disse que não gosta e o município não deveria promover a queima
de fogos no fim de ano. Foi o que aconteceu. Agora, com a pandemia e a redução de gastos, o barulho de fogos é cada vez mais escasso. Entre os motivos, também, o desconforto para os animais e pessoas que têm autismo. Já existe show pirotécnico sem barulho. Porém, custa mais dinheiro...
Ederson Abi, jornalista
Divulgação
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ESTUDO Trabalho teve a participação de quatro profissionais e foi concluído neste ano
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

O amor não
é tudo não

Projeto de contação de histórias
de Maravilha é citado em
trabalho de conclusão de curso

Divulgação

CARINE ARENHARDT
Em 1967, John Lennon escreveu uma canção chamada “All You Need is Love”, ou seja, “Tudo o que você
precisa é amor”. John Lennon também espancou ambas
as esposas, abandonou um de seus filhos, abusou verbalmente de seu empresário judeu e gay, dirigindo-se
a ele com insultos homofóbicos e anti-semitas e, uma
vez, contratou uma equipe de filmagem para filmá-lo
nu na cama por um dia inteiro.
Trinta e cinco anos depois, Trent Reznor do Nine
Inch Nails escreveu uma canção chamada “Love is Not
Enough”, que significa “O amor não é suficiente”. Embora seja famoso por suas performances de palco chocantes e vídeos grotescos e perturbadores, Reznor se desintoxicou das drogas e do álcool, se casou, teve dois
filhos e, em seguida, cancelou álbuns e turnês inteiros
para ficar em casa e ser um bom pai e marido.
Um desses dois homens tinha uma visão clara e realista do amor. O outro não. Um desses dois homens idealizou o amor como solução para todos os seus problemas. O outro não.
Um desses homens provavelmente era um idiota
narcisista. O outro não.
Em nossa cultura, muitos de nós idealizam o amor.
Nós o vemos como o único remédio nobre para todos
os problemas da vida. Nossos filmes, nossos contos e
a história o celebram como o objetivo final da vida, a
solução final para toda a nossa dor e esforço. Pior: nas
culturas dominadas pelas igrejas católicas, mas sem
verdadeira educação religiosa, como todas as da América Latina e umas africanas e asiáticas como as Filipinas, a ideia de amor vem associada ao sacrifício: Cristo, Maria, Abramo, etc.
O ponto é que sendo que idealizamos o amor, nós
o superestimamos. O resultado? Nossos relacionamentos pagam o preço.
Quando acreditamos que “tudo de que precisamos
é amor”, é mais provável que ignoremos os valores fundamentais, como respeito, humildade e dedicação às
pessoas que amamos, assim como John Lennon. Afinal,
se o amor resolve todos os problemas, por que se preocupar com todo o resto, com as coisas difíceis?
Mas se, como Reznor, acreditamos que “o amor não
é suficiente”, então entendemos que um relacionamento
saudável precisa de mais do que emoções puras e paixões
nobres. Entendemos que há coisas mais importantes em
nossas vidas e relacionamentos do que simplesmente estar apaixonado. E o sucesso de nossos relacionamentos
depende desses valores mais profundos e importantes.
Eu pessoalmente acredito que nem tudo seja amor
e que o amor não é suficiente para um relacionamento,
assim como escrevi no meu livro, cujo trecho citei no
meu Facebook pessoal e aqui a seguir:
“Mas porque deixou ele? Tu o amava tanto!”
“Porque o amor não é tudo numa relação”
“Mas como não? Não se fica junto por amor?”
“Se fica junto porque se ama ficar junto e não porque se ama a outra pessoa. O amor justifica o esforço e
não o sacrifício”.

O Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) é de autoria das maravilhenses Cladis Muller Mella,
Sabryna Joane Voos Bortoncello
Tarouco, Sirlei Gnoato Manfrin
e Valdete Debastiani Egtes. Elas
iniciaram ainda em 2018 o curso sobre Contação de Histórias e
Musicalização Infantil, realizado
em Xaxim, e finalizaram a especialização neste ano.
A proposta do TCC foi discutir a utilização de projetos
de contação de histórias para a
conscientização e proteção das
violações de direitos. Conforme
as autoras, a violência está em todos os lugares e apresenta-se de
diversas formas, sendo preciso
identificá-la e ir ao combate por
meio da conscientização.
No TCC, as autoras usaram
como referência o município de
Maravilha, o qual mostrou que as
possibilidades de adaptações são
necessárias e válidas. As construções foram elaboradas a partir
da experiência teórica e prática
das integrantes do grupo e assim
nasceu o trabalho “A contação de
histórias como recurso de proteção e conscientização diante das
violações de direito”.

Autoras do Trabalho de Conclusão de Curso

A monografia foi dividia em
cinco aspectos: a história da contação de histórias, as possibilidades
(como contar, por quê contar, pra
quem contar), políticas públicas e
contação, as violações de direitos,
e, por fim, a contação de histórias
em tempos de isolamento social.
Durante a elaboração do trabalho, duas das integrantes do
grupo estavam desenvolvendo o
projeto “Você (em)porta”, uma iniciativa da prefeitura de Maravilha,
com as equipes do Cras, Creas,
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Contação
de Histórias. A iniciativa promo-

veu visitas pontuais, durante este
ano, para famílias do município,
já que o projeto Contação de Histórias e encontros em grupos estavam suspensos devido a pandemia. O projeto “Você (em)porta”
foi citado no TCC.
Conforme as profissionais,
cada integrante do grupo de trabalho contribuiu de forma singular na elaboração do TCC. O
estudo também contou com a
contribuição de outra monografia, que a integrante Sabryna havia desenvolvido no município,
em um curso de formação sobre os dados da violência no ano

de 2018, intitulado “Cidade das
Crianças: um estudo do mapa
das violências contra a criança do
município de Maravilha/SC” que
contou com os dados da Rede de
Proteção maravilhense.
“O estudo foi dedicado a todas
as pessoas que, de alguma forma,
tiveram seus direitos fundamentais violados e a todas as pessoas que, através da cultura e educação, puderam apresentar um novo
mundo de possibilidades, uma
nova realidade”, destacam. As autoras afirmam que outros projetos,
a partir desta vivência, poderão ser
colocados em prática futuramente.

PROMOÇÃO

Brechó da Rede Feminina promove liquidação
Diana Heinz
Desde novembro o da Rede
Feminina de Combate o Câncer de Maravilha retornou com
o atendimento somente pela

parte da tarde. Devido à pandemia, o atendimento ao público oscilava. A entidade divulgou um comunicado com os
horários de funcionamento.
Neste mês a instituição pro-

move uma promoção especial.
Nos sábados, dia 12 e 19, o preço
máximo de todas as peças é de
R$ 5. O Brechó possui diversos
artigos usados com preço acessível. Através da venda desses pro-

dutos é que o grupo mantém as
atividades da Rede. Além do público feminino já tradicionalista,
há também artigos masculinos.
Inclusive os homens podem fazer doações e compras no local.
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PENA DE PRATA Resultado foi divulgado na noite de quarta-feira (9),
durante cerimônia do Prêmio Adjori de Jornalismo

O Líder conquista o 2° lugar entre
os melhores jornais do Estado
CAMILLA CONSTANTIN

O

Jornal O Líder recebeu um troféu
e cinco menções
honrosas no 21º
Prêmio Adjori de Jornalismo – Troféu Luiz Henrique
da Silveira, alcançando o 2°

lugar entre os dez melhores do Estado. Neste ano,
32 jornais de diferentes regiões participaram da disputa, reunindo mais de 300
trabalhos.
A maior premiação de
imprensa de Santa Catarina e uma das maiores do

país reconhece materiais na
área de jornalismo impresso, jornalismo on-line, publicidade e área acadêmica.
O resultado foi divulgado
na noite de quarta-feira (9),
em cerimônia transmitida
pelo Youtube em razão da
pandemia de coronavírus.

Caderno temático;
Charge ou ilustração;
Editorial; Fotografia;
Monografia; Multimídia; e
Reportagem livre.
O bom desempenho fez
com que o Jornal O Líder
conquistasse o Pena
de Prata do jornalismo
impresso. “A premiação
recebida neste ano
pelo Jornal O Líder foi
histórica e reconhece
o profissionalismo
da nossa equipe. O

RECONHECIMENTO
O semanário
maravilhense esteve
entre os cinco finalistas
em nove categorias:
Anúncio de equipe;
Apresentação gráfica;

Henrique Hübner/O Líder

resultado é a soma
de esforços de todos
que fazem parte do
jornal. Receber este
reconhecimento é
muito importante para
nós, levando em conta
que o Prêmio Adjori de
Jornalismo é concorrido
por jornais de todas
as regiões de Santa
Catarina e tem grande
credibilidade a nível de
Estado”, afirma a editora,
Carine Arenhardt.

Divulgação

TOP 10 DE
JORNALISMO IMPRESSO

Equipe que atua no Jornal O Líder de Maravilha

Semanário conquistou o Pena de Prata e mais cinco menções honrosas

TRABALHOS PREMIADOS
1° LUGAR: CHARGE OU ILUSTRAÇÃO
Uma charge que retratou o susto dos consumidores
ao receber suas faturas de energia elétrica garantiu a
primeira colocação. O trabalho, publicado em janeiro de
2019, é de autoria de Danimar Heberle.

3° LUGAR: APRESENTAÇÃO GRÁFICA
O Jornal O Líder conquistou mais
uma vez a menção honrosa nesse
quesito, em que os jurados avaliam a
distribuição das matérias, colunas e
anúncios nas páginas.

2° LUGAR: EDITORIAL
O texto trata sobre
o crítico cenário das
principais rodovias da
região, destacando a
falta de investimentos,
as obras abandonadas
e os altos índices de
acidentes.

4º LUGAR: REPORTAGEM LIVRE
A matéria que ficou entre os finalistas
na categoria trata sobre a realidade
enfrentada por vítimas de violência
doméstica e o trabalho da Rede Catarina
de Proteção à Mulher, da Polícia Militar.

4° CADERNO TEMÁTICO
A situação das rodovias da
região foi o tema abordado no
caderno que recebeu menção
honrosa. As reportagens foram
publicadas em outubro de 2019.

1. Testo Notícias –
Pomerode
2. Jornal O Líder –
Maravilha
3. A Semana – Curitibanos
4. O Município – Brusque
5. Folha Sete – Seara
6. Jornal Metas – Gaspar
7. Imprensa do Povo –
Pinhalzinho
8. Folha do Oeste – São
Miguel do Oeste
9. A Tribuna do Vale – Rio
do Campo
10. O Momento – Lages

2° LUGAR: FOTOGRAFIA
O registro foi feito pelo jornalista Ederson Abi em março
de 2019, quando a cidade registrou alagamentos. A
foto retrata o acúmulo de água em uma das principais
avenidas de Maravilha.

ÁREA ACADÊMICA
2° LUGAR: MONOGRAFIA
O intuito da Revista
Protagonista, produzida
como Trabalho de
Conclusão de Curso da
acadêmica de Jornalismo
Diana Heinz, da Universidade
Comunitária da Região de
Chapecó (Unochapecó),
é dar voz a mulheres de
Maravilha e região, com
conteúdos relevantes e
atuais sobre questões do
universo feminino. Outro
ponto importante é a
discussão de conceitos que
rodeiam o feminismo.
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SORTE Segundo sorteio fez a felicidade de nove ganhadores no
sábado (5) na sede das entidades
LUIZ CARLOS
PRATES
Parou, dançou
Nascemos sabendo, a intuição é inata e não tem idade, que
nada na vida se renova. As coisas podem ir e vir, mas nunca serão iguais. Aliás, já foi dito que ninguém se banha duas vezes
no mesmo rio, nem a pessoa será mesma no segundo banho
nem o rio terá as mesmas águas. Isso é bom ou mau? Nada é
bom ou mau, senão por nossos valores, credos e necessidades. Li há pouco sobre um estudo feito pelo Ministério da Economia do Reino Unido. Nada de novo. Algumas coisas, todavia, mudaram, mudaram num certo sentido, na essência nós
continuamos os mesmos. E aí está o perigo, mudanças externas, inevitáveis, diante de pessoas que continuam as mesmas,
que dificilmente vão mudar, nosso caso... Todos sabemos dos
básicos de que precisamos para viver, não está aí o problema.
O problema começa com duas explosões: a populacional e as
citadinas. Explico. Num passado não muito remoto, vivíamos
em cidades pequenas, todos se conheciam. Poucos podiam
mentir sobre trabalho ou salário, todos se conheciam. Mas as
cidades foram crescendo, crescendo no pior: na explosão demográfica. Uns em cima dos outros, horror absoluto, é assim
a vida nas cidades “modernas” de hoje. E sabemos que os bichos – nosso caso – se estressam e brigam mais quando amontoados e muitos dividindo pequenos espaços. Nosso caso nas
nossas cidades. A chegada de alguns confortos eletrônicos fez
tudo piorar. Caminhamos menos, fazemos menos força, andamos de carro ou ônibus, nos atrofiamos, enfim. O estudo do
Ministério da Economia do Reino Unido trata da vida dos aposentados. Hoje, a sobrevida pós-aposentadoria é, em média,
de 20 anos. O que fazer nesse tempo? Simplesmente dizer que
vai descansar é encomendar o “invólucro final”... Aposentados
jovens, faixa dos 60 anos, vão precisar de uma vida ocupada,
sob pena de morrer bem mais cedo. Amizades, um novo trabalho, exercícios físicos e, sobretudo, uma causa por que lutar.
Sem isso, a cova está piscando o olho. Sem uma vida de movimentos e cabeça motivada, bem “nutrida”, é depressão na certa e doenças físicas de todo tipo. Resumindo: aposentar-se é
começar a morrer. Mas vá dizer isso aos mandriões, especialmente aos de algumas áreas de trabalho, como as dos concursados... Quando você ouvir alguém falando em se aposenta,
fale logo com o padre. As missas estão caras...
TAPADOS
A peste chinesa devorando o Brasil, Santa Catarina pintada de vermelha e os tapados nem aí. Andam sem máscaras,
fazem ajuntamentos de todo tipo e repetem bobagens ouvidas de “personalidades-lata-de-lixo”. Coitados dos labregos.
Faltam-nos lideranças populares “fortes”. Este ano, ano que
vem e 2022 é sossegar o facho, ficar em casa. Festas nem na
casa da mãe Joana! Ou, nomes na caderneta e desprezo...
SEGREDO
Os inteligentes sabem que - “O segredo da felicidade é
encontrar uma monotonia simpática”. Monotonia simpática
é o trabalho de todos os dias, será simpática essa monotonia
se for do nosso agrado e paixão. Fora disso, os mandriões sabem bem, cansaços “inexplicáveis” e gemidos covardes. São
os vadios existenciais, ou os estáveis de algum “concurso”...
FALTA DIZER
Deu na tevê e foi um reboliço. Um guri de cinco anos
foi descoberto porque saía para procurar por livros no lixo.
Descoberto o menino, muitos querendo ajudar a família, só
que... Essa “família”, pobre como rato de igreja, tinha oito filhos. E ninguém bateu na mesa contra essa falta de vergonha.
O pai, vagabundo, por que não trabalhava pra comprar “camisinhas”? Vagabundo.

CDL e Associação Empresarial realizam
sorteio da campanha “Maravilha:
Sua compra vale prêmios”
Foto: Ascom CDL e Associação Empresarial

A CDL e a Associação Empresarial realizaram no sábado
(5) o segundo sorteio da campanha “Maravilha: Sua compra
vale prêmios”. Foi às 17h no auditório da sede das entidades, com
transmissão pela internat.
Foram sorteados R$ 5 mil reais em vale-compras, fracionados em oito vale-compras de R$
500,00 e de R$ 1 mil para os clientes que fizeram suas compras
nas 152 empresas participantes
desta edição.
Antes do sorteio, estiveram
presentes diretores das entidades, comissão organizadora bem
como representantes dos patrocinadores deste ano. Os convidados foram recepcionados
pelo Papai Noel das entidades
que esteve durante o dia em
sua casinha na decoração do
“Natal Mágico: A Incrível Fábrica dos Sonhos”.
Representando todos os
patrocinadores da campanha,
Hermes Barbieri, presidente do

Sorteio foi realizado com a presença dos patrocinadores na sede das entidades em Maravilha

Sicoob Credial, ressaltou a importância que os patrocinadores
tiveram para que esta campanha
fosse viabilizada para um maior
número de empresas associadas.
A presidente das entidades,
Eliana Reiter Estefano, agradeceu todos que acreditaram na
realização da campanha. “Estamos felizes com o grande número de empresas participan-

Papai Noel ajudou na retirada dos cupons vencedores do segundo sorteio neste ano

tes deste ano da campanha, em
que são 152 empresas. Podemos
ver pelo montante de cupons o
quanto esta circulando o dinheiro nas empresas, mesmo sendo
um ano diferente todos estão engajados para um bem maior que
é a nossa comunidade”, afirmou.
Agora, serão ainda três sorteios: nos dias 12,19 e 24 de dezembro.

Ganhadores do vale
de R$ 500,00
1º Tiago Franciscon Cabana Bis
2º Samantha B. J.
Bulle da Costa - Amauri
Supermercado
3º Carlos Alberto
Benvenutti - Duetto
Concept
4º Elisabete Maria Klein Amauri Supermercado
5ºDieonara Jaqueline
Freitag - Farmácia Líder
Farma
6º Jansle da Silva - Nei
Chapealão e Pintura
7º Nicoli Biazussi Iguatemi Alimentos
8º Clacir Kinner Iguatemi Alimentos
Ganhadora do vale
de R$ 1 mil
Marlete T. Hass Iguatemi Alimentos
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ECONOMIA E NEGÓCIOS

“Se as pessoas gostarem de você, elas escutarão o que você
tem a dizer; mas, se elas confiarem em você, então elas
estarão dispostas a comprar aquilo que você está vendendo.”

Zig Ziglar, autor, vendedor e palestrante motivacional

por Raquel Basso Hübner
raquel@jornalolider.com.br

Produção industrial de SC
cresce 7,6% em outubro
O setor industrial nacional apresentou alta em 8 dos 15
locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM-Regional), na passagem de setembro para outubro. O resultado,
divulgado na quarta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra também que nove localidades superaram o patamar pré-pandemia: Amazonas, Santa
Catarina, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul. A maior influência no resultado nacional em outubro foi o Paraná, que cresceu 3,4%. Pernambuco (2,9%) e Santa Catarina (2,8%) também tiveram
crescimento acentuado. O setor catarinense registra uma
alta acumulada de 52,4% entre maio e outubro deste ano.

Volkswagen vai vender
carros em loja virtual
A Volkswagen anunciou na quarta-feira (9) que vai lançar nos próximos dias uma loja online em que o consumidor poderá reservar e dar sinal de entrada para aquisição de qualquer um dos modelos da marca. Durante o anúncio, o presidente e CEO da Volkswagen na América Latina,
Pablo Di Si, disse que o projeto já vinha sendo desenvolvido, mas foi acelerado após a chegada da pandemia. A loja, chamada de e-store, foi construída junto com as concessionárias e o banco Volkswagen, informou Pablo.

Mais de 1.200 selos Turismo Responsável
já foram emitidos em SC
Mais de 24 mil empreendimentos e guias de turismo já possuem o Selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro do Ministério do Turismo. Em Santa Catarina, foram 1.262 emissões. A
iniciativa estabelece protocolos específicos para a prevenção do coronavírus para 15 segmentos do setor de turismo e busca auxiliar na retomada segura das atividades do setor tanto para
turistas quanto para trabalhadores. O selo está disponível para meios de hospedagem, parques temáticos, restaurantes, cafeterias, bares, centros de convenções, feiras, exposições, guias
de turismo, entre outros. Cada segmento possui um protocolo sanitário específico, elaborado em parceria com empresas e instituições ligadas ao setor, a partir de diretrizes internacionais. Os documentos foram validados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Brasil se manteve como
fornecedor de carne confiável
em meio à pandemia, diz ABPA
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que
representa a indústria processadora de suínos e aves, incluindo JBS e BRF, afirmou que as empresas permaneceram como
fornecedores globais confiáveis durante a pandemia de Covid-19, que interrompeu a produção em algumas fábricas e
aumentou os custos. Entre os desafios do setor incluem-se o
aumento dos custos dos grãos para a produção de rações e os
custos associados à pandemia de Covid-19. Segundo a ABPA,
a exportação de carne suína do Brasil será recorde em 2020,
atingindo níveis de 1 milhão de toneladas, e seguirá forte em
2021. Mas efeitos da peste suína na China, que ajudaram nos
negócios, serão menos intensos para as indústrias brasileiras.

Semana da Execução
movimentou R$ 41 milhões
para quitar dívidas trabalhistas
A Justiça do Trabalho de Santa Catarina conseguiu movimentar um recorde de quase R$ 41 milhões na Semana Nacional da Execução Trabalhista,
encerrada na última sexta-feira, dia 4. O evento é realizado anualmente e promove audiências de conciliação, leilões e bloqueios de bens referentes a processos que estão na chamada fase de execução,
quando já existe uma decisão definitiva, mas o trabalhador ainda não recebeu seu pagamento. Durante
cinco dias de evento foram realizadas 1.192 mil tentativas de conciliação por videoconferência, mais do
que o dobro de audiências feitas no ano anterior. De
acordo com a Secretaria de Execução do TRT-SC, os
processos envolvem mais de 3 mil pessoas e os 240
acordos homologados vão garantir o pagamento de
R$ 7,75 milhões em dívidas trabalhistas. A maior parte dos recursos veio da liberação de mais de mil alvarás que, juntos, possibilitaram aos credores sacar
R$ 29 milhões. Outros R$ 4,4 milhões foram obtidos
por meio do bloqueio de bens e créditos em contas
bancárias, graças a convênios entre judiciário, Banco Central e outras instituições públicas e privadas.

Catarinenses lideram ranking das 500 Maiores do Sul
O Grupo Amanhã e a PwC Brasil revelaram no dia 8 de dezembro as corporações que são destaque no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Conforme matéria de Ana Paula Dahlke para o economiasc, a catarinense Bunge, que recentemente listou o primeiro lugar no levantamento das Melhores e Maiores
do Sul, agora também lista o ranking das 500 Maiores do Sul, o maior ranking regional de empresas do país. Santa Catarina é destaque por exibir a maior rentabilidade entre as grandes empresas do Sul: média de 11,5%, ante 8,8% das paranaenses e 8,2% das gaúchas. Outro ponto alto é o fato de apresentar a menor média de endividamento das empresas (53,9%), frente a 54,2% das representantes do Paraná e 55,1% das companhias do Rio Grande do Sul. Outro item em que
Santa Catarina se destaca é quando se examina apenas a soma de prejuízos das empresas que fecharam 2019 no vermelho, o montante de perdas das catarinenses deficitárias chegou a R$ 240 milhões, revés bem inferior ao das paranaenses, com R$ 890 milhões, e principalmente das gaúchas, com R$ 1,17 bilhão.
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LUTO

Psicóloga fala sobre as faces do luto
Diana Heinz
Uma das únicas certezas da vida é a morte. Perder
alguém é inevitável e extremamente doloroso. Não
há descrição que explique esse momento. O episódio
desta semana do podcast da Rádio Líder FM, Papo
de Quinta, falou sobre o luto em uma tentativa
de explicar esse processo por qual todo mundo
vai passar um dia. A psicóloga Fernanda Unser
participou da conversa que pode ser encontrada no
Spotify, Soundcloud e Wh3.com.br.

Pergunta: O que é luto?
Resposta: Cada pessoa
tem um mundo que foi internalizado desde a infância, carregado
das percepções sobre tudo a sua
volta, que é o mundo conhecido,
o nosso mundo presumido. Ao
longo da vida, criamos vínculos
e laços afetivos diversos. O luto é
o rompimento de um vínculo, a
perda do nosso mundo presumido. Ele é uma resposta esperada
e natural que temos ao sofrermos
uma perda muito significativa.
Pode ser uma separação, uma
perda do emprego, mudança de
cidade, morte.
P: O luto sofre fases?
R: Os indivíduos passam
pelo processo do luto maneira

diferente, de acordo com sua origem familiar, cultura, socialização, crenças religiosas e exposição à perdas. O luto é singular e
único, e com isso não tem um período estipulado para terminar e
nem um roteiro a ser cumprido. É
um processo essencial para que
nós possamos nos reconstruir e
nos reorganizar diante da perda.
Inclui transformação e ressignificação da relação com o que foi
perdido.
P: O que sentimos quando
estamos de luto?
R: Podemos sentir e reagir
ao luto de diversas formas, isto
é, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. São respostas cognitivas

o coque, entorpecimento, choro, tristeza, raiva, saudade, medo
e ansiedade. Cognitivas como
confusão, desorganização, desorientação, dificuldades com
orientação e concentração, sensação de presença. Físicas que
acontecem como a alteração no
apetite e sono, exaustão, palpitação, perda de interesse sexual,
queda no sistema imunológico.
Respostas espirituais que podem
vir em formato de sonhos, perda
ou amento da fé, questionamento de valores, comportamentais
(comportamentos desadaptativos, aumento no uso de álcool/
drogas/fumo). E resposta social
como isolamento, afastamento,
falta de interação e dificuldade
de relacionamento. O luto é um
processo psíquico de assimilação e elaboração de uma perda.
P: Quais os acontecimentos nos levam ao processo
de luto?
R: Mudanças das fases da
vida, morte de um ente querido, perda de um relacionamento, bens materiais, imagem e função corporal, papéis e ocupação,
lar ou território, identidade, planos e expectativas futuras, saú-

Divulgação

de, ameaça de morte, a própria
vida como adoecimento e envelhecimento. O rompimento do
vínculo não está apenas relacionado as pessoas, mas a projetos,
planos, trabalho, coisas e grande
mudanças.
P: O que é luto não reconhecido?
R: Também conhecido
como luto não autorizado, é uma
perda que não é aceita socialmente, não é abertamente reconhecida ou tem seu luto vivido
publicamente. Muitas vezes nem
a própria pessoa que sofre a perda se permite vivencia-lo. Estes
casos ocorrem com frequência
com perdas de animais de estimação, mas também com pessoas que trabalham em funerárias,
profissionais da saúde, na aposentadoria, entre outros casos.
Fernanda Unser é psicóloga

P: Como confortar alguém
de luto? É possível?
R: É importante pensar em
três pontos, a presença, a escuta e bom senso. As vezes é melhor não dizer nada, estar junto, participar dos rituais como
é o caso do velório, não questionar nem julgar e fazer per-

guntas, deixar a pessoa falar
o que quiser. É importante ter
cuidado com as palavras força
e coragem, pois neste momento elas podem parecer vazias. É
o tempo de sentir e se permitir estar frágil, não dar receitas
prontas, não impor suas cren-

ças religiosas e não fazer comparações. Precisamos entender duas coisas assim como
explica Karina Fukumitsu: o
sentido pertence ao ‘sentidor’,
aquele que sente a dor e quem
está longe julga e quem está
perto compreende.

BENEFICENTE

Campanha do Lions Clube Maravilha Oeste vende mais de 5 mil pastéis
Diana Heinz
No sábado (5) e no domingo (6) o Lions Clube Maravilha Oeste entregou 5.315
pastéis. A entrega foi resultado da campanha Pastel Beneficente, que comercializou
1.063 combos do alimento. A
ação é tradicionalmente realizada pela entidade em dezembro nas festividades do mu-

nicípio. Em 2020, porém não
foram realizados shows ou encontros para evitar a aglomeração de pessoas e a transmissão do coronavírus. Por esse
motivo os pastéis foram entregues na sede do clube.
Conforme o coordenador
da campanha, Jeovany Folle,
a venda foi um sucesso. “Superamos nossas expectativas.
A grande procura é resultado

do conhecimento da população sobre a qualidade do pastel e da importância das campanhas do Lions”, explica.
Arrecadação será
utilizada nas
campanhas do Clube:
- Campanha da Visão
- Empréstimo de
andadores, muletas e
cadeiras de rodas

- Empréstimo de camas
hospitalares
- Quarto 39 do Hospital
São José
- Doação de fraldas
geriátricas
- Campanha do Meio
Ambeinte e o Trânsito
- Parcerias com o
Serviço de Convivência
e Fortalecimento de
Vínculos

Divulgação

Foram comercializados 1.063 combos
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

DEZEMBRO LARANJA 2020: Campanha do Câncer de Pele
da Sociedade Brasileira de Dermatologia fortalece a importância da
informação e educação em saúde para a prevenção da doença

De acordo com o Instituto Nacional
do Câncer (INCA), em 2020 os números
de câncer de pele no Brasil são preocupantes. A doença corresponde a 27% de
todos os tumores malignos no país, sendo os carcinomas basocelular e espinocelular (não melanoma) responsáveis
por 177 mil novos casos da doença por
ano. Já o câncer de pele melanoma tem
8,4 mil casos novos anualmente. Os
números de incidência do câncer de
pele são maiores do que os cânceres de
próstata, mama, cólon e reto, pulmão e
estômago.
A campanha de 2020 destaca ainda que os hábitos de exposição solar na
infância são capazes de influenciar tanto no envelhecimento quanto no desenvolvimento do câncer de pele. Por isso, é
importante que os pequenos tenham conhecimento, desde cedo, da necessidade de cuidar da pele a partir de hábitos
de fotoproteção, que incluem usar óculos de sol, blusas com proteção UV e bonés ou chapéus, preferir a sombra, evitar
a exposição solar entre 9h e 15h e utilizar filtro solar com FPS igual ou superior
a 30, reaplicando a cada duas horas ou
sempre que houver contato com a água.
A exposição solar exagerada e desprotegida ao longo da vida, além dos episódios de queimadura solar, são os principais fatores de risco do câncer de pele.
Segundo o coordenador do #DezembroLaranja, Dr. Elimar Gomes, “qualquer
um de nós pode desenvolver um câncer de pele, porém existem pessoas mais
propensas como as de pele, cabelos e
olhos claros; indivíduos com histórico
familiar de câncer de pele; múltiplas pintas pelo corpo e pacientes imunossuprimidos e/ou transplantados. Estas pessoas precisam de um cuidado a mais com a
pele e de avaliação frequente de um médico dermatologista”, frisa o especialista.

Divulgação

Sobre o câncer da pele
Este tipo de câncer é provocado pelo crescimento
anormal das células que compõem a pele. Existem diferentes tipos de câncer da pele que podem se manifestar
de formas distintas, sendo os mais comuns denominados carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular – chamados de câncer não melanoma – e que apresentam altos percentuais de cura se diagnosticados e
tratados precocemente. Um terceiro tipo, o melanoma,
apesar de não ser o mais incidente, é o mais agressivo
e potencialmente letal. Quando descoberta no início, a
doença tem mais de 90% de chance de cura.

Saiba mais sobre os tipos de
câncer de pele mais comuns:

Carcinoma basocelular – É o câncer de pele
mais frequente na população, correspondendo
a cerca de 70% dos casos. Se manifestam
por lesões elevadas peroladas, brilhantes
ou escurecidas que crescem lentamente e
sangram com facilidade.
Carcinoma espinocelular – É o segundo tipo
de câncer de pele de maior incidência no ser
humano. Ele equivale a mais ou menos 20%
dos casos da doença. É caracterizado por
lesões verrucosas ou feridas que não cicatrizam
depois de seis semanas. Geralmente causam
dor e possuem sangramentos.
Câncer de pele melanoma – Apesar de
corresponder apenas cerca de 10% dos casos,
é o mais grave pois pode provocar metástase
rapidamente – espalhamento do tumor para
outros órgãos do corpo humano – e levar à
morte. É conhecido por pintas ou manchas
escuras que crescem e mudam de cor e
formato rápido. As lesões também podem vir
acompanhadas de sangramento.
Fonte: sbd.org.br
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PÓS-PANDEMIA

Economia, Saúde e Educação estarão entre os
principais desafios do Executivo Municipal em 2021
CARINE ARENHARDT

O

s novos gestores municipais que
assumem o comando das prefeituras em 2021 terão um início
de mandato atípico e desafiador. Mesmo quem seguir para a segunda gestão,
por ter conquistado a reeleição, vai encarar um cenário difícil, devido aos reflexos da pandemia de covid-19. O ano
2020 trouxe queda nas receitas e aumento de despesas em alguns setores
para o setor público, condição que ainda é esperada para 2021.
No setor econômico, em Maravilha,
foram registradas quedas na arrecadação do ICMS e ISS e FPM especialmente no primeiro semestre. Numa análise
mensal, o ISS teve queda na arrecadação em fevereiro, maio e junho, o FPM

redução no acumulado de janeiro a setembro e o ICMS retração nos meses de
abril, maio e junho, num comparativo
com o mesmo período de 2019.
Os números, no entanto, foram sendo compensados nos meses seguintes.
Conforme relatório que aponta o total
de receitas recebidas pelo poder público
municipal, em 2020 houve um aumento superior a 15% nos números gerais
até novembro, num comparativo com o
mesmo período de 2019. No ano anterior, o município havia somado aproximadamente R$ 80 milhões em receitas
recebidas até novembro, número que
neste ano aumentou para R$ 94,6 milhões. O aumento nos números gerais se
deve aos convênios e auxílio financeiro
aos municípios repassados pela União e
Estado, em função da pandemia.

Desafio será manter o
equilíbrio das contas em 2021
Para Sandro Donati, 2021 ainda é um
ano de incertezas, mas o resultado geral
de 2020 demonstra que o município
tem condições de manter as contas
em dia. “As previsões que recebemos
da Fecam (Federação Catarinense
de Municípios) não são boas, mas
esperamos que as receitas pelo menos
se mantenham”, afirma.
O Projeto de Lei que estima a receita e
fixa a despesa do município de Maravilha
para o exercício financeiro de 2021 aponta
para o valor de R$ 87.514.700,00. O
montante previsto em arrecadação própria
no próximo ano segue o mesmo número
estimado (ainda em 2019) para 2020, não
prevendo crescimento devido ao cenário
de pandemia.
No setor econômico, o principal desafio
do Executivo Municipal será manter
as contas equilibradas. “Não gastar
mais do que arrecada. A partir do
momento que a administração perde
o controle das contas todo município
é prejudicado, o poder público passa
a não ter recurso para investimentos.
Porque esses investimentos altos, que
o poder público faz, são recursos que
ficam no município e beneficiam toda a
população ”, afirma Donati.
O prefeito eleito destaca que o município

tem projeto para dar continuidade a
grandes obras públicas em 2021, e que
muitas empresas do município estão
aptas para concorrer nos processos
licitatórios, o que possibilita que o valor
investido fique em Maravilha.
Divulgação

Atual vice-prefeito e prefeito eleito para a gestão 2021-2024,
Sandro Donati

Não gastar mais do que arrecada.
A partir do momento que a
administração perde o controle
das contas todo município é
prejudicado, o poder público
passa a não ter recurso para
investimentos”, Sandro Donati.

Acompanhe no gráfico, como foi o resultado mensal da soma de receitas

AUMENTO DAS DESPESAS
As despesas gerais também tiveram aumento em 2020, num comparativo com 2019. No
acumulado de janeiro a novembro, Maravilha
somou R$ 78.7 milhões em despesas
em 2020. O valor é superior a 2019,
quando a soma do mesmo período chegou em R$ 74,6 milhões
O atual vice-prefeito e prefeito eleito para a gestão 20212024, Sandro Donati, destaca que os números de 2020 são
considerados positivos, levando
em conta o período de pandemia. Ele ressalta que o município conseguiu manter as contas em dia, mesmo num período
de retração mundial da economia.

Arquivo/O Líder

Fortalecer o setor produtivo é um dos desafios para 2021

Fortalecimento
das empresas
Outro fator importante será firmar parcerias
que atendam demandas das empresas que já
atuam no município. “Como é um momento
de crise, o setor privado também está receoso
em fazer novos investimentos. Cabe a nós
enquanto administração municipal reforçar
essa parceria que já existe entre município e
CDL e Associação Empresarial, procurando
dentro das possibilidades legais, fomentar o
comércio local maravilhense” reforça. Outro
ponto destacado por Donati, será a viabilização
de abertura de novos empreendimentos, no
setor de indústria, comércio e prestação de
serviços, fortalecendo a economia local.
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EDUCAÇÃO: Retorno das aulas e preenchimento
de lacunas na aprendizagem
Estes serão os principais desafios do setor para 2021. Conforme
a secretária de Educação do município, Rosiméri Rodrigues da Silva,
as lacunas que ficaram neste ano,
na aprendizagem dos alunos, precisam ser identificadas e trabalhadas simultaneamente ao conteúdo
do novo ano letivo. A secretária explica que algumas famílias não conseguiram dar o auxílio necessário
para que as crianças e adolescentes
acompanhassem o conteúdo repas-

sado de forma remota e não presencial, desde que as aulas foram suspensas em março.
O município segue sem previsão de retorno das aulas presenciais
em 2021 e tem ainda como um dos
desafios a possibilidade de precisar
iniciar um novo ano letivo também
no formato não presencial.
Conforme a secretária, a volta dos alunos, no formato presencial, deverá ser gradual e as escolas precisarão garantir, por exemplo,

RETORNO DAS CRECHES
Nos Centros de Educação Infantil a disponibilidade de vagas é um grande
desafio. A secretária cita que as creches também não poderão começar o ano
letivo atendendo com a capacidade total, (devido ao distanciamento) o que
aumentaria a fila de espera. O município já licitou a construção de uma nova
creche, para atender parte dessa demanda.
Outro ponto é conseguir adequar a rotina das crianças com as regras sanitárias.
“Este é um grande desafio, principalmente no berçário, conseguir manter essas
crianças longes umas das outras. As crianças se abraçam, tem muito esse
contato direto”, explica.
Arquivo/O Líder

Secretária de Educação, Rosiméri
Rodrigues da Silva

SAÚDE: Com demandas represadas,
2021 será de aumento nas despesas
Arquivo/O Líder

A Saúde terá como um dos
grandes desafios no próximo ano,
atender uma demanda maior de
procedimentos interrompidos em
2020 devido à pandemia. A suspensão temporária de serviços, de média e alta complexidade principalmente, gerou mais filas que deverão
ser atendidas em 2021. A Saúde
também deve lidar com o aumento
anual de despesas do setor, com o
reajuste de contratos, serviços, medicamentos e materiais.
O ano 2020 também foi de aumento nas despesas. Conforme a
secretária de Saúde, Miriane Sartori, o crescimento foi devido
a pandemia de covid-19. “Apesar de alguns serviços terem sido
suspensos temporariamente, tivemos a chegada da pandemia e

Arquivo/O Líder

Despesas do setor

Novas regras sanitárias e mudança no atendimento marcaram 2020

Secretária de Saúde, Miriane Sartori

com ela vários gastos adicionais, como testes, EPI´s, medicamentos, atendimentos domiciliares e compra de material
ambulatorial”, reforça. Também houve aumento nos gastos

com servidores, devido a afastamentos, pagamento de horas
extras e necessidade de contratos emergenciais para atender
a demanda de atendimento na
pandemia.

Trabalho em 2021

Com atividades presenciais suspensas em 2020, retorno das creches será um grande desafio

Sem aulas presenciais desde março, o setor
da Educação teve redução nas despesas em 2020,
mas não tem uma previsão de como será o cenário no próximo ano. Após a pandemia, 129 estagiários deixaram de ser contratados e a suspensão
do transporte escolar também reduziu despesas.
Na soma geral, o setor gastou mais de R$ 19.6 milhões em 2019 e somava R$ 17.3 milhões até novembro deste ano. Para atender a porcentagem mínima de
gastos, a Educação fez investimentos não planejados,
como a compra de veículo, utensílios e climatizadores,
material pedagógico e de higiene e limpeza, para as
escolas. Contratação de reformas e a entrega de kits da
alimentação escolar também fazem parte dos gastos.

Carine Arenhardt/O Líder

o distanciamento entre eles. Neste
quesito, o desafio será adequar a capacidade de lotação das escolas. O
município já planeja um modelo de
educação na modalidade híbrido, na
qual os estudantes seriam divididos
em grupos, para intercalar a presença deles nas escolas. “Um dia iriam
para a escola e no outro ficariam em
casa, diminuindo o número diário de
alunos nas salas”, cita Rosiméri.

Além de atender a demanda represada neste ano, para
2021, o município também já confirmou que vai ampliar a
oferta de serviços e horários nas unidades de saúde. Outros
desafios do setor serão a busca de novas parcerias com
médicos e clínicas para a realização de consultas e cirurgias
especializadas. “Cada ano mais serviços deixam de ser
cobertos pelo SUS pela falta de prestadores de serviço,
aumentando as filas”, destaca a secretária.
A Secretaria Municipal de Saúde também dará continuidade
ao programa “Idoso, fique em casa”, com atendimentos em
domicílio para este grupo, além da entrega domiciliar de
medicamentos. O serviço da Sala de Triagem para covid-19,
assim como a testagem da população, também segue em
2021. O ano deve marcar ainda o início a construção do
segundo piso do Centro Especializado em Saúde.
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MARAVILHA Investimento em modernos equipamentos tecnológicos e profissionalização da equipe marcaram o período

Com mais de 3 mil pacientes atendidos, UTI
do Hospital São José completa nove anos
Fotos: Divulgação

CARINE ARENHARDT
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Ernani Appelt do
Hospital São José de Maravilha
foi inaugurada em 8 de dezembro de 2011, completando nove
anos de atendimento nesta semana. Desde o início do trabalho, a equipe do Hospital São
José já recebeu mais de 3,3 mil
pacientes para tratamento intensivo. A unidade está enquadrada no mesmo nível de complexidade das demais UTIs do
Estado, com 10 leitos para paAVANÇOS EM
NOVE ANOS
Desde a inauguração em
Maravilha, um dos principais
avanços do setor foi o
investimento tecnológico
em equipamentos para
atender aos pacientes, além
da profissionalização da
equipe. “O Hospital, ao longo
destes anos, com recursos
próprios conseguiu adquirir
11 respiradores pulmonares
de alta resolutividade e
monitores multiparamétricos
excelentes, para atender aos
pacientes”, ressalta Neiva. A
unidade ainda é composta
por ecografia a beira leito,
hemogasômetro, bombas
de infusão, eletrocardiofrago,
aparelho de hemodiálise,
D’dimero, entre outros
equipamentos necessários.
“A abertura de uma
Unidade de Terapia
Intensiva, necessariamente
aumentou a qualificação
e especialização
multiprofissional, dos
médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem,
além da equipe especializada
de diferentes áreas como a
nutricionista, farmacêuticas,
fisioterapeutas, assistente
social, psicóloga, profissionais
de apoio em nutrição (copa)
e higienização, técnicos de
radiologia, bioquímicos e
fonoaudióloga”, destaca a
equipe do Hospital.
A implantação da UTI
também ampliou a
capacidade de atendimento
do Hospital São José,
possibilitando a realização

Diretora do Hospital, Neiva Schaeffer

cientes adultos.
Conforme a diretora do Hospital, Neiva Schaeffer, o projeto para implantação da unidade

em Maravilha foi iniciado ainda
em 2002. O início, assim como
os anos seguintes, foram desafiadores para manter a unidade

em funcionamento, devido ao
alto custo do setor em recursos financeiros, tecnológicos e
humanos.
“Os recursos financeiros
são sempre muito escassos na
área da saúde. Hoje nosso custo por paciente/dia (na UTI)
é de R$ 1.700,00. Nestes nove
anos o hospital conseguiu fazer
a requalificação de sete leitos de
UTI, onde a gente recebe uma
diária um pouco maior do SUS,
para conseguir fazer a manutenção e o restante o próprio hospital precisa cobrir”, explica Neiva.

OCUPAÇÃO DOS LEITOS
A ocupação média dos leitos da UTI do Hospital São
José vem se mantendo entre 90 a 100%, recebendo pacientes de todas as regiões de Santa Catarina. Conforme Neiva
não há projeção de ampliação no número de leitos de terapia intensiva no Hospital São José.

Para nós, como equipe, o cuidado vai
além do conhecimento científico, é
poder prestar um atendimento diferenciado e ajudar no tratamento naquele momento difícil, fazer parte da
recuperação dos pacientes para que
tão breve possível possam retornar
para seus lares (família) e sua rotina
diária,” enfermeira, Diane Diesel, coordenadora da equipe de enfermagem.

A UTI, nestes nove anos tornou-se de fundamental importância no Estado, principalmente para a região Oeste. Cabe ressaltar
a importância para Maravilha e os municípios vizinhos devido a possibilidade de tratamento de pacientes de alta complexidade,
sem necessidade de transferência a outros centros de referência, ajudando a tornar Maravilha um polo na área da saúde”,
médico rotineiro, Daniel Fernando Heinz.

Equipe multiprofissional também atua na unidade

de cirurgias de alta
complexidade, ampliação
das especialidades médica,

ampliando a oferta de
serviços para a comunidade
regional.

Médico Daniel Fernando Heinz, com a equipe de enfermagem

Médico Robson Vieira de Souza, com equipe de enfermagem

Médica Vanessa De Costa, com equipe de enfermagem

Médico Renan Cascaes Lopes, com equipe de enfermagem
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

O fim de ano está batendo na porta e nada melhor do que recebê-lo com uma linda
guirlanda de Natal. Sim! É hora de falarmos sobre como deixar a decoração de
Natal perfeita para receber a família e os amigos na festa mais deliciosa do ano.
Dando as boas-vindas para os convidados
Geralmente, quando pensamos em decoração de Natal,
lembramos de duas coisas: árvore de Natal e pisca-piscas! O
hábito de concentrar as decorações natalinas nesses dois itens
já tem algumas décadas, contudo, a cada ano que passa, a
gama de opções para você deixar sua casa como um sonho de
Natal se multiplica! Mas, antes de mais nada, você deve planejar os itens de decoração para o ambiente que irá receber seus
convidados: a sala de estar.
1. Grinaldas e guirlandas de Natal
Seus convidados acabaram de chegar e a primeira decoração que irão se deparar é com a guirlanda de Natal. Você pode
optar por deixá-la no exterior ou no interior da casa, porém, é
usual deixá-la à porta.
Tanto as guirlandas como grinaldas de Natal são compostas por ramos de pinheiro, fitas e enfeites em tons dourados e avermelhados, mas existem diversos modelos, para todos os gostos!
2. Traga a luz do Natal para a decoração
As luzes são decorações muito queridas no Natal brasileiro, que atiçam até mesmo competição entre vizinhos por meio
das iluminações tipicamente chamadas de pisca-pisca. Elas
são convidadas indispensáveis na sua festa de Natal, pois trazem boa parcela do brilho que alude à tradição natalina.

Entre as opções disponíveis para decorar sua casa, você encontra pisca-piscas em três modelos: o tradicional, em cascata e
a rede de pisca-pisca.
O primeiro é o que encontramos normalmente nas árvores de Natal, nas cores branca, monocolor e multicolorida. Já os
modelos em cascata e rede são para aqueles que levam a sério
a decoração natalina e não querem deixar nem um pedacinho
sem luz na casa.
3. Escolha uma árvore de Natal que represente você
Apesar do nosso país ter um clima tropical, durante a preparação da decoração natalina os holofotes estão voltados para o
icônico pinheirinho de Natal. Ele afasta um pouco o calor e traz
aquele aconchego marcante da ocasião. Contudo, você pode
muito bem optar entre diversos modelos de árvore de Natal, desde os tradicionais pinheirinhos até uma que represente melhor a
personalidade da sua festa.
Escolhida a árvore, é hora de ir para os enfeites! Começando pelos tradicionais, você deve ter à mão:
Fitas – Podem ser no estilo que você desejar: rústicas, brilhantes, acetinadas, douradas, entre outras. O importante é combinar com o restante da decoração.
Bolinhas – Claro, elas não poderiam ficar de fora! Originalmente, os antigos colocavam frutos em suas árvores para simbolizar valores da vida como a esperança, amor e alegria. Hoje,
você não precisa usar frutos, em substituição há uma gama infinita de cores e estilos para você deixar sua árvore de Natal ainda mais colorida
Presépio – Para as famílias tradicionais, é possível deixar a
decoração completa com um presépio na base da árvore, esse
detalhe simboliza o nascimento de Jesus Cristo.
Estrela – Outro enfeite importante para sua árvore que possui grande valor simbólico é a estrela, a qual remete a Estrela de
Belém, que guiou os três reis magos até a manjedoura. Você encontra no mercado estrelas de diversos tamanhos, formatos e
cores ou pode até mesmo criar a sua própria!
Papai-Noel – O bom velhinho sempre marca presença nas festas de Natal. Já é típico vermos bonecos de PapaiNoel subindo telhados, janelas e chaminés, bem como acompanhando a decoração interna com a árvore de Natal. Uma
ideia divertida é distribuir gorrinhos do Noel para seus convidados, todos irão amar!
Apenas tome cuidado para não exagerar na quantidade de
enfeites, lembre-se que depois precisa ter um local para guardar
tudo para o próximo ano.
Fonte: receitasnestle.com.br

Excelente final de semana!

Vitri ne
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Óleo
cosmético
Ar, em
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Base (fig.) Obra-prima de Miguel
Efeito (?): de Cervantes, escritor
é listado espanhol falecido em
na bula do remédio 29/9/1547

A arte
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à gaita
de foles

Septo (?),
cartilagem
que separa
as narinas

por Susane Zanin

As cores do Natal
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(?) Hardy,
ator de "Mad
Max: Estrada da Fúria"
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Filho (fig.)
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saneamento
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distingue
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Primeira
parte do
intestino
delgado

São Francisco de
(?), santo
católico padroeiro dos
animais

Respeito;
obedeço
Centro de
estética

Site como
o Bing ou
o Google
(Inform.)
Balas
coloridas

Desenho
que auxilia a
costureira
Construção em
bases
militares
(?) esportiva, peça
de carros
rebaixados

Praça da
Laços
(?), ponto
central de feitos pelo
São Paulo marinheiro
Local de
coleta de
frutas, em
sítios

Tim Maia,
cantor de
"Um Dia de
Domingo"
Equipamento do DJ
Comer,
em inglês

Pecado,
em inglês
Ocidental
(abrev.)
(?) de aço,
reforço
usado no
concreto
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3/air — eat — sin. 5/acari — argan — vedas. 7/curaçau.

A época mais especial do ano chegou e, em dezembro, a maioria dos locais que frequentamos são tomados por
algumas cores: vermelho, verde, branco
e dourado, as cores do Natal. Além da
decoração, muitas pessoas têm o costume de vestir alguma dessas cores durante a ceia de Natal. E se você ainda
está em dúvida, conhecer um pouco do
significado de cada uma pode te ajudar
na escolha.
A maior parte dos símbolos da cultura do Natal vêm do hemisfério norte,
onde faz muito frio e chega a nevar em
dezembro. O branco representa neve e
frio, mas também pureza e renascimento. Faz todo o sentido, pelo verdadeiro
significado do Natal que é o nascimento de Jesus.
O dourado é uma cor que rapidamente associamos a festividades, mas
não somente isso, pois também representa um dos presentes que os reis magos deram ao menino Jesus: ouro.
A cor verde também vem de um significado relacionado ao frio do hemisfério norte, pois na antiguidade as pessoas usavam ramos de pinheiro e outras
plantas que não perdem as folhas durante o inverno para enfeitar a casa
como uma forma de lembrar que o inverno iria passar.
Por fim, o motivo de usarmos a cor
vermelha no Natal é um pouco mais
curioso. A lenda do Papai Noel é baseada na história de São Nicolau, um bispo que distribuía doces para as crianças no Natal e, como todos os bispos de
sua época, usava vestes vermelhas. Mas
a grande responsável por difundir a cultura do vermelho no Natal é a Coca-Cola e seus belos comerciais.
Cada uma das cores tem um significado especial de resiliência, amor e renovação. E quando sabemos o significado de cada uma fica ainda mais fácil
escolher a cor que iremos escolher para
o look de Natal. Qual será a sua escolha?

Tamanho
(abrev.)
Certos
indivíduos

OS
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O evento Seda,
que deixa cetim,
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Gabriela, que seu
aniversário seja
repleto de boas
amizades, de amor
fraternal, de paz e
boas vibrações. Que
Deus conceda luz
em seu caminho e
que ajude em toda
dificuldade que você
encontre nesse novo
ano em sua vida.
Parabéns!

Marilene, neste momento especial
é hora de renovar. É como começar
tudo de novo e mudar sempre para
melhor. Afinal, recomeçar é ter a
chance de conhecer novas pessoas,
novos amigos, aprender mais e
ensinar mais. Feliz aniversário!!

Alceu, parabéns
por completar mais
um aniversário.
Que Deus continue
te abençoando
sempre!

Jorge, que Deus possa
continuar iluminando
sua vida, mostrando
os melhores
caminhos e realizando
todos os seus sonhos.
Você é uma pessoa
merecedora de cada
um deles! Parabéns!

Quem comemorou mais um aniversário no dia 10 foi o
colaborador Mauro Berticelli. Parabéns, felicidades hoje e
sempre!! Homenagem do Grupo WH Comunicações.

O sábado (5) foi de
festa para a equipe
e clientes do Açaí
e Vitaminas em
Maravilha. Para
comemorar os
quatro anos, muito
açaí, balões e o
bom atendimento
de sempre. “Muito
obrigado por
fazerem parte
dessa história que
ainda tem muitos
capítulos pela
frente”.
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EM ALERTA Em Maravilha os casos ativos variam diariamente,
mas vem se mantendo acima de 30 pacientes
VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

As quatro estações…
Conversando com as pessoas percebo que muitas estão bastante desmotivadas, tristes, dizendo que 2020 foi
um ano terrível. Não vou negar, realmente foi um ano repleto de dificuldades, tivemos que enfrentar uma pandemia, crise econômica, e aqui na nossa região uma dura estiagem. Mas será que o ano foi de todo ruim? E nossas
vidas, será que são só problemas? E as pessoas, podemos
julgá-las apenas por um erro? Acho que este conto irá provocar uma mudança no seu ponto de vista.
Um homem tinha quatro filhos. Ele queria que seus filhos aprendessem a não julgar as coisas de modo apressado, por isso, ele mandou cada um em uma viagem, para
observar uma parreira que estava plantada em um distante local.
O primeiro filho foi lá no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão, e o quarto e mais jovem, no
outono. Todos eles partiram, e quando retornaram, o pai
os reuniu, e pediu que cada um descrevesse o que tinham
visto.
O primeiro filho disse que a árvore era feia, torta e retorcida.
O segundo filho disse que não, que ela era recoberta
de botões verdes e cheia de promessas.
O terceiro filho discordou; disse que ela estava coberta
de flores, que tinham um cheiro tão doce e eram tão bonitas, que ele arriscaria dizer que eram a coisa mais graciosa que ele jamais tinha visto.
O último filho discordou de todos eles; ele disse que a
árvore estava carregada e arqueada, cheia de frutas, vida
e promessas.
O homem então explicou a seus filhos que todos eles
estavam certos, porque eles haviam visto apenas uma estação da vida da árvore.
Ele falou que não se pode julgar uma árvore, ou uma
pessoa, por apenas uma estação, e que a essência de quem
eles são, e o prazer, a alegria e o amor que vêm daquela
vida podem apenas ser medidos ao final, quando todas as
estações estão completas.
Se você desistir quando for inverno, você perderá a
promessa da primavera, a beleza de seu verão, a expectativa do outono.
Não permita que a dor de uma estação destrua a alegria de todas as outras. Não julgue a vida apenas por uma
estação difícil. Persevere através dos caminhos difíceis e
melhores tempos certamente virão de uma hora para a
outra.

Santa Catarina tem 14 regiões em
risco gravíssimo para covid-19
A Secretaria de Estado da
Saúde (SES) atualizou na quarta-feira (9) o mapa que aponta
14 regiões catarinenses em risco gravíssimo para covid-19 (vermelho) e duas em risco grave (laranja). A região Foz do Rio Itajaí
foi reclassificada, passando de
gravíssimo (vermelho) para grave (laranja) e a região do Extremo Oeste permanece, da mesma
forma, em nível grave.
A epidemiologista do Centro de Operações de Emergência
em Saúde (Coesc), Maria Cristina Willemann alerta para que a
reclassificação da região Foz do
Rio Itajaí se dá no mesmo dia
que houve o registro de óbitos
diários, e a desocupação de leitos pode se dar por este motivo.

Divulgação

Novo mapa de risco aponta 14 regiões com bandeira vermelha

A velocidade do contágio no Estado ainda é alta e há alta ocupação de leitos de UTIs.
“O número de casos em Santa Catarina está em crescimento e nós não sabemos quanto
tempo isso irá durar, mas há importante contribuição do com-

portamento da população, pois
percebemos que o registro dos
casos está localizado, em grupos
familiares e territoriais”, afirma.
Na terça-feira (8) o Estado contabilizou 91 óbitos, o maior número diário durante todo período da
pandemia.

EM MARAVILHA
Em Maravilha o boletim
divulgado pela Secretaria
de Saúde, na sexta-feira
(11), confirma o total
de 1.394 pacientes
diagnosticados com a
doença, dos quais 1.340
estão recuperados e
34 com o vírus ativo.
Os casos ativos variam
diariamente, mas vem se
mantendo acima de 30
pacientes nos últimos
dias. Maravilha tem
ainda 68 pessoas em
monitoramento. O número
de óbitos não aumentou
nas últimas semanas,
seguindo com o total de
20 mortes confirmadas.

SICREDI

Bráulio Bessa participa de encerramento do Flor & Ser
Reprodução

Para celebrar o encerramento do Flor & Ser, projeto vinculado ao Programa Sicredi Mulher,
na segunda-feira (7) a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG proporcionou palestra com o poeta de renome nacional Bráulio
Bessa. O nordestino, cordelista,
declamador e palestrante brasileiro reuniu centenas de pessoas em uma transmissão virtual pelo Youtube da cooperativa.
Ao longo deste ano, o poema de Bráulio Bessa “Recomece” foi inspiração para mais
de 800 mulheres que participaram das duas turmas do Flor &
Ser. Durante sua fala, Bessa contou sua história de vida simples
e como começou a usar as palavras para manifestar seus sen-

Poeta Bráulio Bessa e a presidente do Sicredi, Angelita Marisa Cadoná

timentos. “Já consegui publicar
três livros e sou muito feliz pelas
escolhas que fiz. Então, asseguro que nunca devemos desistir
do que queremos e, em caso de
‘queda’, sempre é tempo de recomeçar, pois nossa vida é movida por constantes recomeços”,
disse o poeta durante a palestra.

Segundo a presidente, Angelita Marisa Cadoná, o Sicredi Mulher foi idealizado com
o objetivo de estimular as participantes a se autodesenvolverem e a fortalecerem o empreendedorismo que existe
em cada uma. “Os encontros
das duas turmas – oportuni-

dade que entrávamos nas casas das participantes e gerávamos uma conexão maior entre
nós –, aconteceram nas segundas-feiras e a cada módulo víamos o crescimento de cada
mulher. Isso nos realiza e reforça o sentimento de que estamos entregando nosso propósito de contribuir com o
crescimento das pessoas e que
elas podem realizar seus sonhos através da cooperativa. Fechamos nossas ações do
Flor & Ser da forma mais especial que poderia acontecer,
pois entendemos que a poesia pode contribuir para a transformação da vida das pessoas e nos incentivar a seguirmos
rumo ao que almejamos”.
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EM

FESTA
Moda homem conta com tendências neste verão

Espaço físico da loja preparado para o lançamento da nova coleção

Cabana Bis comemora
aniversário de 11 anos
ELIANE SANTOS

J

Loja fica na Avenida
Sul Brasil, no Centro
de Maravilha

Atendimento
hoje terá horário
estendido

Equipe comemora sucesso do empreendimento

á se passaram 11 anos de uma linda
história que merece ser celebrada.
Mais de uma década de uma empresa que surgiu baseada na percepção
da necessidade dos clientes em adquirir
marcas e peças exclusivas. E foi com este
intuito que três mulheres empreenderam,
no dia 4 de dezembro de 2009, fundando
a Cabana Bis.
O nome (Cabana) surgiu com o objetivo de representar um espaço aconchegante, que faça o cliente querer retornar e
desejar ainda mais (Bis) a experiência de
se vestir bem, com conforto, estilo e elegância. A loja, no ramo do vestuário multimarcas adulto, tem seu diferencial pela
qualidade, beleza, exclusividade e na
prestação de serviços, como na realização de ajustes de peças e entrega de condicional.
“Sentimos muita gratidão por cada
um (a) que faz parte da nossa história, em
especial aos clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, parceiros e familiares, que foram e sempre serão muito importantes para nós. Sozinhos não somos
ninguém e este ciclo foi construído por

muitas pessoas maravilhosas e queremos
sempre continuar a celebrar com vocês
bons momentos, com estilo, elegância e
conforto. Que muitos aniversários ainda
possam ser somados com vocês”, destaca
Marina e seus filhos Andréia e Jeferson.
Neste mês de aniversário, o cliente é
quem ganha o presente. Nas compras em
dinheiro, toda a loja está com super descontos, que variam de 20 até 50%. “Venha
celebrar conosco, com as mais lindas opções no mundo da moda”, finalizam.

Tem

lançamento
hoje

Em comemoração aos 11
anos de história, a Cabana
Bis está realizando, no dia
de hoje (12), um coquetel
com o lançamento da
nova coleção de verão/21.
O atendimento será até
às 17h.
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CRESCIMENTO Com o resultado, município tem o maior movimento econômico do Extremo Oeste

Maravilha sobe no ranking, classificada
como 36ª maior economia de Santa Catarina
Marcos Lewe/WH Comunicações

CARINE ARENHARDT
Maravilha avançou três
posições no ranking das
maiores economias de Santa Catarina. No ano anterior,
o município já havia alcançado um patamar histórico,
com o 39º maior movimento
econômico do Estado, tendo
como ano base os números
de 2018. Na quarta-feira (9) o
novo ranking divulgado, com
base no ano 2019, coloca Ma-

Maravilha ficou com o maior movimento econômico do Extremo Oeste

ravilha como 36ª maior economia entre os municípios
catarinenses.
Com a nova posição, Maravilha está no topo entre os
municípios do Extremo Oeste, com o maior movimento econômico desta região. A
tabela divulgada pela Amerios apontou que Maravilha
movimentou, em 2019, mais
de R$ 1,1 bilhão. O número
representa um crescimento
de 24,9% em relação a 2018,

quando o movimento econômico do município foi de
aproximadamente R$ 935,4
milhões.
Um comparativo dos últimos 10 anos, aponta um
crescimento acima de 250%
na movimentação econômica entre 2010 e 2019. Em
2010, o movimento econômico de Maravilha era de R$
320.729.796,52. Confira a linha de crescimento no gráfico 01:

Gráfico 01 apresenta evolução do movimento econômico no município

Indústria representa 60% do movimento
Os números do movimento econômico 2019
colocam a indústria como o setor destaque no
município, a exemplo do que já era registrado
em anos anteriores. O segmento cresceu
no último ano, já que em 2018 representava
aproximadamente 53% do movimento
econômico, passando para 60% do total em
2019. Em valores, a indústria movimentou
cerca de R$ 698,7 milhões.
O comércio ficou com a segunda colocação,
representando 17% do movimento econômico
geral em 2019. A porcentagem segue um
patamar aproximado do ano 2018. Em

valores, o setor cresceu, movimentando mais
de R$ 197,9 milhões no ano passado, um
aumento acima de 25% em relação a 2018.
O setor agropecuário fica com a terceira
colocação, respondendo por 13% do
movimento econômico geral. A agricultura
movimentou R$ 151,3 milhões em 2019,
número 6% acima do registrado em 2018.
Em quarto lugar, ficou o setor de transporte,
telecomunicações e energia elétrica (Serviços/
ICMS) representando 10% do movimento
econômico geral em 2019. O setor
movimentou R$ 116,4 milhões no período.
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Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Espaço de cozinha projetado pela empresa

Equipe da Riggore Móveis Sob Medida

DOIS ANOS

Riggore completa dois
anos em Maravilha

Espaço do escritório para atendimento dos clientes

ELIANE SANTOS

O

ferecendo o melhor em qualidade, bom atendimento
e preço bom, a Riggore Móveis Sob Medida, comemorou no dia 2 de dezembro, dois anos em Maravilha. De
acordo com os proprietários, Cleiton Soares e Cleudete Bernardo, a empresa foi fundada com a intenção de atender a população oferecendo tudo que uma família precisa na hora de
adquirir seus móveis. A Riggore é especializada em produtos
sobmedidas para cozinhas, salas, quartos, além de móveis comerciais.
A empresa, que fica localizada na Avenida Maravilha, 1.250
– sala 01, trabalha com precisão nos detalhes e busca inovação
na hora de desenvolver os produtos. Com objetivo de transformar ambientes pensando no bem-estar das pessoas, a Riggore
vem conceituando sua marca no mercado.
“A Riggore vem fazendo parte da vida das pessoas. Nossos
serviços contam com a agilidade e confiança de profissionais
qualificados há mais de 15 anos. O que nosso cliente sonha,
nós realizamos”, destacam os proprietários.

Proprietários, Cleiton Soares e Cleudete Bernardo, ao lado dos filhos
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ARQUITETURA DA MEMÓRIA Audiovisual de 11 minutos foi apresentado através do Facebook e Instagram da Prefeitura

Maravilha lança documentário
sobre Museu Municipal
Diana Heinz
No ano passado o Departamento de Cultura de Maravilha concorreu ao Prêmio Elisabete Anderle de Apoio à Cultura.
Na categoria Patrimônio Cultural
Material, Maravilha foi representada pelo projeto “Arquitetura da
Memória: história e preservação
da casa que abriga o Museu Municipal de Maravilha – Padre Fernando Nagel”. O Prêmio é uma
iniciativa do governo do Estado de
Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura.
O projeto apresentado teve
a finalidade de realizar a salvaguarda da história da casa que
abriga o Museu Municipal Padre
Fernando Nagel. A casa, tombada por Lei Municipal, foi sede da

Companhia Colonizadora Territorial Sul Brasil, responsável pelo
loteamento e comercialização
das terras de grande parte da região oeste catarinense durante a
colonização.
Na terça-feira (8) foi feito lançamento do documentário do projeto. O audiovisual de
11 minutos foi apresentado através do Facebook e Instagram da
Prefeitura. Durante a concretização do projeto, foram realizadas entrevistas acerca da história da edificação e do Museu,
com registro fotográfico e filmagem, para a produção do documentário institucional. O projeto contou com a consultoria da
empresa Catavento Produção
Cultural com recursos do Prêmio de Apoio à Cultura.

O DOCUMENTÁRIO

Para a diretora de cultura,
Rosi Reichert Reineck,
o documentário é uma
forma de manter o registro
da história. “Com a obra
conseguimos manter
viva a fala de quem
participou da história,
fez parte da casa onde
está o nosso Museu.
A equipe, junto com
historiadores qualificados,
realizaram a pesquisa
documental acerca da
história da edificação.
Com isso foi produzido
um documentário e uma
exposição fotográfica”,
afirma.

Projeto tem como objetivo preservação da história da casa que abriga o Museu

EM 2021
Serão realizadas em contrapartida social, oficinas de educação patrimonial
com ações educativas em cinco municípios no primeiro semestre de 2021.

EDIÇÃO2020
Todas as cestas nas opções de bambu,
cesta papel decorada ou caixa
decorada!

Pesquisa documental foi realizada com recursos do Prêmio Elisabete Anderle de Apoio à Cultura

AMOR SAGRADO E SUBLIME É AQUELE
QUE NÃO EXIGE RECOMPENSAS

pedidos:
I G U A T E M I - M A R AV I L H A
MATEUS BENETTI
49 9 8913-8318
JAQUELINE CERBARO
49 9 8875-2642
49 3664-1865

CENTRAL PINHALZINHO
ELIANE SCHNEIDER SCHMATZ
49 9 8868-0452
ELIZETE
49 9 9136-5453
49 3366-1174

R E A L M A R AV I L H A
E VA N D R O A L B R E C H T
49 9 9841-5873
ALESSANDRA SCOLARI
49 9 9828-3529
49 3664-0354

www.superiguatemi.com.br

CD- CENTRO DE DISTR.
KELI CERBARO
49 9 9135-2063
SUZANA FILIPIN
49 9 9812-0136
49 3664-1232

Quando uma pessoa atinge o mais elevado estágio de
amor, torna-se capaz de doar-se totalmente ao ente amado.
Jesus Cristo ensinou: “Ninguém tem maior amor que o daquele que dá a sua vida por seus amigos”. O amor sublime não
é aquele que leva a pessoa a querer arrebatar o outro para si,
mas aquele que o leva a doar-se para o bem do outro.
Livro: Mensagens de Luz
Sou filho de Deus
Sou alegre

Sou feliz
Sou saudável
Muito obrigado, obrigado, obrigado, obrigado!
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INFRAESTRUTURA Quatro ruas serão contempladas com o investimento,
repassado através de emenda do deputado Marcos Vieira (PSDB)

Convênio garante mais de R$ 450 mil
para obras de asfalto em Maravilha
Carine Arenhardt/O Líder

O Governo do Estado,
por meio da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e
Mobilidade, confirmou nesta semana um convênio de
mais de R$ 450 mil com o
município de Maravilha. Os
recursos serão destinados
para pavimentação asfáltica e contratação de empresa
especializada para realização de serviços e sinalização em ruas do perímetro
urbano.
Do total, cerca de R$ 400
mil são oriundos do Governo de Santa Catarina, através de emenda do deputado Marcos Vieira (PSDB), e
o restante será de contrapartida da prefeitura de Maravilha. As obras vão ser realizadas nas ruas Matheus Giusti,
1º de Maio, Sagrada Família
e Travessa Ana Albrecht.

VENDAS

Jogador de futsal
Bateria participa de aula
com alunos de Maravilha
Natural de Palmitos,
o jogador da Seleção Brasileira de Futsal, Dione Alex Veroneze, o Bateria, participou de um
evento na manhã de sábado (5), em Maravilha,
com alunos do Curso Imersão em Vendas, promovido por Feldmann Assesso-

ria em Gestão Comercial.
Junto com os professores Vanderlei Feldmann e Renata Mattia,
Bateria falou sobre a carreira e como tudo envolve a ação de vender. O
curso é focado no processo de vendas, do planejamento até o pós-vendas.
Ederson Abi /O Líder

Matheus Giusti, travessa ao lado do Cartório Eleitoral de Maravilha

O governo municipal de
Maravilha deve lançar em
breve a licitação para contratação da empresa que vai
executar a obra. A execução
dos trabalhos deve marcar o
início da nova gestão municipal, em 2021.

TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS
Matheus Giusti: Travessa ao lado do Cartório Eleitoral de
Maravilha, até o Rio Iracema
1º de Maio: No trecho da lateral do Centro Cultural 25 de Julho
Sagrada Família: Trecho próximo da empresa Rudély, no Bairro
Floresta
Travessa Ana Albrecht: Trecho entre as avenidas Anita Garibaldi
e 27 de Julho

Na sala, Bateria falou sobre network pelo mundo e respondeu perguntas dos alunos
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SC

"Vamos fechar com resultado positivo"
Para o presidente da Ocesc, Luiz Vicente Suzin, adaptação à crise e melhora no clima vão impulsionar cooperativismo
Rede Catarinense de
Notícias - De modo geral,
como o senhor avalia o
ano de 2020 para as cooperativas de SC?
Luiz Vicente Suzin,
presidente da Organização das Cooperativas
de SC (Ocesc) - A gente
vinha com uma projeção
muito boa, de bastante
investimento, mas quando
começou a pandemia, todo
mundo deu uma segurada.
O mercado deu uma retraída, e consequentemente
as cooperativas sentiram o
mesmo drama. Depois, as
cooperativas começaram
a adotar cuidados como
a vigilância sanitária vem
pedindo, dentro das indústrias, no campo também,
a gente teve esse cuidado
até na visita dos técnicos
com o produtor. Então
as cooperativas foram se
adequando. O agro foi retomando o trabalho, e com
isso, as cooperativas hoje
vão fechar o ano de 2020,
apesar do susto, todas

DIVULGAÇÃO/OCESC

acima do planejado. Não
temos os números finais,
mas vamos fechar com
resultado positivo.
RCN - Daqui para frente o crescimento será mais
concreto?
Suzin - A gente espera
que o clima continue ajudando. Tivemos algumas
perdas na agricultura, mais
no Extremo-Oeste. No
Meio-Oeste nós perdemos,
mas não muito. Se chover
daqui pra frente, melhora
bastante, com chance de
um novo plantio. É uma
retomada do trabalho.
Nosso produtor apostou
no plantio, na safra, e as

cooperativas conseguiram
vender os seus insumos.
RCN - A pandemia
demandou muito das
cooperativas de crédito.
Elas conseguiram atender
essa demanda?
Suzin - É a mesma
situação das cooperativas
do agro para as de crédito.
Com a retomada dos investimentos, principalmente
nos plantios, as cooperativas de crédito foram
se adequando. Então os
recursos vieram, e o produtor foi investindo nas novas
culturas com esse recurso
das cooperativas de crédito.
Elas são muito ligadas ao

FIESC, CIESC,
SESI, SENAI e IEL

Superação

agro em Santa Catarina, as
micro e pequena empresas, e isso foi fluindo. Elas
também vão fechar o ano
com resultado positivo.
Elas foram se adaptando, e
o recurso não faltou.
RCN - Como o preço
do milho, influenciado
pelo dólar, afetará o agro
daqui pra frente?
Suzin - A questão do
agro, o preço das commodities, milho, soja, o próprio
arroz, toda a questão dos

cereais. O produtor, com
essa questão do preço, foi
apostando no plantio, com
uma tecnologia alta, em
função dos preços que estimulam o produtor a plantar. Basta vir a chuva, pra
minimizar as perdas. Então
essa cadeia foi positiva.
RCN - Como funcionou o trabalho do Sescoop durante a pandemia?
Suzin - A gente continuou realizando as formações virtualmente. Claro

que no começo, como quase tudo, a gente paralisou
até vir as adaptações, mas
não foi um ano perdido.
Outros programas como
capacitação dos nossos
colaboradores aconteceram
de forma virtual. Mas a
gente tem um trabalho bastante aprofundado com as
mulheres cooperativistas, e
o Cooperjovem que foram
mais prejudicados. Mas
a gente está se adaptando
para retomar as atividades.

www.brde.com.br

Verde é
a cor da
esperança.
Para fazermos um 2021 diferente, não basta acreditar. É preciso
fazer. Transformar sonhos em projetos. Planos em ações. Intenções
em realizações. E nessa hora é bom saber que você não está
sozinho. Porque onde tem desenvolvimento, inovação e novos
negócios surgindo em Santa Catarina, tem também o apoio do
BRDE. Porque verde não é só a cor da esperança. É a cor do BRDE
também. Acredite. Juntos vamos fazer um 2021 melhor.

Ouvidoria DDG
0800.600.1020

Educar, inovar e proteger
a saúde do trabalhador e
as indústrias catarinenses.
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SORTEIO

MOEDAS EM FALTA Pedido é que a população faça esse dinheiro
circular, levando até os bancos ou empresas

Pix no Sicoob tem promoção com
R$ 425 mil em prêmios

Empresários alertam para falta
de troco no comércio local
Divulgação

CARINE ARENHARDT
Um problema crônico e que
depende da colaboração da comunidade em geral para ser
amenizado. A falta de troco no
comércio é resultado de um hábito comum entre muitas pessoas: ter em casa os famosos cofrinhos de moedas e notas de
baixo valor. Guardar os trocadinhos pode parecer uma boa
ideia, mas afeta a rotina de bancos e comércios.
As moedas andam sumidas e
até mesmo as agências bancárias
enfrentam a falta desse dinheiro. A falta de troco, especialmente moedas, é um grande desafio
para os comerciantes. Conforme
a empresária, Beatriz Bernardi, o
cenário dificulta inclusive o atendimento ao cliente, quando as
moedas são necessárias.
“A gente se depara o tem-

Falta de moedas afeta comércios e bancos

po todo com cliente que exige, e
é um direito dele, moedinhas de
troco. É um problema difícil que
todo o comércio está enfrentando, já conversei também com várias agências bancárias, mas a dificuldade deles é a mesma que a
nossa, também não tem moeda”,

explica. A empresária pede que
as pessoas que tem moedas em
casa levem até os comércios ou nas
agências bancárias, para que este
dinheiro de troco volte a circular.
A presidente da CDL e Associação Empresarial de Maravilha,
Eliana Estefano, reforça o pedi-

do para a população local, citando que esta é também uma campanha em nome das entidades
que representam a classe empresarial. “Vamos aqui relembrar e sensibilizar, ajudem no
troco, façam as moedas circularem”, finaliza.

Para aumentar ainda mais a
quantidade de Chaves Pix cadastradas e o número de transações
Pix feitas em seus sistemas, o Sicoob iniciou uma grande promoção: serão sorteados R$ 425
mil em prêmios, com sorteio de
70 vales-poupança de R$ 5 mil
e R$ 10 mil. A cada nova chave cadastrada ou transação Pix
realizada, o usuário recebe um
número da sorte a mais, aumentando as suas chances de ganhar.
A promoção é válida para todos os cooperados, Pessoa Física e Pessoa Jurídica, e para
os não cooperados que possuem uma conta poupança no
Sicoob. Além dos sorteios, outra promoção vigente, também
relacionada ao Pix, é a isenção
de qualquer tarifa durante 90
dias, contados a partir do lançamento do Pix em 16 de novembro. Ou seja, neste período,
no Sicoob ninguém paga tarifas
para enviar ou receber um Pix.
Segundo Marcos Vinicius
Viana Borges, diretor-executivo de Operações do Centro Co-

operativo Sicoob (CCS), o objetivo das promoções é despertar
o interesse e estimular a utilização do Pix por todos, com destaque para o micro e pequeno
empresário, público fortemente beneficiado com a chegada
do Pix, especialmente pelo recebimento imediato das vendas,
que favorece o seu fluxo de caixa. “Ao lado da inovação tecnológica, o Banco Central concentrou-se na inclusão, pois, com
um celular na mão, as pessoas têm condições de abrir digitalmente uma conta na instituição que desejarem, inclusive no
Sicoob, com acesso imediato ao
Pix. É super inclusivo”, afirma.
A instantaneidade da transferência financeira e custos menores são pontos fortes do Pix
para a sociedade brasileira. O
serviço está em pleno funcionamento no Sicoob, 24 horas por
dia, sete dias por semana, conferindo comodidade e agilidade para todos que mantêm uma
conta no Sicoob, seja qual for
o momento que precisarem.

obituÁrio
EDUARDO GALVÃO
O ator Eduardo Galvão morreu
no dia 7 de dezembro, aos 58
anos, vítima de covid-19. O artista
participou de dezenas de novelas
ao longo da carreira, entre elas A Viagem, O Clone e
Paraíso Tropical. Ele também participou de filmes
como Um Tio Quase Perfeito e Didi, o Caçador de
Tesouros.
NATALIE DESSELLE
A atriz Natalie Desselle morreu
no dia 7 de dezembro, aos 53
anos, vítima de câncer. Ela ficou
conhecida principalmente por seu
papel como Mickey na comédia Ricas e Gloriosas,
de 1997, em que atuou ao lado de Halle Berry. Natalie
também estrelou o sitcom Eve durante três anos.
ALEJANDRO SABELLA
O técnico argentino Alejandro
Sabella morreu no dia 8 de
dezembro, aos 66 anos. Ele foi
vice-campeão pela Argentina na
Copa do Mundo de 2014 e ganhou a Libertadores de
2009 no comando do Estudiantes.
PAOLO ROSSI
O ex-jogador de futebol da Itália
Paolo Rossi morreu no dia 9
de dezembro, aos 64 anos. Ele
fez carreira nos clubes Perugia,
Milan, Verona e Juventus. Na Copa do Mundo de
1982, marcou três vezes na partida que resultou na
eliminação brasileira.

JOSEPH SAFRA
O banqueiro e fundador do Grupo
Safra, Joseph Safra, morreu no
dia 10 de dezembro, aos 82 anos.
Ele é considerado o homem mais
rico do Brasil, de acordo com ranking de bilionários
brasileiros da revista Forbes.

cemitério municipal de São Miguel da Boa Vista.

LEONI FIOR
Faleceu no dia 3 de dezembro, no Hospital Regional
de São Miguel do Oeste, aos 66 anos. Seu corpo foi
velado na Assembleia de Deus de Romelândia e
sepultado no cemitério de Romelândia.

EBRAIMA PETRONILA KUMMERZ MAHL
Faleceu no dia 9 de dezembro, aos 79 anos. Seu
corpo foi velado na Capela Mortuária do Cemitério
Jardim dos Ipês, em São Miguel do Oeste, e
sepultado no Cemitério Memorial Jardim dos Ipês.

GERCI COUTINHO DA ROSA
Faleceu no dia 4 de dezembro, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos 73 anos.
Seu corpo foi velado na Igreja Católica da
Linha Cruzinhas e sepultado no cemitério da
comunidade.

HILÁRIO WENDELINO WILLENS
Faleceu no dia 10 de dezembro, no Hospital São
Lucas de Guaraciaba, aos 85 anos. Seu corpo
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e
sepultado no cemitério municipal.

SEBASTIÃO GONÇALVES
Faleceu no dia 4 de dezembro, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos 85 anos.
Seu corpo foi sepultado no cemitério de Sul Brasil.
HERMINIA ELSA LYNEBURGUER
Faleceu no dia 5 de dezembro, aos 98 anos. Seu
corpo foi velado na Igreja Luterana e sepultado no
cemitério municipal de Maravilha.
SIBILA HORN
Faleceu no dia 6 de dezembro, em sua residência,
aos 83 anos. Seu corpo foi velado no Clube de
Idosos de São Miguel da Boa Vista e sepultado no

NELVO SIMON
Faleceu no dia 6 de dezembro, no Hospital São
José de Maravilha, aos 68 anos. Seu corpo foi
velado na Igreja Católica da Linha Consoladora e
sepultado no cemitério da comunidade.

WILLIBALDO TERCIO OTT
Faleceu no dia 10 de dezembro, no Hospital Regional
de Chapecó, aos 81 anos. Seu corpo foi velado Igreja
Católica da Linha Esperança, em Romelândia, e
sepultado no cemitério da comunidade.
IRICA SEBASTIANY DOS SANTOS
Faleceu no dia 10 de dezembro, no Hospital São
José de Maravilha, aos 71 anos. Seu corpo foi velado
no Clube de Idosos Sagrado Coração de Jesus e
sepultado no cemitério municipal de Tigrinhos.
UBIRANY FÉLIX DO NASCIMENTO
O cantor Ubirany Félix do
Nascimento, do Fundo de Quintal,
morreu no dia 11 de dezembro,
aos 80 anos, vítima de covid-19. O
cantor foi um dos fundadores do grupo musical na
década de 1970.
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TRÂNSITO E VOCÊ

por Alyson Henrique Becker

Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia
de Polícia Militar Rodoviária

Lixo nas vias: um problema ambiental
e de segurança viária
Já faz um tempo que percebo o descaso que alguns usuários do
trânsito possuem com o meio ambiente. Basta trafegar pelas rodovias e ruas das cidades para notar a quantidade de lixo que se encontra às margens da pista de rolamento. Na grande maioria das vezes
são encontradas garrafas plásticas e de vidro, porém, a falta de respeito é tanta que se pode localizar inclusive lixos domésticos.
Quem nunca flagrou no trânsito algum condutor ou passageiro
abrindo a janela do veículo e jogando o lixo para fora? Essa tremenda
falta de educação é também realizada por alguns pedestres e ciclistas, que preferem jogar os objetos nas vias ao invés de esperar chegar
ao lixo público ou particular mais próximo.
Não consigo imaginar como uma pessoa em sã consciência assuma esse tipo de conduta. Muitos desses lixos demoram anos para
se degradar e vão se acumulando às margens das vias, causando diversos problemas ambientais.
Por mais absurdo que seja, há ainda pessoas que pensam que a
responsabilidade ao meio ambiente é apenas do poder público, sendo tal ideologia flagrantemente contrária ao texto constitucional.
Nesse sentido, a preservação do meio ambiente pela coletividade
é direito humano de terceira geração e está previsto no artigo 225 da
Constituição Federal de 1988, o qual é categórico em demonstrar que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, todo e qualquer
usuário da via, detentor de direitos e obrigações no trânsito, possui a
responsabilidade de defender e preservar o meio ambiente.
Frisa-se que além de prejudicar o meio ambiente, esse comportamento impróprio compromete também a segurança do trânsito.
Ora, um objeto arremessado de um veículo pode causar um grave
acidente, em especial aos pedestres e ciclistas, que são usuários mais
frágeis e estão mais expostos a riscos. Ainda, o acúmulo de lixo às
margens da pista de rolamento pode trancar canaletas, vindo a ocasionar lâminas de água sobre a via, aumentando as chances de ocorrer um acidente naquele local.
Assim, levando em consideração esse tipo de conduta, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 172, normatizou como infração de trânsito quem atira do veículo ou abandona na via objetos ou
substâncias, sendo considerada infração de natureza média, cuja penalidade é de multa no valor de R$ 130,16.
Vale lembrar que ainda existem pessoas, e acredito ser a maioria,
comprometidas com o meio ambiente e com a segurança do trânsito, as quais respeitam e empenham atitudes para evitar a poluição,
promovendo inclusive práticas de recolha de lixo às margens da rodovia e das ruas das cidades.
Desse modo, a prática de boas atitudes entre os usuários do trânsito tem o poder de promover o respeito mútuo e a cidadania, garantindo o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para
as presentes e futuras gerações, além de aumentar a segurança viária.
Tenham todos uma boa semana e até a próxima!

cotidiano
CRIMINOSOS Polícia Militar e Polícia Civil deram rápida resposta
na prisão dos criminosos

Homens armados assaltam empresa de Maravilha,
roubam dinheiro e são presos no mesmo dia
Fotos: Polícia Civil

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Maravilha e Cunha Porã,
em pronta resposta, prenderam
os autores de um grande roubo
a uma empresa na quinta-feira
(10) em Maravilha. Dois assaltantes invadiram a empresa, às
margens da BR-282, renderam os
funcionários e roubaram aproximadamente R$ 60 mil reais. Eles
fugiram em direção a Cunha
Porã e foram presos pela polícia.
COMO OCORREU
Dois homens entraram armados de revólver a uma empresa e surpreenderam os funcionários anunciando o assalto. Os
autores, que estavam de capacete de motocicleta para não serem reconhecidos, tiveram acesso a grande quantia em dinheiro
que estava em um cofre.
Imediatamente, após a comunicação do roubo, Polícia Civil e polícias militar de Maravilha
e Cunha Porã empreenderam
esforços no sentido de identificar e capturar os autores. Em diligências continuadas, as forças

Homens armados invadiram setor financeiro e levaram dinheiro e cheques que
estavam no cofre

de segurança levantaram informações importantes que nortearam toda a continuidade da
ocorrência.
Os autores, para despistar a
polícia, trocaram de roupa antes do crime, esconderam a motocicleta em casa de familiares
dentre outros elementos descobertos pela equipe de policiais.
Foram encontrados diversos vestígios e materialidade vinculada
aos autores ao longo do dia.
Com a informação de que os
criminosos estariam em um de-

terminado automóvel, na cidade de Cunha Porã, policiais civis
e militares abordaram o veícu-

Maioria do dinheiro roubado foi
recuperada pelas equipes da Polícia
Militar e Polícia Civil

lo suspeito, um Renault Clio, flagrando os indivíduos já identificados como autores do roubo
e um cúmplice. Com eles foram
encontrados grande quantia em
dinheiro, instrumentos e objetos que presumem a autoria do
crime.
Prestou apoio na investigação o Canil Setorial da Polícia Militar de São Miguel do Oeste.
No total, foram conduzidas
três pessoas para a delegacia de
Polícia Civil de Maravilha onde
foi lavrado o auto de prisão em
flagrante e, depois, os criminosos foram levados para a unidade prisional de Maravilha.

Forças de segurança deram rápida
resposta e prenderam os assaltantes em
Cunha Porã

SUSTO

Criança de um ano é picada por cobra coral verdadeira
após brincar com o animal no interior de Cunha Porã
Hospital São José

EDERSON ABI
Uma criança de um ano e
sete meses foi transferida para
o Hospital Materno Infantil de
Chapecó após ser picada por
uma cobra coral verdadeira no
interior de Cunha Porã. O caso
foi registrado pelo Samu de Maravilha às 12h de quarta-feira (9)
em Linha Incaré. A cobra era um
filhote, segundo as análises feitas

Cobra foi morta por familiares e levadas até o Hospital São José de Maravilha

pela equipe.
A criança foi flagrada pelos familiares brincando com o
animal no quintal de casa. A cobra foi morta e a criança encaminhada rapidamente para o Hospital São José de Maravilha pelo
Samu. No local, a cobra foi identificada como coral verdadeira
e a menina foi transferida para
Chapecó.
De acordo com a gerente de enfermagem do Hospital

São José, Marlice Röpke, a unidade possui soros para Jararaca
e outras cobras, mas não estava
com a aplicação para coral verdadeira. Ainda, por se tratar de
uma criança, ocorreu o rápido
encaminhamento para a aplicação no Hospital Materno de
Chapecó.
Em entrevista à Rádio Líder, Marlice afirmou que a criança foi atendida com vermelhidão e sinais na mão, mas estava

bem, apenas com dor. Ela ressaltou a importância de levar a cobra
junto para rápida identificação do
animal, o que foi feito pela equipe
junto ao Centro de Informações
Toxicológicas de Santa Catarina.
Segundo o hospital, a criança foi picada duas vezes pela cobra e recebeu cinco ampolas de
soro antielapídico no Hospital
Infantil. Depois, foi encaminhada para o Hospital Regional de
Chapecó para acompanhamento respiratório para precaução.

ACIDENTES COM COBRA
De acordo com o Hospital São
José, é comum o registro de acidentes com cobras na região Extremo Oeste. De acordo com a gerente Marlice, a unidade recebe vários
casos ao longo do ano, principalmente de pessoas adultas.
No caso da criança desta semana, a diferença é a idade (um
ano e sete meses). Marlice diz
que acidentes com crianças não
são comuns em Maravilha.
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esporte
GREMISMO Marcos Bruch chegou a morar na Capital Gaúcha
(Porto Alegre), uma temporada só para estar perto do time

Torcedor maravilhense guarda
coleção que conta história do Grêmio
Fotos: Eliane Santos/O Líder

ELIANE SANTOS
Paixão que está no sangue. Assim é como o maravilhense Marcos Bruch define o sentimento que tem pelo
seu time do coração – Grêmio.
Desde muito pequeno ele foi
incentivado a torcer pelo Tricolor Gaúcho, por meio dos
pais que eram torcedores fanáticos, além de alguns tios.
Para definir tanto amor
pelo Grêmio o torcedor coleciona em sua casa um grande
acervo de revistas, pôsteres
e álbuns de fotos, que contam a história do Azul, Preto
e Branco.
Os anos passaram e o
amor pelo seu time do coração só aumentou. Hoje, Marcos é pai do Luan Arthur, que
está com dois anos e três meses. O nome do filho não pre-

Marcos Bruch tem mais de 300 revistas
em acervo

cisa nem explicar de onde ele
tirou a ideia. “O nome do meu
filho é em homenagem aos jogadores do Grêmio que foram
grandes ídolos (Luan e Arthur). Eu guardo revistas desde as primeiras conquistas do
time e acompanhei e atualmente mantenho um acervo
de mais de 300 itens. Essas são
minhas relíquias”, conta ele.

Amor pelo time mostra empenho e nome do filho em homenagem a jogadores

Bruch é o tipo de torcedor
que não mede esforços para
apoiar seu time. “Onde eu estiver se o Grêmio estiver disputando um jogo importante eu vou assistir. Até lembro
uma passagem que estava em
São Paulo trabalhando e levei
advertência no trabalho porque viajei a Porto Alegre para
acompanhar uma decisão do
Grêmio. E é assim desde sem-

pre, o Grêmio é uma grande
paixão na minha vida”, frisa o
torcedor.
De tanto acompanhar os
jogos ele chegou a morar na
Capital Gaúcha (Porto Alegre), uma temporada só para
estar perto do time. As fotos
com diversos jogadores que
já passaram pelo Clube Gaúcho mostram a proximidade e
o gremismo do maravilhense.

Árbitro maravilhense participa de
competição nacional
Divulgação

Tiego Drumm em frente do local de realização do campeonato

los órgãos de saúde e testados
em eventos da modalidade.

Esta é sétima competição
nacional, entre eventos de Copa

Brasil e Brasileiro, que Drumm
participa. Ele ainda atuou em
diversas competições estaduais
e em 2017 esteve em Assuncion,
Paraguai, onde atuou na edição daquele ano do Sul-americano Infantil e Juvenil e etapa
do Circuito Mundial destas categorias. “Gostaria de agradecer a todos que vem me dando apoio, a família, amigos e
também a coordenação nacional de arbitragem, na pessoa do senhor Marcos Tavares, por confiar no nosso
trabalho,” comenta Drumm.

COVID-19

Campeonato Sul Brasileiro de Futebol 7 é transferido
O governo do Rio Grande do
Sul proibiu a realização de eventos com aglomeração de pessoas e, com a decisão, o Campeonato Sul Brasileiro de Futebol 7
que seria realizado em Gramado foi cancelado. A equipe Maravilha Fut7, foi convidada para

GRÊMIO 1 X 1 SANTOS
O confronto está completamente aberto. Grêmio é
melhor que o Santos, ainda mais que eles não terão
o Soteldo. Mas é inegável que a vantagem agora é do
time da Vila Belmiro. Empataram fora e vão jogar em
casa. Por isso, o equilíbrio. Grêmio ainda tem muita
chance de classificar, mas não é mais aquele favoritismo que todo mundo sabe que existe pela diferença de
qualidade dos times.

FEZ FALTA

TÊNIS DE MESA

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM)
realiza o Campeonato Brasileiro, evento que segue até o domingo (13), na cidade do Rio
de Janeiro. O professor e árbitro de tênis de mesa maravilhense, Tiego Drumm, está
atuando na competição nacional. Ele foi convocado para
participar como árbitro.
A edição de 2020 está cercada de protocolos específicos em função da pandemia
do coronavírus. Todos os protocolos foram aprovados pe-

Oneide Behling

participar da competição e de
acordo com o atleta e envolvido
na organização da equipe, Renato Gonçalves, o evento ficou
para fevereiro do ano que vem.
O Campeonato Sul Brasileiro de Futebol 7 vai ter a participação de 12 equipes, sendo

seis femininos e o mesmo número no masculino. Clubes do
Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Entre os participantes está o Maravilha Fut7.
A competição marca a
inauguração do Complexo Esportivo de Gramado, localiza-

do no Bairro Várzea daquela
cidade. Toda a estrutura demorou oito anos para ser edificada. São 8.774,10 metros
quadrados construídos com
estrutura completa para realização de diversos esportes.

Faltou o espírito de Libertadores. A impressão
que deu é que o Grêmio estava jogando uma partida qualquer. Não há explicação que justifique o
time de Renato andando em campo na Libertadores. Sem Jean Pyerre, vimos um time bem normal.
Quem faz o Grêmio jogar e subir de patamar é Jean
Pyerre.

DESTAQUES
Ferreira mudou o jogo para o Grêmio. Ele entrou
driblando, conseguindo passar pelo adversário. Foi
o Ferreira quem cavou a expulsão do Pituca e depois
cruzou a bola que bateu na mão do atleta do Santos
e gerou o pênalti. Se a classificação vier na Vila Belmiro, o mérito será muito por conta da atuação dele.
Já Diego Souza não conseguiu jogar bem. Mas foi decisivo, bateu o pênalti muito bem. Meteu a bola quase no ângulo.

ELIMINAÇÃO DOLORIDA
Inter jogou muito bem, amassou o Boca Juniors no
primeiro tempo. Bola no travessão e cabeçadas, poderiam ter mudado a história. Na segunda etapa o colorado deu sinais de cansaço. Cuesta teve o gol à disposição em saída errada do goleiro, mas o zagueiro
mandou por cima do travessão. Dava para ter triunfado, e seria justo, pelo menos por 2 a 0 com a bola rolando.

JOGOU MUITO
Internacional só foi muito melhor por conta do
Patrick. Todas as melhores jogadas passaram por
ele. Foi o melhor da partida. Jogou um absurdo. Driblava, ia para a linha de fundo. Ele começa a jogada
do gol, Patrick também fez as jogadas que Galhardo e Praxedes perdem. Sem dúvidas, o melhor em
campo.

NA ARQUIBANCADA
O Inter fez o mais difícil e perdeu de novo nos pênaltis. Informações dão conta que o garoto Peglow pediu para bater. Aí, o técnico Abel Braga deveria ter dito
com firmeza: Você não. Vou escalar os cascudos para
as cobranças. Lindoso e Peglow mandaram a vaga na
arquibancada.

Você

acredita

a gente

também

Financiamento de energia solar para a sua empresa realizar.
Quando você confia que vai fazer acontecer, a gente confia junto. Por isso, nós oferecemos linhas de crédito com
taxas justas e uma parceria de verdade, sempre prontos para atender e entender você. Assim, fazemos a diferença
na sua vida financeira e na vida de muitas outras pessoas, pois quando os seus planos saem do papel, os recursos
gerados são reinvestidos na sua região e ajudam a sua comunidade a crescer junto.

Para mais informações, contate sua agência. Verifique se o crédito contratado cabe no seu orçamento. Crédito sujeito a análise e aprovação.

Solicite e aproveite.
SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

