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DIRETO 
AO PONTO

O governador Carlos Moi-
sés lançou na quarta-feira 
(16), o Plano Estadual de Va-
cinação no Estado, para co-
vid-19, o qual prevê vacinar 
2,8 milhões de pessoas dos 
grupos prioritários em um 
primeiro momento. O traba-
lho de imunização da popu-
lação catarinense vai ocorrer 
em conjunto com o governo 
federal e os municípios.  

Segundo o cronograma, 
a vacinação dos grupos prio-

ritários será em quatro fa-
ses, começando com os tra-
balhadores da saúde, idosos 
acima de 75 anos, pesso-
as com mais de 60 anos que 
moram em instituições de 
longa permanência e a po-
pulação indígena. Nas fa-
ses seguintes estão, pesso-
as com idade entre 60 e 74 
anos; que apresentam co-
morbidades; e por fim, pro-
fessores, profissionais da Se-
gurança Pública, do sistema 

COVid-19

Governador lança plano 
Estadual de Vacinação

prisional e de salvamento. 
Santa Catarina segue en-

frentado a pior fase da doen-

ça, com números recordes de 
casos ativos e alta ocupação 
dos leitos de UTI no SUS.

nÚmEROs Em mARAVilHA 
Os números de casos ativos baixaram nesta semana 
no município. O boletim da sexta-feira (18) apontava 
para o total de 1.437 pacientes já diagnosticados com 
a doença, dos quais 23 são considerados com o vírus 
ativo e 1.394 estão recuperados. O município tem uma 
pessoa internada para tratamento da doença e 68 são 
monitorados. O número de óbitos segue em 20, sem 
novos registros. 

2020 JÁ VAi TARdE
Já escrevi em outras ocasiões que não sou lá muito afeito 

a mudanças de ano. Para mim, é como se terminasse um dia, 
e iniciasse outro simplesmente. Todavia, este 2020 é diferen-
te. É preciso mudar o ciclo. Talvez, quando começamos este 
ano, jamais imaginássemos no que tudo isto iria virar. Ha-
via inegável perspectiva de que fosse um bom ano. Empre-
sas criavam expectativas, pessoas estavam entusiasmadas. 
Em que pese já haver um indício mundial de crise, visto que 
já havia a COVID na China, ninguém aqui levava muito a sé-
rio no que as coisas iriam se transformar. Tudo travou, e em 
março, tudo parou. Empresas pararam de crescer, segmen-
tos importantes da economia pararam de trabalhar, setores 
de diversões públicas cessaram cem por cento as atividades, 
o desemprego cresceu, a renda caiu, e o caos se instaurou. 
Foi o resumo do ano de 2020. Um caos, literalmente. Chega-
mos ao final do período com a expectativa de um início de 
vacinação, que certamente virá em 2020. Contudo, os seto-
res afetados levarão provavelmente anos para se restabele-
cerem. E as vidas humanas, que dizer? Perdas e perdas, in-
comensuráveis, deixando famílias órfãs e entristecidas. Por 
isso, desta vez tem que ser diferente. O ano termina, e co-
meça outra vez, diz a música. Sinceramente, espero que o 
ciclo termine! É preciso mudar o ciclo! Portanto, que venha 
2021 com tudo novo “de novo”. É necessária a retomada da 
vida, principalmente. E que assim seja. Resumo, caros leito-
res? 2020 já vai tarde. E que vá logo! 

Os COmEnTÁRiOs AbsuRdOs 
Em REdEs sOCiAis
Já escrevi – e torno a escrever – que é preciso deixar a 

política de lado em certas situações. Especialmente a pan-
demia. Já não bastasse as disputas entre Dória e Bolsonaro. 
Mas dias atrás, o que li me deixou impressionado. Uma jo-
vem, de São Miguel do Oeste, que até então eu achava ser 
pessoa esclarecida, comentou em sua rede social acerca da 
pandemia. Culpou diretamente o prefeito do município e o 
presidente da República. Ridícula afirmação, desproporcio-
nal politização. Para você culpar um prefeito, é preciso cul-
par a todos! Para culpar a um governador, é preciso culpar a 
todos! E para culpar o presidente, é preciso responsabilizar 
a todos do mundo! Afinal, querem dizer que é culpa do pre-
sidente, governador ou prefeito aqueles sem noção que an-
dam se aglomerando em finais de semana, sem usar másca-
ra e sem tomar as medidas cabíveis de segurança? Que culpa 
um governante tem disso? Nenhuma. Chega de politizar o 
que não precisa ser politizado. Tem horas que a paixão polí-
tica se mescla com ignorância. Não precisamos disso. 
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LIÇÕES DE VIDA
“você é livre para fazer suas escolhas, 
mas é prisioneiro das consequências”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

PARA UMA BOA LEITURA 
E LIÇÃO DE VIDA

Vale muito a pena ler, rir e se emocionar com o livro “MEU AMI-
GO CÂNCER”, da ainda jovem e muito bonita gaúcha Mari To-
son. É a história de uma garota que teve que trocar, aos 19 anos, 
uma cadeira do cursinho pré-vestibular por um leito hospitalar, 
onde esteve grave, com leucemia, em três temporadas. Mas, em ne-
nhum momento desistiu da vida e de ter filhos e, hoje, é vencedo-
ra, empresária e voluntária. Sugiro a leitura, vai te fazer bem...

A REpERCussãO dO 
pEnA dE pRATA

O Oeste catarinense se des-

tacou com O LÍDER, pela hon-

raria de ser o PENA DE PRA-

TA do Estado de Santa Catarina. O 

Oeste está agora bem representado na mídia im-

pressa. Recebemos manifestações do Estado intei-

ro e não poderíamos deixar de dar conhecimento a 

todos os leitores do que significa esse título. Sem-

pre fomos uma imprensa séria, independente e aci-

ma de tudo levando o que há de bom em nossa ter-

ra. Obrigado a todos pelas manifestações de carinho 

e apreço. Prometemos continuar a trilhar o caminho 

por nós traçado. Abraço a todos que nos apoiam!

No mês de novembro entrou em vigor o PiX, que promete facilitar as transações bancárias. 
Nossa perspectiva é que esse instrumento é muito perigoso, principalmente para os mais 
velhos. a possibilidade de um assalto e o esvaziamento da conta do cliente é real, e a 
bandidagem está a postos para essa possibilidade. O assalto em Criciúma no fim de novembro 
mostra que as quadrilhas estão aptas a grandes riscos e preparadas para o enfrentamento 
com a polícia a qualquer custo. Estamos reticentes quanto a segurança do PiX...

PENSÃO Para 
amaNTES 
NEM FALAR
O STF decidiu que amantes 
não tem direito à pensão 
por morte. O brasil é 
um país monogâmico 
e não há margem no 
ordenamento jurídico 
para o reconhecimento 
de duas uniões estáveis 
simultâneas. menos mal...

O PIX E SEUS 
CLIENTES

TudO libERAdO Em sAnTA CATARinA
O governador Carlos Moisés autorizou a liberação de eventos em San-

ta Catarina, que estavam proibidos desde março, no início das restrições por cau-
sa do novo coronavírus. Eventos sociais poderão ser realizados, com ocupação de 
apenas 30% da capacidade total nas regiões com nível gravíssimo, 50% no nível gra-
ve e 75% em nível alto, com liberação total da capacidade em nível moderado.

O anúncio ocorreu na quinta-feira (17). A medida é válida também para parques aquáticos 
— que reivindicam a possibilidade de reabertura — educação e outros serviços. No caso dos par-
ques aquáticos, no entanto, a capacidade permitida será de 50% mesmo no nível gravíssimo. 

JORNALISMO MARROM
Muitos canais de televisão, grandes emisso-

ras de rádios, jornais de grande circulação do Bra-
sil, estão sob domínio das esquerdas, pois são 
levas da época farta aos súditos do rei. Hoje é im-
possível acessar um grande canal de televisão, 
pois nada está certo no Brasil. Está tudo errado. 
Certo era quando o senhor ou senhora da esquer-
da comandavam. Agora estão pondo a culpa do 
coronavírus no presidente. Os institutos de pes-
quisas também tentando colocar o povão contra. 
Não adianta minha gente. Está sacramentado que 
estamos muito bem administrados. Com todo o 
caos que se estabeleceu no país com esse maldi-
to vírus, estamos sobrevivendo como não se es-
perava. Imprensa é fazê-la livre e com diretrizes 
certas, no caminho do progresso e da esperança. 
Precisamos levar otimismo ao povo brasileiro...

Desejamos um Feliz Natal a todos nos-
sos amigos, funcionários, colaboradores, 
anunciantes e leitores. Que tenham saú-
de e felicidades juntos aos amigos e fami-
liares. Na próxima edição do dia 26 esta-
remos publicando uma retrospectiva de 
todos os principais fatos e eventos duran-
te o ano de 2020. Desejamos que 2021 tra-
ga melhores dias a todos. Feliz 2021 amigos!

Fotos: Divulgação
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Livro: Mensagens 
de Luz

Sou filho de Deus

Sou alegre
Sou feliz

Sou saudável

Muito obrigado, 
obrigado, obrigado, 

obrigado!

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIquE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

QuEm AmA nãO VÊ dEfEiTOs; 
COnTEmplA A nATuREZA diVinA 
QuE EXisTE pOR TRÁs dElEs
Amar não consiste em ver os defeitos 
de uma pessoa e tentar corrigi-los, nem 
em tocar-lhe as feridas doloridas. Amar 
consiste em envolver ternamente as feridas 
dessa pessoa, contemplar com carinho a 
Imagem Verdadeira perfeita que existe por 
trás dos defeitos aparentes e, afirmando 
o seu aspecto verdadeiro, mentalizar 
para que se desenvolva cada vez mais.

pARAbéns
Conheça os ganhadores do 3º sorteio de 
prêmios da Cdl e Associação Empresarial
Cleiton C. Ferrasso 

A CDL e Associação Empre-
sarial de Maravilha realizaram o 
3º sorteio da campanha de prê-
mios: Maravilha, sua compra 
vale prêmios. O sorteio ocorreu 
sábado (12) à tarde e foi transmi-
tido via internet. Hoje (19), tem 
mais um sorteio de prêmios. 

GAnHAdOREs dE R$ 500 
Em VAlE COmpRAs
- Débora m. G. Campana - 
Casa das Tintas maravilha

- rosimar P. do Nascimento 
- Super auriverde

- Katia marciela Sottili - Cia 
mega Store

sORTEiO dE R$ 1000 
Em VAlE COmpRAs
- Simone Garcia - Cia 
mega Store

Sorteio foi transmitido on-line e hoje tem mais prêmios

Divulgação

- Dhenifer marmett - Ornare
- João Farias - iguatemi 
alimentos
- Enio José Castanha - 
agropecuária auriverde
- renato mattia - auto 
Posto Kakareko
- loraci de Oliveira - 
iguatemi alimentos

mARAVilHA Um dos projetos aprovados dispõe sobre a instalação de um 
equipamento que elimina o ar na tubulação do sistema de abastecimento de água

legislativo aprova projetos e 
realiza sessão extraordinária 
Diana Heinz

O Legislativo Maravilhen-
se promoveu na segunda-fei-
ra (14) a segunda sessão or-
dinária do mês de dezembro. 
Foram aprovados dois pro-
jetos em segundo turno. Um 
deles autoriza a abertura de 
crédito adicional especial na 
ordem de R$ 250 mil para 
aquisição de uma van com 
refrigeração para o transpor-
te da merenda escolar. Outro, 
no mesmo sentido, autori-
za a abertura de crédito adi-
cional suplementar na ordem 
de R$ 240 mil para aquisição 
de móveis e equipamentos, 
investimentos em melhorias 
nos Centros Educacionais de 
Maravilha. 

A sessão também apro-
vou em turno único um ofí-
cio para homologação de três 

termos de concessão de uso, 
sendo eles entre o município 
e as empresas: CLK Concretos 
Ltda, Comércio, Represen-
tações e Transportes Follet-
to Eireli e SCS Comércio Ltda. 

Em primeiro turno o Le-
gislativo aprovou um projeto 
que denomina como espaço 
público, especifica e dá outras 
providências a Quadra Polies-

portiva Wladimir Alberto Ro-
man (Chapinha). O segundo 
projeto aprovado em primei-
ro turno dispõe sobre a ins-
talação de um equipamento 
eliminador de ar na tubula-
ção do sistema de abasteci-
mento de água de Maravi-
lha. Outro projeto aprovado 
institui a obrigatoriedade 
arquitetônica nas edifica-

ções públicas do município. 
Após o término da sessão or-
dinária, o Presidente Nata-
lino Prante (PP) convocou 
uma sessão extraordinária 
para a aprovação do proje-
to da Quadra Poliesportiva 
e do equipamento elimina-
dor de ar em segundo turno. 
Ambos foram aprovados em 
unanimidade. 

Sessão também aprovou em turno único três termos de concessão de uso entre o município e empresas

Divulgação

2020 - Os EfEiTOs psiCOlóGiCOs 
dA pAndEmiA

“Como qualquer situação extrema, uma doença traz 
à tona o que há de melhor e de pior em cada indivíduo”, 
Susan Sontag, A doença como metáfora.

Quando lhe disseram que depois do lockdown a Ma-
ria poderia voltar a trabalhar, depois de trabalhar por 
meses em casa com o smart work, ela sentiu um senti-
mento de rejeição.

Maria teve que contar com o meu apoio para supe-
rar a fobia de tomar o cobiçado, saindo de casa. Ela 
tinha medo de se infectar e de deixar as crianças so-
zinhas.

A chegada inesperada da epidemia do novo coro-
navírus causou traumas em muitas pessoas: interrom-
peu a vida cotidiana; isolamento forçado e coexistência 
forçada em espaços confinados; para muitos, coincidiu 
com a experiência direta de doença e luto. No entan-
to, é o fato de ter aberto depois de fechado que está co-
locando a maioria das pessoas à prova de um ponto de 
vista psicológico.

No lockdown a emergência foi confrontada com a 
esperança de que pudesse sair em algumas semanas ou 
meses. Agora há um traumatismo crônico. Os sintomas 
de ansiedade, tristeza e depressão pioraram em muitas 
pessoas.

Falta a possibilidade de prever e planejar, duas ca-
racterísticas que alimentam a esperança nos humanos. 
Esse aspecto é prejudicado pela ausência de comuni-
cação clara sobre a doença em nível público. No Brasil 
tudo é política ou religião. Não tem ciência. E o judiciá-
rio não tem poder sobre o vírus. As pessoas, com pai fra-
co e fé escassa, se sentem em um limbo sem fim. 

A pandemia nos coloca em contato com a morte, co-
loca nosso senso de existência em crise.

Mas, uma das possíveis reações a isso é o afastamen-
to, até o fenômeno da negação, daqueles que minimi-
zam o perigo ou implementam comportamentos antis-
sociais, como a transgressão das normas de segurança.

Neste momento, os indivíduos têm dificuldade em 
associar sua situação de sofrimento às condições gerais 
produzidas pela pandemia. Em parte, isso é resultado 
de uma falsa normalidade à qual voltamos, mesmo que 
trabalhemos ou façamos nossos negócios, a situação 
não voltou a ser como era antes da epidemia.

Estudos afirmam que os piores sintomas são desen-
volvidos por uma parcela da população de vinte a qua-
renta anos, principalmente mulheres entre trinta e qua-
renta anos. Em muitos casos, isso pode ser devido à 
presença de filhos menores de que as mães cuidaram 
durante o bloqueio.

Além disso, as pessoas com idades entre 20 e 40 
anos continuaram a trabalhar, enquanto as pessoas com 
mais de 60 anos conseguiam se concentrar na proteção 
da saúde.

Ou seja, os jovens sofrem mais do que idosos, de um 
ponto de vista psicológico. 

Mas mesmo para nós psicólogos esta situação é 
completamente nova: Não há muita literatura sobre 
uma situação como a que estamos vivenciando, portan-
to, também para nós é um momento de estudo e pes-
quisa. É difícil fazer um diagnóstico nessas condições, 
há mais fatores que se somam e o que podemos fazer 
é apenas desencovar juntos mais capacidades durante 
a terapia.
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Escolhas do bem 
Muitos que acreditam em grandes mudanças es-

peram que elas venham dos outros, de grandes empre-
sas, dos líderes, dos ativistas. Mas podemos sim e de for-
ma muito simples, trazer muitos impactos positivos e 
importantes para esse tal mundo melhor e a vida com 
mais sentido que tanto buscamos. Coisas simples tor-
nam a vida melhor. Economizar água, cuidar de ani-
mais, comprar de pequenas empresas, visitar enfermos 
e até comprar aquele número da ação entre amigos. En-
fim, há muitas opções de ações do bem, basta estar cons-
ciente para realiza-las. Não espere o amanhã. Boas festas!

diana Heinz, jornalista

FÉRIAS

A dúvida é a mesma para muitos: 
viajar ou não neste ano? as opções estão 
mais limitadas e a insegurança ainda faz 
parte do nosso dia a dia. Para os especia-
listas, a tendência nos próximos meses 
será explorar a própria região, valorizan-
do a natureza e os momentos ao ar livre - 
nas páginas 28 e 29 você acompanha al-
gumas dicas de lugares para conhecer no 
Oeste de Santa Catarina! O importante, ao 
decidir sair nas férias para relaxar e se di-
vertir, é manter os cuidados de prevenção 
ao coronavírus e viajar com segurança.

Camilla Constantin, jornalista

Cuidado com 
afogamentos

O capitão Michael Magrini, co-
mandante do Corpo de Bombeiros 
de Maravilha, fez novamente nes-
ta semana na Rádio Líder um alerta 
para os riscos dos rios no Extremo 
Oeste. Após dois casos de mor-
tes por afogamentos (Mondaí e Ira-
ceminha), o comandante afirmou 
que todos precisam ser responsá-
veis. Em caso de afogamento, mui-
to cuidado em tentar salvar as pes-
soas. Vamos nos cuidar nesse verão, 
que começa na próxima semana. 

Ederson Abi, jornalista

Tchau, 2020!
Um ano cheio de desafios. 2020 exigiu desenvolver novas habilidades, reinven-

tar-se nas atividades, porém foi de perdas para algumas pessoas. É o ano que só que-
remos dizer tchau, mas pelo menos tirar o aprendizado dele. Três grandes campos 
são necessários para ter uma vida equilibrada: inteligência emocional, espiritual e fi-
nanceira. A primeira para gerenciar os problemas internos; a segunda para fortale-
cer naquilo que você acredita ser algo maior; e financeira porque precisamos para o 
dia a dia. Com isso, desejo para você um feliz Natal e próspero 2021. Um abraço.

Cleiton C. ferrasso, jornalista

Fica difícil, na verdade impossível, fiscalizar cada festa familiar ou reunião entre amigos nes-
ta época do ano. Portanto, é hora de cada um assumir sua parcela nessa responsabilidade coleti-
va. Ninguém quer passar o Natal ou o Ano Novo sozinho, mas é preciso avaliar muito bem como 
e com quantas pessoas vamos nos reunir. Vivemos um cenário complicado em Santa Catarina, 
com o pico da pandemia, que infelizmente pode se agravar depois das festas de fim de ano. Cada 
um de nós precisa se responsabilizar pela própria saúde e também pelo coletivo. As estatísticas, 
talvez consideradas baixas por muitos, deixam de ser apenas números quando alguém da nos-
sa família pode ter complicações ao pegar o vírus. Infelizmente, vivemos um fim de ano atípi-
co e o comportamento de cada um de nós também vai determinar como será o início de 2021. 

Carine Arenhardt, jornalista 

Pandemia e festas 
de fim de ano

Fotos: Divulgação
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nOVidAdE
Com piscina semiolímpica, Aquafit inaugura em maravilha
Cleiton C. Ferrasso

Inaugurou sábado (12), 
em Maravilha, a AquaFit. 

Um espaço que contém op-
ção para musculação, na-
tação e hidroginástica. A 
grande novidade é a pisci-

na semiolímpica com 25 me-
tros de comprimento. A úni-
ca em Maravilha. Além disso, 
também há equipamentos 

novos para malhar, área de 
bistrô com alimentos sau-
dáveis e nutricionista, inclu-
sive quem precisar de aten-

dimento nutricional pode 
entrar em contato também. 

O espaço foi construído 
do zero na Avenida Sul Bra-

sil e agora está à disposição 
da população. O atendimen-
to será de segunda aos sába-
dos com horários flexíveis.

Espaço conta com piscina semiolímpica de 25 metros de comprimento aquafit foi construída do zero na avenida Sul brasil

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

siCREdi Associados terão os valores depositados em suas contas correntes na segunda-feira

Cooperativa distribui R$ 2,1 milhões 
de juros ao capital

Crescer juntos dá resul-
tados: é com esta afirmação 
que a Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG anuncia a distri-
buição de R$ 2,1 milhões aos 
associados. Esta forma de pa-
gamento é uma correção do 
valor médio da cota capital 
de cada associado durante o 
ano. Em 2020, a porcentagem 
foi de 2,88% e será deposita-
da 100% em conta-corrente 
na segunda-feira (21).

O repasse do valor é uma 
definição do Conselho de Ad-
ministração, alicerçada no 
Estatuto Social da Cooperati-
va. Além deste recurso, os as-
sociados ainda receberão em 
2021 a tradicional distribui-

ção de resultados referente 
ao exercício 2020, conforme 
proposta a ser aprovada nas 
próximas assembleias. Neste 
caso, o valor é proporcional 
às movimentações financei-

ras realizadas pelos associa-
dos no exercício. Para mais 
informações, os associados 
podem visitar as agências ou 
acessar as contas-correntes 
através dos canais do Sicredi. 

dOAÇãO
Prestar contas sobre as 
doações feitas durante 
o ano na ação solidária 
Juntos Fazemos o bem foi o 
principal objetivo da coletiva 
de imprensa, promovida pela 
Sicredi alto Uruguai rS/SC/
mG, na segunda-feira (14), 
com a presidente angelita 
marisa Cadoná e o diretor de 
Negócios, andré zanon. 
O associado, ao investir seus 
recursos na cooperativa, 
indicava uma entidade 
para ser beneficiada com 
um percentual do valor, 
sem ônus. a ação solidária 
contemplou 249 entidades, 
que receberam mais de r$ 

667 mil em recursos por 
meio de 4.079 doações. 
Nesta semana, de forma 
simbólica, as entregas 
ocorreram nos municípios 
da área de atuação da 
cooperativa. 
a próxima ação já está 
estruturada e começará dia 
4 de janeiro, seguindo até 30 
de novembro de 2021, tendo 
a novidade da inclusão do 
produto poupança. Todas 
as entidades envolvidas 
automaticamente estarão 
aptas a participarem 
novamente e as demais 
podem procurar as agências 
para se informar sobre o 
cadastramento.

pAlEsTRA
Ainda, na segunda-feira 

(14), foi promovida pales-
tra virtual sobre empreen-
dedorismo, inovação e cria-
tividade, com o jornalista, 
apresentador de televisão 
e radialista Luciano Potter, 
conhecido também por in-
tegrar o Programa Pretinho 
Básico, encerrando o pro-
jeto Maratona de Carreira, 
que integra o Programa Lí-
der Jovem, da Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG. Cen-
tenas de pessoas, entre jo-
vens, pais e colaboradores 
acompanharam a aborda-
gem, transmitida pelo canal 
de Youtube da cooperativa.

valor será depositado aos associados na segunda-feira (21)

Divulgação
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LuIZ CARLOS
PRATES

QuAnTO GAsTOu? Relatório com as despesas da campanha está 
detalhado no site do TSE 

Em prestação de contas, candidatos 
detalham quanto gastaram na 
campanha eleitoral 2020
Carine arenHarDt 

Encerrou na terça-feira (15) 
o prazo para os candidatos elei-
tos e não eleitos entregarem a 
prestação de contas final, con-
tendo os gastos da campanha 
eleitoral 2020. O prazo encerra-
do tratava sobre a entrega dos 
dados na plataforma online da 
Justiça Eleitoral. 

Os eleitos para os cargos de 
prefeito, vice-prefeito e vereadores 
(até o terceiro suplente) também 
tiveram que comparecer no Car-
tório Eleitoral até a referida data, 
para entregar presencialmente as 
mídias eletrônicas com a presta-
ção de contas. Os candidatos não 
eleitos e os partidos terão de 7 de 
janeiro e 8 de março de 2021, para 
providenciar a entrega presencial 
da mídia eletrônica das suas res-
pectivas prestações de contas.

Na quarta-feira (16) a Jus-
tiça Eleitoral disponibilizou os 
diplomas para os eleitos. Neste 
ano, devido ao cenário de pan-
demia, não houve cerimônia 
e os eleitos puderam imprimir 
o diploma por conta própria, 
acessando o site do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE). 

Quanto gastaram os candidatos 
a prefeito de Maravilha?
O limite de gastos para os candidatos a prefeito no município neste ano 
era de R$328.410,64, valor acima do total gasto pelos dois candidatos.  

Jairo Miguel 
total de recursos recebidos: 

r$130.098,40 
Do valor total, r$19.950,00 foram 
doados por pessoas físicas, r$10.148,40 
são recursos próprios e r$100.000,00 
doação de partidos. 

Sandro donati
Total de recursos recebidos: 

r$ 127.609,03 
Do valor total, r$95.609,03 foram 
doados por pessoas físicas e r$ 
32.000,00 são recursos próprios. 

Divulgação

O limite de gastos na campanha 
2020 para os candidatos a vereadores 
em Maravilha era de R$ R$25.541,70. 
Ao lado listamos quanto gastaram os 11 
eleitos para a próxima legislatura. A lis-
ta completa, com dados também dos 
candidatos não eleitos, está disponí-
vel no site divulgacandcontas.tse.jus.br. 

Ademir Unser: r$ 4.296,32
Eliana Simionato: r$ 5.977,80
Francys Balestreri: r$ 9.542,19
Gilmar Castanha: r$ 6.368,00
Marclei Grando: r$ 6.450,00
Mozer de Oliveira: r$ 3.164,00

Natalino Prante: r$ 6.537,93
Orli Berger: r$ 2.676,32
Vinicius Ventura: r$ 6.173,32
Serginho da Saúde: r$ 3.440,00
Sergio Bourscheid: r$ 3.660,00

Quanto gastaram os vereadores eleitos?

O pOdER é dA dECÊnCiA
Sim, é isso, mesmo, a senhora está errada. E quem é a se-

nhora? É a mãe de um “famoso” brasileiro, você o conhece 
muito, muitíssimo. Bah, o cara é (foi) demasiadamente co-
nhecido. E é só por essa razão que digo que a mãe dessa pes-
soa, pessoa falecida, está errada. Ela disse em manchete que 
– “Não cabe questionarmos a vida íntima das pessoas”. E isso 
está sendo feito em muitos programas de variedades na te-
levisão. Ocorre que não questionar a vida privada das pes-
soas não vale para as personalidades públicas. Imagine um 
figurão político que costuma bater na mulher, será que por 
que ele bate na mulher em casa, com portas fechadas, que 
esse crime não deve ser falado em público? Outro vagabun-
do, metido a empresário, joga lixo na calçada. Não vai ser 
fustigado por que é “doutor” e faz isso apenas em sua vida 
privada? Todos sabem e concordam que nossa vida priva-
da é privada enquanto vivermos no privado da vida, o que 
não inocenta dos crimes. Entendo que a senhora em ques-
tão, mãe do famoso falecido, está a defendê-lo por ser mãe, 
entendo-a perfeitamente. Mas sua defesa fica por aí. No 
mais, sem essa de vida privada. Aliás, seja quem for, faça o 
que fizer, se estiver fora dos trilhos da decência o sujeito, ele 
ou ela, tem que assumir as consequências. Penso que todos 
conhecemos pessoas que em público são santinhas e santi-
nhos, bah, só lhes falta o altar, isso diante dos olhos públicos. 
Mas bastou fechar a porta de entrada de suas casas, saiamos 
da frente, não valem nada, muitíssimos (maioria mesmo) 
dos que andam por aí. Fez errado, não falo de errinhos idio-
tas, falo de erros, deslealdades graves, abusos mesmo, isso 
não pode ser escondido porque o sujeito é uma “autoridade” 
(autoridade de m...), como o que mais anda por aí. Tem que 
haver a denúncia e o dedo lhes apontado para a ponta do na-
riz. – Ah, mas ele tem poder! Ninguém tem poder fora da de-
cência, ninguém. E quando um imbecil disser a uma pessoa 
qualquer – Sabes com quem estás falando? – bom, aí ele tem 
que levar um direto e conversa terminada. Ninguém tem po-
der acima da decência, ninguém. E ponto final. 

REAÇãO
Ordinários em Brasília dizendo que não vão tomar a va-

cina, que a vacina não deve ser obrigatória, isso e mais aqui-
lo. Vão tomar a vacina, sim. Vão tomá-la de portas fechadas, 
só os “amigos” vão ficar sabendo. É hora de o povo acordar e 
reagir, songamongas não podem ter mando nem comando e 
muito menos tentar aumentar a estupidez do povo pela ne-
gação da ciência. Reação! 

ElAs
Sempre elas. Ouça esta manchete, vem da China. Vem 

da terra da peste Covid-19. Diz assim – “DIU – dispositivo 
ultrauterino - obrigatório gera décadas de sofrimento para 
mulheres chinesas”. Aquela história do filho único, quem se 
estrepou foram elas, os fanados continuaram na deles. Bem 
como aqui, quem se entope com pílulas anticoncepcionais 
corrosivas à saúde, são elas. E as camisinhas? – Ah, eles não 
gostam...

fAlTA diZER
A Europa está em desespero, foram estúpidos, desde-

nharam dos perigos continuados da peste chinesa... E por 
aqui a mesma coisa, ou pior. Tem que haver gente de pul-
so forte para bater na mesa e proibir ajuntamentos, festas 
de todo tipo, onde quer que sejam, penas pesadas para os 
energúmenos. Ou isso ou gente morrendo, cada vez mais. 
E a partir das 8 da noite, lockdown total. Sem chiados inte-
resseiro$...
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pROnOn Conquista histórica possibilita a captação de recursos para ampliação das ações realizadas pela entidade

Rede feminina é credenciada ao programa 
nacional de Apoio à Atenção Oncológica 

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Ma-
ravilha comemora mais uma 
conquista importante, que 
vai possibilitar a ampliação 
de ações desenvolvidas pela 
entidade filantrópica. A ins-
tituição recebeu recentemen-
te a confirmação de que foi 
credenciada, junto ao Minis-
tério da Saúde, ao Programa 
Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica. 

O deferimento foi pu-
blicado no Diário Oficial da 
União do dia 19 de novembro 
e abre novas possibilidades 
para a captação de recursos, 
para ações de prevenção e 

combate ao câncer.  A lei que 
institui o programa no Bra-
sil, entende que o combate ao 
câncer engloba a promoção 
da informação, pesquisa, ras-
treamento, tratamento, cui-
dados paliativos e reabilita-
ção dos pacientes. 

ÁREAs dO pROnOn
Para receber recursos 

pelo Pronon, as entidades 
credenciadas devem traba-
lhar em projetos enquadra-
dos em três campos de atua-
ção: formação, treinamento 
e aperfeiçoamento de recur-
sos humanos, para fins des-
te estudo denominado de 

Formação; pesquisas clíni-
cas, epidemiológicas e expe-
rimentais, denominado Pes-

quisa; e prestação de serviços 
médico-assistenciais, deno-
minado Assistência. 

REdE JÁ EnCAminHOu pROJETO 
a rede Feminina de maravilha apresentou projeto 
na área de assistência. Conforme a coordenadora 
de projetos da rede Feminina de maravilha, roseli 
bonafé raber, a entidade já encaminhou o projeto 
para o ministério da Saúde, que após aprovado deixa 
a instituição habilitada para captar recursos oriundos 
do imposto de renda das empresas. Os valores 
poderão ser utilizados para a continuação de projetos 
da rede. 
“Seremos uma das únicas entidades da região a usar 
este programa federal e certamente será um divisor 
de águas para um futuro com significativa melhora 
nas ações que a entidade já desenvolve, tanto na 
prevenção como também aos serviços médicos e 
assistenciais envolvendo mulheres do município de 
maravilha e região”, afirma roseli. 

Coordenadora de projetos, roseli bonafé raber e presidente da rede Feminina meri 
Terezinha ranzan

Carine Arenhardt/O Líder

pAGAmEnTO
sicoob Credial entrega displays do pix para comércio da região

Desde o início de dezem-
bro o Sicoob Credial está reali-
zando a entrega de displays de 
mesa do Pix para o comércio 
da região em que atua. O dis-
play personalizado facilita o re-
cebimento do pagamento pelo 
Pix, a nova solução para trans-
ferências e pagamentos de for-
ma fácil, simples e rápida. 

Eduardo Laufer, sócio ad-
ministrador da Revittale Odon-
tologia Estética, afirma que a 
empresa optou pelo Pix em 
decorrência dos muitos bene-
fícios que este proporciona. 
“Utilizando o Pix, não temos 
mais tarifas em vendas no dé-
bito, independentemente do 
valor, e o melhor: qualquer ho-
rário do dia e qualquer dia da 

semana. O dinheiro cai na con-
ta em questão de segundos! Eu 
mesmo já estou utilizando o 
Pix para compras no comércio 
e induzindo amigos para mi-
grar para o sistema”, relata.

Além da praticidade, o Pix 
não tem custo para pessoa fí-
sica, independente da institui-
ção financeira. E, no Sicoob, 
pelo menos até 16 de fevereiro 
de 2021, pessoa jurídica tam-
bém conta com isenção ta-
rifária sobre todas as transa-
ções Pix.

Se você tem uma empre-
sa associada ao Sicoob Credial, 
solicite seu display de mesa 
em sua cooperativa e ofere-
ça ainda mais comodidade e 
agilidade para seus clientes.

Promoção: 
Pix no Sicoob

Desde o dia 23 de outubro de 2020 até o dia 17 
de janeiro de 2021, o Sicoob está sorteando 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 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.Eduardo laufer, sócio administrador da revitalle Odontologia Estética, e Christhiano 

Sangalli, colaborador da agência de maravilha - bairro madalozzo

Divulgação
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“O bom de conversar com pessoas 
inteligentes é que você pode discordar sem 
correr o risco de virar inimigo ou ‘ficar de mal’”.

Autor desconhecido
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Atendimento 
On-line
          dr.deny.alfano
  
       (49) 9.8895-5231

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

UM qUARtO DAS RIqUEZAS BRASILEIRAS 
EStÁ CONCENtRADA EM OItO CIDADES 

Lar de 14,7% dos habitantes do Brasil, os oito maiores municípios do país respondiam por qua-
se um quarto (24,8%) de toda produção de bens e serviços nacionais em 2018. A concentração é si-
tuada nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Curiti-
ba (PR), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Osasco (SP). Os dados foram divulgados na quarta-feira 
(16) pelo IBGE e apontam para uma maior distribuição das riquezas nacionais. Em 2002, 25% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) estava concentrado em apenas quatro cidades. De acordo com o estudo, so-
mente São Paulo responde por cerca de 10,2% da produção brasileira e é seguido pelo Rio de Janei-
ro (5,2%) e Brasília (3,6%). As demais cidades registraram PIBs que representam entre 1,1% e 1,3% de 
toda a riqueza nacional. O levantamento mostra ainda que os 1.346 municípios de menores riquezas 
respondem por apenas 1% do PIB nacional e por 3,1% da população brasileira. As cidades com as me-
nores produções de riquezas estão situadas no Piauí (156), Paraíba (134), Rio Grande do Norte (79) 
e Tocantins (69), e representavam cerca de 50% das municipalidades de seus respectivos Estados.

Última parcela do auxílio 
é paga a 1,6 mi de membros 
do Bolsa Família

Cerca de 1,6 milhão de beneficiários do programa bolsa 
Família com Número de identificação Social (NiS) 
de final 5 receberam nesta quarta-feira (16) a nona e 
última parcela do auxílio emergencial no valor de r$ 
300 ou r$ 600 para mães solteiras. O pagamento 
segue calendário do programa assistencial, realizado 
sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, de 
acordo com o final do NiS. 

Conta de celular poderá ser 
paga com o PiX, diz bC

O Banco Central informou na quarta-feira (16), por 
meio de nota, que as contas de telefone celular pode-
rão ser pagas pelos brasileiros por meio do PIX - o siste-
ma de pagamentos instantâneos. O acordo será assinado 
pelo BC e pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefo-
nia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil). 
Em nota, o BC informou que será possível pagar faturas 
de celular e recarga de serviços pré-pagos móveis e fixos.

Gripe aviária se espalha por 
diversas regiões no Japão

O Japão tem sofrido o pior surto de gripe aviária já re-
gistrado no país, que se espalhou para novas fazendas nes-
ta semana, com o vírus tendo sido encontrado em um quar-
to das 47 áreas administrativas do país, conhecidas como 
prefeituras, o que levou autoridades a ordenar o abate de 
aves. O surto atingiu 12 prefeituras pelo Japão e um recor-
de de 3 milhões de aves foram sacrificadas até o momen-
to. Embora o ministério japonês afirme que pessoas não 
podem ser contaminadas pela “influenza” aviária ao co-
mer ovos ou carne de aves infectadas, autoridades de saú-
de pelo mundo estão preocupados com a possibilida-
de de o vírus dar um “salto” para a espécie humana.

O Centro de Socioeconomia e Planeja-
mento Agrícola (Epagri/Cepa) apresentou nes-
ta semana as perdas da agricultura. O estudo 
aponta que o milho silagem é a cultura mais 
atingida, seguida do alho, milho grão e cebo-
la. A região Oeste é a mais atingida, dentro da 
perda total estimada em -29% para milho sila-
gem no estado; a preocupação dos pecuaristas 
se entende para o ano que vem, pois muitos fi-
carão sem reservas para alimentar os bovinos. 

PoLítIcA AmbIEntAL brASILEIrA EStá trAVAnDo AcorDo 
mErcoSuL-uE, DIz EmbAIxADor EuroPEu no brASIL

As negociações do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (EU) se en-
contram paralisadas. E a culpa é da política ambiental do governo do presidente Jair Bol-
sonaro. A afirmação é do representante do bloco europeu no Brasil, o embaixador Igna-
cio Ybáñez, em entrevista à BBC News Brasil. O principal ponto do acordo é a redução de 
tarifas de importação, que podem chegar a zero. Significará, em tese, produtos mais bara-
tos e crescimento econômico dos dois lados do Oceano Atlântico. O texto do acordo foi fe-
chado em 28 de junho de 2019, após 20 anos de discussões — mas ainda há várias eta-
pas a serem cumpridas antes que a medida possa entrar em vigor. Neste momento, diz 
Ybáñez, as negociações estão “numa situação de ‘stand-by’”, até que o governo brasilei-
ro se comprometa a adotar políticas públicas para controlar o desmatamento na Ama-
zônia. A boa notícia, diz Ybáñez, é que o governo brasileiro está se mostrando favorá-
vel a assinar a declaração sobre a Amazônia — conversas já foram feitas com o ministro 
das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e com o vice-presidente, Hamilton Mourão.

Milho, alho e cebola são as culturas mais 
atingidas pela estiagem em SC

Fotos: Divulgação
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I G U A T E M I  - M A R A V I L H A
M A T E U S  B E N E T T I  
4 9  9  8 9 1 3 - 8 3 1 8
J A Q U E L I N E  C E R B A R O
4 9  9  8 8 7 5 - 2 6 4 2
4 9  3 6 6 4 - 1 8 6 5

p e d i d o s :

C E N T R A L  P I N H A L Z I N H O
E L I A N E  S C H N E I D E R  S C H M A T Z
4 9  9  8 8 6 8 - 0 4 5 2
E L I Z E T E
4 9  9  9 1 3 6 - 5 4 5 3
4 9  3 3 6 6 - 1 1 7 4

R E A L  M A R A V I L H A  
E V A N D R O  A L B R E C H T
4 9  9  9 8 4 1 - 5 8 7 3
A L E S S A N D R A  S C O L A R I
4 9  9  9 8 2 8 - 3 5 2 9
4 9  3 6 6 4 - 0 3 5 4

C D -  C E N T R O  D E  D I S T R .  
K E L I  C E R B A R O  
4 9  9  9 1 3 5 - 2 0 6 3
S U Z A N A  F I L I P I N  
4 9  9  9 8 1 2 - 0 1 3 6
4 9  3 6 6 4 - 1 2 3 2

www.superiguatemi.com.br

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

EDIÇÃO2020

AnO lETiVO Para efetivação da matrícula, os responsáveis deverão entregar na Unidade Escolar 
cópias dos documentos originais solicitados

matrículas e rematrículas na rede 
estadual iniciam e fevereiro 
Diana Heinz

Por conta da pandemia, 
as rematrículas serão feitas de 
forma automática pelo siste-
ma, e as matrículas devem ser 
realizadas online. Ao encerrar 
o ano letivo de 2020 os estu-
dantes, aprovados, migrarão 
automaticamente para ano/
série subsequente. O período 
de matrícula para o ano leti-
vo de 2021 será aberto às 9h 
do dia 3 de fevereiro de 2021 
até as 23h59 do dia 4 de feve-
reiro exclusivamente, pela in-
ternet no seguinte endereço: 
www.matriculaonline.sed.sc.
gov.br/. As inscrições serão 
cadastradas no sistema, por 
ordem de acesso, na esco-
la próxima da residência ou 
do trabalho dos responsáveis, 

para os estudantes do Ensino 
Fundamental. Os responsá-
veis poderão optar por ape-
nas uma escola, respeitando 
o zoneamento. Para garantia 
da efetivação da matrícula, os 
responsáveis deverão entregar 
na Unidade Escolar cópias dos 
documentos originais solicita-
dos, no período de 3 a 5 de fe-
vereiro de 2021.

DocumEntoS 
 - Certidão de nascimento 
e/ou carteira de 
identidade;
 - histórico Escolar (no 
prazo de 30 dias após a 
efetivação da matrícula); 
- atestado de 
Frequência com 
indicação do ano/etapa 
que o(a) estudante está 

responsáveis poderão optar por apenas uma escola, respeitando o zoneamento

frequentando em 2020;
- Comprovante de 
residência, atualizado (até 

três meses anteriores à 
matrícula); 
- Foto 3x4;

 - Carteira de vacinação e/
ou declaração da Unidade 
básica de Saúde.

CEJA
Para a Educação de Jo-

vens e Adultos as matrícu-
la foram realizadas de forma 
presencial no CEJA ou Uni-
dade Descentralizada, de 30 
de novembro até ontem (18). 
Quem não fez o processo, 
pode comparecer no segun-
do prazo: de 1º de fevereiro a 
12 de fevereiro de 2021. 

Documentação 
necessária para 
efetivação da matrícula:
- Certidão de 
nascimento ou Carteira 
de identidade;
- CPF;
- histórico Escolar;
- Comprovante de 
residência;
- Foto 3 x 4.

Arquivo/O Líder

O Partido Socialis-
mo e Liberdade (PSOL) 
formou no último sába-
do (12) a Comissão Provi-
sória Municipal de Mara-
vilha. O ato de formação, 
que contou com a partici-
pação do professor Antônio 
de Campos e da presiden-
te do partido de Chape-
có, Jane Acordi de Campos, 
foi realizado na residên-
cia do jornalista Dirceu Jor-
ge Johann e teve a presen-
ça de expressivo número de 
filiados e simpatizantes.

Integram a Comis-
são Provisória: Presiden-
te Dirceu Jorge Johann, 
secretária geral Jéssica An-
gélica Wolf Borsói, tesou-
reiro Lauri Lopes, secre-
tário de formação Tarcísio 
Wolf e a secretária de mu-
lheres Zelira Pamppe Wolf.

Conforme o presidente, 
os próximos passos do PSOL 
de Maravilha é desenvolver 
uma campanha de filiação 
visando estruturar e fortale-
cer o partido no âmbito lo-
cal. Ainda no início do pró-

membros da Comissão Provisória de maravilha

nOVidAdE

psOl forma Comissão 
provisória de maravilha

ximo ano, o partido deverá 
promover um curso de for-
mação básica para seus di-
rigentes e demais filiados. 
“Nossa meta é viabilizar 
uma nova opção partidá-
ria da esquerda democrá-
tica para os maravilhen-
ses, tendo como princípios 
fundamentais a constru-
ção de uma sociedade jus-
ta, igualitária e sustentá-
vel; bem como o resgate 
da democracia, a cidada-
nia plena, a dignidade hu-
mana, a ética na política e 
contra a discriminação so-
cial, racial, de gênero e a 
violência das mulheres”, 
destaca Dirceu Johann.

Para a presidente do Di-
retório Municipal de Chape-
có, o PSOL está crescendo 
em todo o país, inclusive nos 
médios e pequenos muni-
cípios do interior, e se colo-
ca como o partido   principal 
da nova esquerda democrá-
tica brasileira. “Prova disto 
que neste curto período pós 
eleições municipais, nosso 
partido em Santa Catarina já 
constituiu diversas provisó-
rias e fizemos inúmeras filia-
ções em todas as regiões do 
Estado e cada dia que pas-
sa recebemos novas solici-
tações para viabilizar o Psol 
em nível municipal”, salien-
ta Jane Acordi de Campos.

Divulgação
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEDICINA E SAÚDE

Uma coisa é certa: tive-
mos de desacelerar, em to-
dos os sentidos. Aprende-
mos tantas coisas com a 
pandemia do novo corona-
vírus, mas talvez a principal 
foi descobrir que sozinhos 
não somos nada, nem nin-
guém. Ao desacelerar, tive-
mos tempo para prestar mais 
atenção no outro e em nós 
mesmos. Aprender a identifi-
car e a lidar com nossas pró-
prias emoções de uma forma 
nunca vista antes no mundo 
pós-moderno. A ter um olhar 
mais generoso em relação a 
si próprio e ao próximo.

Parecia ser um ano sem 
fim, tivemos de nos ausentar 
e, dentro de nossas casas, ti-
vemos de nos reinventar, as-
sumir de vez nossa versão 
beta, e nos transformar a 
cada dia em termos profis-
sionais, pessoais, compor-
tamentais e de relaciona-
mento.

Quando imaginaríamos 
que ao ligar a televisão serí-

amos impactados com cam-
panhas ostensivas pedin-
do às pessoas para evitarem 
o contato físico? Isso pare-
cia um pedido um tanto im-
possível, ainda mais para o 
povo brasileiro e toda a sua 
latinidade e aptidão para re-
lações calorosas. Tivemos de 
encontrar novas formas de 
mostrar nossos sentimentos, 
sem o toque, que é tão habi-
tual em nossas rotinas.

Passamos a ouvir com 
mais frequência e de um nú-
mero maior de pessoas que 
dinheiro não é tudo. E tive-
mos de reduzir e repensar o 
nosso ritmo e modo de con-
sumo. Com as pessoas em 
suas casas, os índices de po-
luição ao redor do mundo 
diminuíram. O planeta Ter-
ra agradeceu. Especialis-
tas apontam essa mudança 
como temporária e, claro, re-
lacionada ao confinamento, 
mas será que isso não pode 
nos ajudar a encontrar solu-
ções para as questões climá-

ticas, sem termos de ser obri-
gados a ficar enclausurados? 
Será que essa crise não veio 
também para nos alertar e 
mostrar que somos capazes, 
empresas, governos e cida-
dãos, de implementar um 
novo ritmo de vida que seja 
positivo e gere melhor im-
pacto?

Marcas foram à TV não 
apenas para falar de seus 
produtos e serviços, mas 
para trazer mensagens de so-
lidariedade, de ânimo e de 
positividade. Nunca vimos 
antes as empresas focarem 
tanto no coletivo e no huma-
no.

Aliás, o “fazer juntos” se 
tornou um mantra. Sem co-
operação coletiva não tería-
mos saído dessa crise. Foi o 
momento de nos conectar-
mos com pessoas de agora e 
com aquelas com quem não 
tínhamos contato há algum 
tempo. De dentro dos nossos 
lares revisitamos histórias 
por meio de fotos, livros, li-

gações e vídeos conferências 
com amigos e parentes. Sim, 
é clichê dizer que a tecno-
logia une pessoas, mas essa 
afirmação nunca foi tão real 
quanto em 2020.

E no trabalho? Lideran-
ças tiveram de se reinventar 
e encontrar novas formas de 
se comunicar com suas equi-
pes, como mantê-las ativas e 
motivadas. As empresas que 
eram resistentes ao método 
home office, por exemplo, ti-
veram de ceder e acabaram 
descobrindo que essa pode 
ser uma boa forma de traba-
lho. Descobrimos que aque-
las reuniões presenciais, com 
horas de duração, talvez pu-
dessem ter sido feitas com 
muito mais efetividade por 
vídeo conferência.

Não são para todas as 
carreiras que esse esquema 
funciona, mas para muitas, 
sim. Então, porque não tra-
zer esse formato para 2021 e 
aperfeiçoá-lo? Não por obri-
gação, por necessidade de 

Fonte: meioemensagem.com.br

Feliz Natal e 
um Próspero Ano Novo

O que falar do ano de 2020, agora que chegou 
ao fim? O que aprendemos perante todas as 
dificuldades e desafios que tivemos que superar e 
quais os aprendizados que traremos para 2021?

força maior, mas como forma 
de trabalhar aquilo que fa-
lamos lá em cima, no come-
ço desse texto: desacelerar. 
Quantos impactos positivos 
isso traria para as pessoas e 
para o planeta?

Outro ponto que deve-
mos manter para este nos-
so 2021 é saber filtrar as in-
formações que recebemos de 
diversas fontes. As fake news 
chegaram para ficar e este é 
um movimento que só tende 
a crescer, isso é fato. Mas sa-
ber pesquisar a fonte da no-
tícia se tornou questão es-
sencial para muitos que não 
tinham o hábito de se apro-
fundar nos assuntos. Tive-
mos de nos aprofundar por 
uma questão de preservação.

Mas nem só de fake news 
vive internet, que trouxe 
muitas notícias ruins, mas 
também serviu como ponto 
de equilíbrio para muitos. E 
as redes sociais tiveram es-
pecial participação nisso. 

Perdi a conta de quantas li-
ves passaram pelas minhas 
redes, trazendo os mais di-
versos assuntos. Desde te-
mas sobre como lidar com o 
psicológico em meio à pan-
demia e ao confinamen-
to até formas de manter o 
negócio vivo e ativo, mes-
mo com as restrições imple-
mentadas. A maravilha da 
comunicação.

Comunicação essa que 
serviu para nos mostrar que, 
sem diálogo, não chegamos 
a lugar algum. Não impor-
ta se você é governo, empre-
sa ou cidadão comum. Sem 
tolerância e respeito ao pró-
ximo, o caminho é nebuloso 
para todos.

Agora que o ano de 2021 
está invadindo nossas casas, 
temos que ter em mente que 
não podemos nos deixar le-
var pela angústia, pela ansie-
dade, pelo medo e pelas in-
certezas. A palavra de ordem, 
agora, é serenidade.
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CulTuRA Obra conta a história da migração judaica no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul

Cenas do filme barão Hirsch são 
gravadas em Anchieta 

Algumas cenas que farão 
parte do filme Barão Hirsch, o 
judeu de quatro irmãos, foram 
gravadas no município de An-
chieta, na última semana. Du-
rante três dias, os atores e fi-
gurantes, ao lado da direção, 
estiveram realizando filma-
gens em quatro pontos dife-
rentes do município, para uma 
produção final de aproxima-
damente três minutos. 

O município de Anchieta 
é conhecido por suas cacho-
eiras, beleza natural, feiras, se-
mentes crioulas, projetos orgâ-
nicos, entre outros atributos, 
que fizeram com que parte das 
filmagens do Barão Hirsch fos-
sem realizadas na comunida-
de local. 

Com um custo estimado 
em R$ 980 mil, o filme deverá 
ser concluído em 2022. “Con-

tar a história do Barão Hirsch, 
é contar a história da migra-
ção judaica no Brasil, princi-
palmente no Rio Grande do 
Sul, mas expandida para todo 
o País. É um sonho de 15 anos, 

que há dois anos tivemos a au-
dácia e o desejo de realizar. Um 
filme que conta a história de 
3.700 anos”, destacou o diretor 
e roteirista da filmagem, Osnei 
de Lima. 

coletiVa de iMPrenSa 

Para explicar os detalhes desta obra cultural, a associação de Turismo de anchieta 
(anchietur), promoveu na sexta-feira (11) uma coletiva com a imprensa regional. 
O presidente da anchietur, albeneir Didomenico (Dido), disse que o objetivo é 
enaltecer a região e os bons acontecimentos do Oeste de Santa Catarina.
a coletiva de imprensa contou com a participação do diretor e roteirista da 
filmagem, Osnei de lima, do diretor e ator Neri de Paula e do ator Giuseppe 
Oristanio e dos atores figurantes do município de anchieta, anderson Cavazini e 
adão da Silveira.

 Companhia Brasileira de Cinema

Gravação de cenas do filme gravadas no município

Inácio Rohden/WH Comunicações

Coletiva de imprensa apresentou o projeto para a comunidade regional
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

1. Organize a lista de convidados
O primeiro passo que você deve dar é elaborar a lista de con-

vidados. A partir daí, você conseguirá formular todas as outras 
coisas. Selecione as pessoas que você gostaria de estar perto 
nesse momento, sejam eles amigos ou familiares.

Realize o convite com antecedência e peça para que eles en-
viem uma confirmação de presença até uma semana antes. As-
sim, você saberá exatamente a quantidade de comida, os luga-
res na mesa e as lembrancinhas que terá que preparar.

2. Escolha qual vai ser o cardápio
O Natal possui tradições no que diz respeito ao cardápio. A 

grande estrela costuma ser o peru, mas que pode ser substituí-
do por chester ou bacalhau. A carne deve ser acompanhada por 
outros pratos tradicionais, como o arroz branco ou à grega, faro-
fa com uva passa, salpicão ou maionese. E por último, a sobre-
mesa, as mais típicas são rabanada, pavê, mousse ou panetones 
e chocotones.

Se a sua ceia for servida à meia-noite, vale a pena preparar al-
guns aperitivos para amenizar a fome dos convidados. Não se es-
queça das bebidas, vinhos, cervejas, refrigerantes e sucos, que são 
itens básicos e podem agradar a todos. Para ter um pouco mais 
de sofisticação, champanhes ou espumantes são ótimas pedidas. Excelente final de semana!

Fonte: Casa & Decoração

O Natal está chegando e já está na hora de come-
çar a planejar os preparativos da ceia. Esse mo-
mento de confraternização, tão gostoso, pode 

virar um desastre se não for bem organizado. E como no 
fim do ano só queremos relaxar e aproveitar os momen-
tos com a família e amigos, é melhor pensar em tudo 
com carinho para evitar inconvenientes e poder apro-
veitar também.

Se você assumiu a responsabilidade de receber a 
ceia de Natal na sua casa, esteja preparado para lidar 
com uma série de preocupações, mas não deixe seu es-
pírito festivo se abalar, porque assim poderá aproveitar 
muito. Sua recepção será um sucesso para todo mundo!

Para uma noite mágica e maravilhosa, separamos 
dicas importantíssimas que vão te ajudar a ter tudo 
sob controle.

3. Dê atenção para a decoração
A decoração de Natal é encantadora. Muita luzinha, verde, 

vermelho e dourado. Então, não abra mão dessas cores para a 
sua mesa posta ou para o restante da casa. O centro de mesa 
pode ser adaptado e recheado com bolas natalinas.

Use velas em recipientes de vidro, coloque luzinhas em um 
aparador. A iluminação natalina enche os olhos de todos. Pi-
nhas, laços e flores bico de papagaio também podem compor 
a decoração. E não se esqueça da árvore de Natal! A atenção 
será toda dela, ainda mais que os presentes estarão acomoda-
dos no seu pé.

4. Defina o horário da ceia
Tradicionalmente a ceia é servida à meia-noite, mas isso vai 

depender da sua família. Vocês podem realizar adaptações de 
acordo com o público. Idosos e crianças costumam jantar mais 
cedo e, caso perceba que eles não aguentariam esperar, mes-
mo comendo aperitivos, antecipe a hora do jantar e deixe to-
dos felizes.

5. Planeje o amigo secreto
A época natalina é repleta de tradições e a troca de presen-

tes no amigo secreto é mais uma delas. Existem variações de 

como brincar, mas a diversão está sempre garantida. Defina va-
lores dos presentes e realize o sorteio com antecedência, assim 
ninguém ficará de fora e todo mundo irá para casa com um belo 
presente.

Mas, caso você queira tirar na hora, compre os presen-
tes com antecedência e peça uma contribuição de cada um. 
Escolha itens mais genéricos e que irão agradar a todos. Os 
participantes irão ficar felizes ao ver a árvore recheada de 
presentes!

6. Divida as tarefas
Uma forma mais fácil de manter tudo organizado e sem pe-

sar para ninguém é dividir as tarefas. Você pode pedir que cada 
um traga um prato ou que cada um fique responsável por uma 
parte do processo de organização, seja a decoração, a compra 
dos presentes, as bebidas ou o cardápio. Mas defina previamen-
te, para que todos tenham tempo de se organizar.

Seguindo essas dicas, seu Natal vai ser ainda mais mágico e 
sem problemas. Divirta-se com a sua família e celebre o brilho 
que essa época traz para as nossas vidas.

CEIA DE NATAL:
dicas para organizar e criar 
uma noite maravilhosa e mágica
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 69

PDP
SERINGUEIRO

INTERESSES
XALACV

PERCENTAGEM
SOADURONA
DUUN

EGÇÇ
CAPITULAÇÃO

AEREAEDOM
MIRLD

MARCOSVERAS
ZOA

RITACO
OPADARIAS
NANTIRI
IASECRIA

FACILIDADES

Extrativista
da indús-

tria da
borracha

Em + ele

(?) Prix, 
competição
de vôlei
feminino

Interjeição
típica do
carioca

Raio
(Meteor.)

Objetivo da
adição de
flúor na á-
gua tratada

(?) em co-
mum: ren-
dem boas
conversas

Parte pro-
porcional
de cada

sócio

Construção
sob o

Canal da
Mancha

(?)8: o
motor 

com oito
cilindros

Membro de
sociedade
iniciática
restrita

(?) bem:
causa bom

efeito

Estereótipo
associado
à mulher
decidida

Rendição
de um
líder

militar

Primeira
"casa" 

do bebê
Negativo
(abrev.)

(?) de
Souza, pa-
raskatista
brasileiro

A compa-
nhia que

opera voos
de avião

Antigo
reino no
Sul da

Jordânia 

A terceira
nota da
escala

musical

Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

Emissora
de Rádio 
e TV da
Itália

Pessoas
muito se-
melhantes
a outras

O Álamo 
da novela 
''Verão 90''

Auxilia de-
pendentes
do álcool

(sigla)

Instrumento
de jogo 
de Tiger
Woods

René Des-
cartes,
filósofo
francês

O potro,
em relação 

à égua

Criar difi-
culdades
para ven-
der (?):

síntese da 
burocracia

Parque,
em francês
Abandona
o recinto

"Contra",
em "anti-
biótico"

Forma do movimento
do cavalo no xadrez
Zagueiro brasileiro

no La Coruña (2018)

Divisão de
hospitais

Funcionário
do vestiário

Terra natal
de Ulisses

(Lit.)

Pirarucu, tambaqui,
tucunaré e
curimatã
(Zool.)

Debochar,
na gíria 

dos jovens
"Nacional",
na sigla
CNBB Agatha

Christie,
escritora 

São cha-
madas de 
"padocas",

em São
Paulo

2/og. 4/edom — parc. 6/sidnei. 8/padarias. 10/interesses. 11/percentagem.

EspAÇO GOuRmET

inGREdiEnTEs
1 ave tipo chester
1 lata de pêssegos em calda 
1 gomo de linguiça calabresa picada
1 pacote de farofa pronta
100 g de bacon picados
1 colher de sopa de azeite
Manteiga ou margarina
4 ovos cozidos picados
Azeitonas pretas picadas caso goste

CHEsTER E fAROfA 
COm pÊssEGOs

mOdO dE pREpARO
Descongele a ave, retire os miúdos e descarte. Doure o bacon 
no azeite, junte a calabresa e deixe fritar um pouco. Acrescen-
te aos poucos a farofa e os pêssegos picados. Regue a faro-
fa com a calda do pêssego, mexendo bem. Recheie a ave com 
metade da farofa e reserve o restante para servir na mesa. Be-
sunte a ave com a manteiga ou margarina e leve ao forno con-
forme as orientações da embalagem. Quando estiver pronto, 
enfeite a ave em uma bandeja, com as fatias de pêssego ao 
seu redor. Sirva o restante da farofa em uma tigela apropriada.

Acho que a maioria de nós nunca sen-

tiu tanto alívio por um ano chegar ao fim, 

não é? Ainda mais com a promessa da va-

cina em 2021 e a volta da normalidade. Não 

tenho como escrever a última matéria des-

se ano sem pensar em tudo que ele signifi-

cou para a moda.

Aposto que você tinha grandes planos 

para o início de 2020, talvez até comprou 

uma roupa especial para um casamento ou 

formatura que ainda está no armário com 

etiqueta. Confesso que aconteceu comigo. 

O look das festas foi substituído por uma 

nova moda: a de usar em casa.

Como em outros momentos da história, 

vimos a prova de que a moda anda de acor-

do com a sociedade e, mais ainda, serve ela. 

Enquanto muitas pessoas perceberam a de-

lícia que é trabalhar em casa com roupas 

super confortáveis, a indústria se “virou nos 

30” para tentar atender à demanda pelos 

conjuntos de malha. E não está conseguin-

do produzir algodão e alguns outros tecidos 

considerados mais confortáveis como nor-

malmente, pela falta de insumos e diminui-

ção da produção por conta da crise.

2020 
e a moda

Por outro lado, um novo acessório sur-

giu e, como amamos trazer beleza a tudo 

que adorna nosso corpo, nesse caso não foi 

diferente. Estou falando das máscaras de te-

cido. Muitas famílias que vivem da moda vi-

ram nelas a luz do fim do túnel e eu me in-

cluo nisso.

Você poderia sequer imaginar, há um 

ano, que precisaríamos usar esse pedaço 

de tecido cobrindo boca e nariz em todos 

os locais? E que teríamos uma coleção par-

ticular de máscaras? Que acharia tão lindo 

um conjunto de moletom que normalmen-

te era usado mais em viagens? Que pensaria 

duas vezes antes de colocar um anel de bi-

juteria, porque o álcool vai tirar a cor dele? 

Como será que isso será contado nos livros 

e cursos de história da moda?

Tudo que acontece no mundo impacta 

a moda e como ela será feita. Apesar de to-

dos os desafios, me sinto grata por ter feito 

parte e superado este trecho tão importante 

da história da humanidade. O que será que 

podemos esperar da moda em 2021?
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Vitrine

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

Na última quinta-feira (17) ocorreu a 
tradicional janta de encerramento dos 

integrantes da radio líder Fm e Jornal 
O líder. E aproveitamos o momento 

para desejar a todos os amigos, 
familiares e clientes um Feliz Natal e 

um abençoado ano Novo! 

Neste dia 21 quem comemora mais um aniversário, são nossos colegas do 
Grupo Wh Comunicações Fernando zirmmermann e Stefany Gomes. Parabéns, 
felicidades hoje e sempre. 

Graciele, 
parabéns 
por mais um 
aniversário. Que 
seus sonhos 
possam cada vez 
mais se realizar!!

raquel, que Deus, em 
sua infinita bondade, 

lhe dê tudo de bom 
que você merece. 

Que você tenha muita 
alegria, paz, saúde e 
felicidade. Parabéns 

pelo aniversário. 
homenagem de sua 

família e amigos. 

mauricio, feliz aniversário! 
Que sua vida esteja repleta 
de momentos
únicos e inesquecíveis. E 
que a felicidade sempre 
encontre o caminho do 
seu coração. Parabéns 
pelo aniversário. 

Genair, parabéns por mais um 
ano de vida. Que Deus continue 
te abençoando sempre. 
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITuALIDADE

por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER
ARquITETANDO

ATiTudE 
Final de ano chegando e com ele chegam as promessas, e esse 

ano elas têm um peso muito maior. O fato é que todo ano é a mes-
ma coisa, perto do seu final as pessoas começam a relacionar tudo 
que precisam fazer para o ano que irá iniciar, ou quando a pandemia 
terminar.  Prometemos emagrecer, fazer mais exercícios físicos, trocar 
de emprego, ser mais caridoso, a lista é interminável. 

Diante deste fato comecei a me questionar, por que precisamos 
da mudança do ano, ou a extinção de um vírus, para promover as 
mudanças nas nossas vidas que podem começar hoje? 

Falta de atitude!!!! Eis a palavra que deve estar presente em nos-
so dia-a-dia. 

Mas o que significa esta palavra de tanta força?  Atitude é uma 
norma de procedimento que leva a um determinado comportamen-
to. É a concretização de uma intenção ou propósito.

Se quer a mudança primeiramente tome a atitude da reflexão. 
Um exemplo: por que você quer emagrecer? Por questão de saúde, 
de estética, imposição social. O que levou você a aumentar de peso? 
Aí sim, tendo as respostas, siga em frente e tome a atitude de promo-
ver o seu emagrecimento, mas de forma correta. 

Sem atitude, continuaremos no mesmo lugar, fazendo as mes-
mas coisas. O desempregado não vai conseguir emprego se ficar em 
casa todos os dias. O concursando não vai passar em qualquer con-
curso se não se dedicar a algumas horas de estudo, ou muitas. 

Quer se tornar mais caridoso? Então tome a atitude de trabalhar 
voluntariamente. Entenda como este trabalho tão dignificante ocor-
re. Mas faça isso com comprometimento, não como algo para fazer 
bonito nas redes sociais. 

Este foi o ano que mais se falou sobre a honestidade dos nossos 
políticos, mas como estão as nossas atitudes, somos realmente ho-
nestos? E digo não somente com os outros, falo da honestidade com 
nós mesmos. 

Algumas pessoas acham que terão um 2021 mais feliz depen-
dendo de algumas “circunstâncias”, talvez dizendo: “Eu seria feliz em 
2021, se tivesse mais dinheiro”, “se tivesse um bom casamento”, “se não 
tivesse que enfrentar o coronavírus”.  

Mas, na realidade, a felicidade muitas vezes está mais relaciona-
da à atitude do que às circunstâncias. E essa é uma boa notícia. Por 
quê? Porque sua atitude é algo que você pode controlar, diferente-
mente das suas circunstâncias, sobre os quais você tem pouco ou ne-
nhum controle.

Um provérbio bíblico diz: “O coração alegre é um bom remédio, 
mas o espírito abatido consome as energias da pessoa.” (Provérbios 
17:22) Em outras palavras, sua atitude faz diferença! Pode determinar 
se você vai alcançar um objetivo ou desistir dele, ou se um aconteci-
mento trágico vai revelar o que há de melhor ou pior em você.

Então vamos arregaçar as mangas e tomar a atitude da mudan-
ça hoje? Aí podemos concretizar um 2021 muito mais feliz, com ou 
sem pandemia. 

Seis árvores de Natal carregadas de lindas histórias
além de ornamentar a data festiva, estas árvores trouxeram em sua existência um propósito que materializa o espírito natalino

A árvore de Natal carrega grande 
parte da magia da data. Não à toa, ins-
talações mundo afora encontram na 

peça uma forma de celebrar a comuni-
dade local e reverberar o espírito nata-
lino. Ainda que o objetivo seja o mes-

mo, cada obra de arte é única a sua 
maneira. A seguir, confira alguns mo-
delos que são carregados de histórias!

Fonte: Casa Vogue

QuAdRAdinHOs dE CROCHÊ
Essa árvore de Natal de Trivento, em 

Molise, na Itália, representa a comuni-
dade e tradição local de maneira única. 
Idealizada pela artesã Lucia Santorelli e 
executada pelas mulheres, avós e associa-
ções locais, a instalação com quase qua-
tro metros de altura reúne 1.300 peque-
nos ladrilhos de crochê produzidos com 
lã doada pelos comerciantes locais. Já a 
estrutura foi executada por empresas de 
portas e janelas da cidade. A árvore ocu-
pou a praça central de Trivento em 2018.

pOEsiAs TECnOlóGiCAs
A cada ano o hall de entrada do Mu-

seu Victoria & Albert, em Londres, na In-
glaterra, recebe uma árvore de Natal dife-
rente. Em 2017, a instalação ‘The Singing 
Tree’ foi assinada pela cenógrafa Es De-
vlin e representava um verdadeiro coro 
natalino. Na ocasião, os visitantes eram 
convidados a contribuir com a obra dei-
xando uma única palavra cada um. Elas 
eram refletidas na estrutura formada 
por plaquinhas de madeira suspensas 
que juntas revelavam o formato de ár-
vore de Natal. Por meio de um sistema 
inteligente, a instalação combinava as 
palavras formando novas canções nata-
linas que eram reproduzidas no museu.

Em TREnós
Um bom exemplo de como reunir 

diferentes símbolos de Natal. A árvore 
assinada pelo Hello Wood, em 2013, exi-
bia 365 trenós de madeira empilhados. 
A instalação natalina com 11 metros de 
altura ocupou a frente do Palácio das 
Artes de Budapeste, na Hungria, como 
parte da tradição do espaço cultural que 
todo ano recebe uma árvore de Natal gi-
gante. Ao final da exibição, em 6 de ja-
neiro de 2014, os trenós foram doados 
para SOS Gyermekfalvak, instituição fi-
lantrópica de atendimento às crianças. 

VidROs suspEnsOs
Idealizada pela Lee Broom, em par-

ceria com NudeGlass, essa árvore de Na-
tal de vidro ocupou o restaurante Aqua 
Shard, localizado dentro do edifício The 
Shard London, assinado pelo arquite-
to Renzo Piano. 245 luminárias suspen-
sas do teto em diferentes alturas foram 
utilizadas para a construção da silhue-
ta que forma a árvore de dez metros de al-
tura. Durante o período de exibição, no-
vembro de 2017 a dezembro de 2018, as 
luminárias foram vendidas e o valor ar-
recadado foi doado ao Fundo de Soli-
dariedade do Reino Unido e ao Fun-
do de Combate a Incêndios de Londres.

CERâmiCAs COmuniTÁRiAs
Como ressignificar as peças que te-

mos em casa e nunca usamos? Essa foi 
a pergunta que inspirou Inge Vanluyd 
e Stefan Mooz, dupla à frente da agên-
cia criativa belga Mooz, em 2012. Na oca-
sião, os profissionais criaram uma árvore 
de Natal feita com cinco mil pratos e xí-
caras de cerâmica doados pelos morado-
res de Hasselt, cidade na Bélgica. A peça 
representou uma celebração comuni-
tária e produziu um novo olhar aos ob-
jetos que permaneciam esquecidos em 
casa, mas foram eternizados na instalação 
que ocupou a praça principal da cidade.

dEsCOnsumisTA
Luzinterruptus é um grupo artístico 

anônimo espanhol que realiza intervenções 
urbanas em espaços públicos ao redor do 
mundo e busca chamar atenção da popula-
ção local para diferentes questões públicas. 
Em 2015, a cidade Stoke-on-Trent, na Ingla-
terra, ganhou uma Árvore de Natal que aler-
tava sobre o consumo excessivo de descar-
táveis. A instalação de seis metros de altura 
recebeu quatro mil sacos plásticos preen-
chidos com embalagens plásticas recicláveis 
que foram doadas pelos moradores locais. 
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O encanto do Natal nos traz lembranças e vivências únicas. Uma das datas mais especiais 
do ano é marcada por comemorações em família e amigos. Neste ano, algumas situações 

poderão ser diferentes, em meio ao cenário de pandemia, mas ainda assim a comemoração, 
com certeza, não deixa de ser cheia de tradições e alegrias. O jornal O Líder preparou 

uma série de reportagens sobre a data e te convida para uma leitura especial, para entrar 
definitivamente no clima natalino. Desejamos a todos um feliz Natal e próspero Ano Novo. 
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a resposta precisa vir de você, mas 
vamos refletir. Qual é o sentido real 
do Natal? a data, em seu significado 
verdadeiro, representa o nascimento 
de Jesus, o filho de Deus que esteve 
em meio a nós como homem, 
cheio de humildade e um amor 
extraordinário pelo próximo. Jesus 
foi nosso grande exemplo de ser 
humano, um líder cheio de sabedoria 
e simplicidade. 
mas qual foi a maior missão de 
Jesus? morrer por nossos pecados, 
nos dar a chance de uma vida eterna 

no reino dos Céus. E não foi fácil 
cumprir essa missão. Condenado 
inocentemente e o morto pregado 
em uma cruz, assim foi o fim de sua 
trajetória enquanto ainda era como 
um de nós. mas ele era, na verdade, o 
filho de Deus, e com toda a sua glória 
ressuscitou, nos deixando a promessa 
de salvação. 
“Na casa de meu Pai há muitas 
moradas; se não fosse assim eu não 
teria dito. vou preparar-vos lugar. E 
quando eu for e vos preparar lugar, 
virei outra vez, e os levarei para mim 

mesmo, para que onde eu estiver 
vocês estejam também”, (João 14: 2-3). 
Essa promessa de Cristo continua 
valendo, independente de pandemia 
ou qualquer outra adversidade. 
mas, para alcançá-la precisamos 
aceitá-lo como nosso salvador 
e buscar, diariamente, seguir os 
ensinamentos que Jesus nos 
deixou. É por isso que a resposta da 
pergunta, feita no título deste texto, 
precisa vir você: Perdemos o Natal? 
Se você não abandonou a Jesus, 
ele também não te abandonou e o 

Natal jamais será perdido. 
Natal não é sobre fazer uma festa 
para muitas pessoas. Claro que 
reunir a família e amigos nos deixa 
feliz, mas tudo bem se neste ano não 
for possível juntar todos. Cristo ainda 
vai estar presente, independente 
de pandemia ou qualquer outro 
problema. 
Sim, passamos por um ano difícil e 
certamente teremos um fim de ano 
atípico, mas o Natal não está perdido, 
só depende de você. Cristo vive e 
está no meio de nós.

Em ano de pandemia, 
PerdemoS o Natal?
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eliane santos

O 
que verdadeiramente co-

memoramos no Natal? Há 

muitos anos, como contam 

os mestres religiosos do 

mundo todo, um anjo disse a José: “Ela 

(Maria) dará à luz um filho e lhe porás o 

nome de Jesus, porque ele salvará o seu 

povo dos pecados deles” (Mateus 1.21)

Está chegando a tão esperada época 

do ano – o Natal. Tempo de reunir a fa-

mília e amigos. Festas animadas. Tem-

po de comidas saborosas e de bolachas 

pintadas. Sem esquecer, é claro, dos 

presentes. No entanto, ao que tudo in-

dica, o Natal de 2020 será diferente. As 

restrições, proibições e recomendações 

em virtude do coronavírus prometem 

comemorações bem diversas. É tempo 

de se adaptar, improvisar e, até mesmo, 

abrir mão de muitas coisas. Este Natal 

será marcado pelas lembranças e nos-

Um Natal sem comemoração, 
mas com Cristo

FÉ E REFLEXÃO

Eliane Santos/O Líder

Pastor leandro ristow fala do verdadeiro significado da data

Quando Cristo está 
presente, o Natal 
verdadeiramente 
encontra significado 
e alegria”, 

Pastor Leandro Ristow

talgia de como um dia comemoramos 

esta festa tão importante no calendário 

de todos os anos. 

Para o pastor da Igreja Evangélica 

de Confissão Luterana no Brasil – IE-

CLB, Leandro Ristow, não precisa ser 

assim. Segundo ele, o fundamento e a 

motivação para o Natal não devem estar 

apenas em reuniões familiares, comi-

das e presentes. Isso tudo é bom, salu-

tar é importante, mas não é o suficiente 

para que o Natal realmente aconteça de 

verdade, pois, quando estas coisas não 

são possíveis, parece que o Natal per-

deu seu sentido e significado. 

“No Natal comemoramos o nasci-

mento do nosso Senhor e Salvador Je-

sus Cristo. Deus mesmo invade a histó-

ria da humanidade através de seu filho 

Jesus Cristo a fim de mostrar o caminho 

para a salvação. Compreender e aceitar 

esta verdade torna o nosso Natal reple-

to de significado e alegria. Mesmo com 

restrições, protocolos de saúde, dis-

tanciamentos, etc. Quando Cristo está 

presente, o Natal verdadeiramente en-

contra significado e alegria”, destaca o 

pastor.
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A história da árvore de Natal 
TRADIÇÃO

eliane santos

Uma das principais peças na deco-
ração de Natal, a tradicional árvore não 
pode faltar. E, cada vez mais esse sím-
bolo natalino vem ganhando espaço 
nos lares das famílias, como um mo-
mento de união e prazer com a sua 
montagem. 

A árvore, ou, pinheirinho de Natal 
como é conhecido também, tem uma 
história longa por traz das suas origens. 
Então como ela surgiu? Em pesquisas 
e relatos de historiadores antigos, a ár-
vore natalina era montada para come-
moração de festas e eventos religiosos 
no passado. O pinheiro por ter suas fo-
lhas verdes e fortes significava um im-

portante símbolo da vida.
Nos tempos modernos, o tradicio-

nal pinheiro de Natal surgiu no Norte 
da Europa. Primeiro as famílias usavam 
nozes e maças para decorar suas árvo-
res. A prática se espalhou pelo mun-
do todo e atualmente diversos enfeites 
como bolas decorativas, laços e outros 
objetos fazem parte da decoração.

IteNS que comPõe a árvore moderNa

as bolas que enfeitam as árvores de Natal foram criadas em 1847 por um soprador 
de vidro de lauscha, na alemanha. Esse enfeite passou, então, a ser produzido de 
diferentes formas e tamanhos. Com o tempo, outros enfeites foram acrescentados 
na decoração da árvore de Natal. Um deles é a estrela, que simboliza a estrela de 
belém, uma referência, entre os cristãos, ao nascimento de Jesus.

montagem e 
desmontagem

De acordo com 
tradições cristãs o 
dia para montar a 
árvore natalina é o 
primeiro domingo 
do advento (29 de 
novembro). Já a 
desmontagem é dia 
6 de janeiro, quando 
se comemora o Dia 
de reis.  

Peça de decoração é a principal 
em lares de famílias

Pinheirinhos hoje em dia enfeitam 
também praças e cidades
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Porque o bom velinho se veste de vermelho?
PAPAI NOEL

eliane santos

O Natal está aí e como de costume é impos-
sível pensar na data sem lembrar-se de uma tradicio-

nal figura: o Papai Noel. Fatos curiosos da história contam 
que este personagem na realidade não está associado dire-
tamente ao Natal – mesmo que Noel signifique Natal.

O Papai Noel teve origem em São Nicolau, um bispo ca-
tólico do século IV que viveu na cidade de Mira, onde atu-
almente é a Turquia. Ele é lembrado como um homem bon-
doso que presenteava as crianças no dia de seu aniversário, 
6 de dezembro. Com o passar do tempo e as variações em 
torno da lenda, a data acabou mudando para o dia 25 de 
dezembro.

E porque ele se veste de vermelho? Vários relatos mos-
tram que antigamente a figura do ‘Barba Branca’ usava rou-
pas de qualquer cor. As vestimentas grossas e com detalhes 

em lã foi também associada a sua origem nórdi-
ca e ao frio. A cor vermelha teria sido ideia de 

uma campanha publicitária da Coca-Cola. 
No Brasil, o Papai Noel surgiu mui-

to tempo depois e também teve sua apari-
ção motivada pela publicidade. A figura do 

bom velinho ainda é muito usada como es-
tratégia de marketing pelo comércio para tur-

binar as vendas no fim de ano.
Para o público infantil o Noel de bar-

ba branca e longa ainda faz muito su-
cesso e é como um significado gran-
de do Natal. 

Figura se tornou um símbolo na época de Natal

Divulgação
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Apae Marisol realiza programação 
especial de Natal

FIM DE ANO 

Carine arenHarDt

Os alunos e usuários da 
Apae Marisol de Maravilha 
acompanharam uma progra-
mação de encerramento do 
ano diferente em 2020, devido 
ao cenário de pandemia. O ob-
jetivo foi não deixar o clima na-
talino de lado, mas realizar ape-
nas ações que não colocassem 
a saúde dos alunos em risco. 

Na terça-feira (15) o Papai 
Noel esteve com a equipe da 
Apae, na rua em frente da es-
cola especial, para entrega de 
uma lembrança para cada alu-
no. A programação foi realizada 
na modalidade drive-in, para 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

que os alunos recebessem o 
presente ainda dentro dos car-
ros. A ação ocorreu das 18h às 
20h, e mesmo precisando de 

alguns cuidados especiais no 
momento da interação com o 
Papai Noel, levou muita alegria 
para os participantes. Os pre-

sentes foram doados pela torci-
da Fla-Maravilha.  

Ainda fazendo parte da 
programação especial de fim 
de ano, na sexta-feira (18) foi 
realizada uma live, com trans-
missão pela página do Face-
book da Apae Marisol. Duran-

te a live, a musicoterapeuta, 
Ana Heller, cantou músicas na-
talinas e também atendeu pe-
didos dos alunos, que escolhe-
ram suas canções preferidas. A 
semana marcou o encerramen-
to das atividades com os alunos 
da Apae Marisol.

alunos receberam um presente de Natal 

interação com o Papai Noel foi na modalidade drive-in

Papai Noel fez a alegria dos alunos e equipe da apae

Equipe da apae marisol de maravilha 

Programação de terça-feira também teve música
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Cidade se transforma à noite com iluminação natalina
ILuMINADA

Cleiton Ferrasso

Maravilha. Nesse caso nem 
se refere ao substantivo da cida-
de, mas um adjetivo caracterizan-
do a iluminação natalina. As luzes 
chamam a atenção de quem pas-
sa pela rua à noite, principalmen-
te de visitantes. Juciléia Gauer 
mora em Coronel Freitas e sem-
pre que pode visita os familiares 
em Maravilha. Ela se rendeu à de-
coração da cidade e, claro, a tradi-
cional foto foi para a rede social. 

“A iluminação natalina, de 
modo geral, está encantadora, es-
pecialmente na Avenida Araucá-
ria e a Praça da Matriz. Esta época 
faz renovar os pensamentos e traz 
sentimento de gratidão. É época 
que nos permite olhar para o que 
passou com amor e respeito e se 
abrir para um novo presente com 
mais profundidade”, comenta. 

Realmente, um cenário to-
talmente transformado para a 
chegada do Natal. Para criar todo 
esse cenário, foram usadas mais 
de 8 mil lâmpadas nas princi-

pais ruas da cidade a fim de for-
mar o tradicional túnel de luzes. 
Por falar nele, neste ano foi am-
pliado próximo da E.E. B. Nos-
sa Senhora da Salete, na esqui-

na com a Avenida Padre Antônio. 
Outro ponto foi na Avenida Sete 
de setembro, da esquina da Rua 
Prefeito Albino Cerutti Cella até 

a esquina com a Duque de Caxias, 
ligando até na Praça da igreja Ma-
triz. Nesses dois pontos foram ins-
taladas mais de 2,5 mil lâmpadas. 

Além disso, as rotatórias 
também receberam um pinhei-
ro iluminado com uma estre-
la na ponta. Com a revitalização 

da Avenida Maravilha, a decora-
ção também foi uma novidade. 
Os parklets receberam luzes para 
criar o clima natalino.

Reprodução Instagram Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Jucileia aproveitou o cenário para postar a foto na 
rede social

avenida maravilha recebeu decoração nova neste ano Painel decorado foi instalado na Praça da igreja matriz

avenida araucária durante a noite rotatórias receberam pinheiro iluminado

Presépio criado na Praça da igreja matriz Espaço Criança Sorriso recebeu iluminação no portal
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Sem eventos, região aposta em decoração 
para ampliar clima natalino

LuZES NA CIDADE

Diana Heinz

Cores e luzes. É a combinação perfeita 
para deixar o mês de dezembro em clima de 

Natal. Árvores, Papai Noel, lâmpadas, guir-
landas e até trenó. Na hora de criar a deco-
ração pública, os municípios não poupam 
na criatividade. Em 2020 essa decoração tem 

um sentido a mais, sem eventos por conta do 
distanciamento social, as cidades da região 
apostam nos enfeites natalinos. Veja como 
está a região.  

SÃO MIGuEL DO OESTE BOM JESuS DO OESTE 
a administração de São miguel do Oeste 
realizou no dia 21 de novembro o acendimento 
das luzes do “Natal regional 2020 Esperança 
e Paz”. a decoração natalina foi planejada e 
confeccionada pela equipe da Cultura, junto 
com artesãos e profissionais que atuam no 
barracão do Natal, e pode ser conferida na 
praça Walnir bottaro Daniel, área coberta, 
calçadão, rótulas e ao longo da avenida Getúlio 
vargas. Em razão da pandemia do Coronavírus 
(covid-19), neste ano não houve a tradicional 
abertura e entrega simbólica da decoração à 
comunidade. “O resgate ao verdadeiro espírito 
natalino foi o principal objetivo da equipe que 
buscou, em todos os locais, fazer alusão ao 
nascimento de Jesus, o qual simboliza o espírito 
de renovação, alegria e amor que as famílias 
irão vivenciar neste ano”, disse a equipe. 

Em bom Jesus do Oeste a decoração de Natal 
foi inaugurada no fim de novembro. Sem eventos, 
o acendimento das luzes não teve presença de 
público. O principal ponto decorado é a Praça 
municipal Gustavo Osvaldo Senhem que conta com 
árvore, Papai Noel, luzes e diversos itens. Conforme 
integrantes da Secretaria de Cultura, responsáveis 
pela produção e montagem do cenário, foram 
utilizados materiais reciclado, novos e tendências, 
como é o caso dos pirulitos feitos de fio de malha. 

Decoração pode ser vista pode ser conferida na praça Walnir bottaro Daniel, área coberta, calçadão, rótulas e ao longo da avenida 
Getúlio vargas

Principal ponto decorado é a Praça municipal Gustavo Osvaldo Senhem

Fotos: Ascom/ Divulgação
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FLOR DO SERTÃO TIGRINHOS

CuNHA PORÃ

Em Flor do Sertão a 
organização apostou em 
luzes. O espaço de lazer 

público do município foi 
contemplado por renas, 
anjos e lâmpadas. O 

acendimento ocorreu no 
início de dezembro sem 
presença de público. 

a decoração de Tigrinhos 
também pode ser 
contemplada pela população. 
as luzes enfeitam a principal 

avenida e a decoração conta 
ainda com pinheiro e presépio 
na prefeitura. as decorações 
que remetem símbolos 

natalinos estão na cidade 
desde o fim de novembro. a 
iluminação foi instalada no 
início de dezembro. 

Na cidade de Cunha Porã 
o acendimento das luzes 
natalinas na Praça da bandeira 
foi no dia 28 de novembro. 
Neste ano em decorrência 

da pandemia por coronavírus 
não haverá programação de 
eventos. a equipe responsável 
pela decoração convidou a 
comunidade para visitar o local. 

a principal atração é o túnel de 
luzes, que já é marca registrada 
no município. Na Praça ainda é 
possível encontrar trenó, casa 
do Papai Noel e presépio. “Tudo 

foi feito com muito carinho e 
pedimos a colaboração de todos 
no aproveitamento do espaço 
da nossa ornamentação”, disse 
a equipe. 

município apostou nas luzes como decoração de Natal Decoração remete a símbolos natalinos

Fotos: Ascom/ Divulgação

Principais atrações foram instaladas na Praça da bandeira

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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Família produz e decora bolachas para o Natal
LAÇOS DA TRADIÇÃO

Diana Heinz

Ciria Linke, 78 anos, guarda no antigo caderno 
de receitas as instruções para a bolacha que apren-
deu a fazer com a mãe, Amanda Becker. A receita 
em alemão tem como título “Butterduss”, bolacha 
de manteiga. Hoje, com mais de 55 anos de casa-
mento, quatro filhos, 10 netos e uma bisneta, Ciria 
utiliza a receita para as famosas bolachas decora-
das que doa para a família no Natal. 

Atualmente ela varia a receita, faz mais de uma 
para agradar a todos e diversificar os paladares. Sua 
filha, Liane Linke Manfrin, é o braço direito da tra-
dição, auxilia a mãe na produção que dura cerca de 
uma semana. São milhares de bolachas. Neste ano 
elas fizeram a bolacha de manteiga, simples, mel e 
a dedo de açúcar mascavo. As doçuras remetem o 
Natal por meio das formas e cores da data, como a 
árvore e estrelas. Liane levou para auxiliar na pro-
dução a filha, Djanaina Amanda Manfrin a nora, 
Maristela Manfrin e a neta Helena Manfrin. 

Elas montam pacotes que são entregues na 
ceia para os filhos e netos. A produção também é 
feita na Páscoa, com bolachas que remetem a épo-
ca. O objetivo é presentear a família e manter viva a 
tradição que começou há décadas. A ideia é que o 
laço entre o Natal e a união provocada pelo alimen-
to seja mantido pelas próximas gerações. As bola-
chas tem sabor de infância, juventude e paternida-
de. Elas têm sabor de lembranças.

BOLACHA DE MANTEIGA (Butterduss)
Ingredientes 
1 xícara e meia de açúcar 
1 xícara de manteiga 
6 ovos 
6 xícaras de farinha de trigo 
6 colheres de fermento químico (para bolos)

Modo de preparo
misture todos os ingredientes em um 
recipiente até que a massa torne-se 
homogênea. Depois espiche e corte conforme 
a preferência. Ciria gosta de fazer estrelas 
com formas que remetem ao símbolo. Depois, 
asse a massa no forno a 180ºC até dourar. as 
bolachas assam em menos de 15 minutos. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Ciria, a filha liane, a neta Djanaina e a bisneta helena Pacotes com as bolachas são entregues na ceia, véspera de Natal

a produção leva em torno de uma semana Decoração é feita para comemorar o Natal
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Nutricionista Schayane Goelzer destaca que o importante é ter moderação

Alimentação saudável no período 
de festas de fim de ano

EQuILÍBRIO

CaMilla Constantin

C
om as tradicionais 
confraternizações, 
nem sempre é fá-
cil manter o foco e 

fugir de cardápios não tão sau-
dáveis. Porém, para a nutri-
cionista Schayane Goelzer, 
as festividades nesse perí-
odo do ano podem sim ser 
conciliadas com alimenta-
ção equilibrada, basta ter 
moderação. 

Nestas ocasiões, o ideal 
é não exagerar nos doces e 
evitar pratos com muitos in-
gredientes industrializados. 
Ao montar a ceia, ela acre-
dita ser importante levar 
em consideração as opções 

mais saudáveis, como nozes, 
castanhas, legumes, verdu-

ras e frutas secas, ricas em 
nutrientes, fibras, vitaminas 

e sais minerais. A dica é uti-
lizá-las no arroz ou na sala-
da, deixando as preparações 
diferentes e saborosas.

Se as carnes fizerem par-
te da ceia, nada de exageros: 
caso haja mais que uma op-
ção, opte apenas por uma. In-
dependente de qual for a sua 
escolha, Schayane alerta para 
deixar sempre a pele de lado. 
“Mesmo sendo considerada 
a parte mais saborosa, ela é 
rica em gordura”, enfatiza. 

Para a sobremesa, fru-
tas como melão, melancia, 
uva, pêssego, figo, cereja e 
ameixa são ótimas opções, 
por terem poucas calorias 
e fornecerem diversos nu-
trientes.

Depois de uma noitada de exa-
geros, Schayane explica que não 
será um suco verde que vai curar a ressaca ou eliminar o mal-estar. 
“O fígado, entre outras funções, é o responsável por filtrar o sangue 
removendo as impurezas e toxinas. Ele envia tudo para os rins, que 
fazem a eliminação. Quando há excesso no consumo de alimentos 
com ingredientes prejudiciais à saúde, o sistema fica sobrecarrega-
do e doenças podem surgir com o passar do tempo”, destaca. 
- aposte em alimentos ricos em magnésio (como as 
sementes), nos diuréticos (como o abacaxi), e nos ricos em 
potássio (como a banana)
- a frutose, açúcar encontrado nas frutas, acelera o 
processamento do álcool pelo corpo e ajuda a repor energia
- Para “curar” uma ressaca, o melhor é tentar repor o que o 
organismo perdeu e beber bastante água
- Evite o sentimento de culpa e busque seguir uma 
alimentação equilibrada, junto com a prática regular de 
atividade física.

ExagErEi, 
E AGORA? 
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Cinco dicas para aproveitar as férias 
no Oeste de Santa Catarina

TuRISMO NA REGIÃO

CaMilla Constantin

O 
Estado de Santa Catarina pos-
sui belezas naturais surpreen-
dentes. O litoral, por exemplo, 
oferece inúmeras opções que 

atraem turistas de todos os cantos do Bra-
sil, principalmente na temporada de ve-
rão. Mas, o que muitos não sabem, é que 
o Oeste também possui belas opções de 
turismo, que devem ser levadas em con-
ta na hora de montar um roteiro de férias. 

São cascatas, cachoeiras, águas ter-
mais, ecoturismo e, ainda, ótimas opções 
para quem aprecia uma boa gastronomia. 
Em razão da pandemia muitas pesso-
as optaram por não fazer longas viagens, 
mas um passeio na região, com os devi-
dos cuidados para prevenir o coronavírus, 
pode servir para renovar as energias e ga-
rantir boas lembranças. 1. mIraNte volta do dedo 

em coroNel FreItaS

Um dos locais mais procurados na região, o mirante volta 
do Dedo fica localizado em Coronel Freitas, a cerca de 85 
quilômetros de maravilha.
O lugar é ideal para fazer piquenique, ainda mais no fim 
de tarde, apreciando a vista e o pôr do sol. a imagem é 
marcante, com o rio Chapecozinho de fundo. O local é 
rodeado de natureza e também possui um balanço, para que 
os visitantes possam fazer lindas fotografias. 

2. cacHoeIraS em 
aBelardo luZ

O Oeste de Santa Catarina conta 
com diversas cachoeiras. Uma das 
melhores opções é em abelardo 
luz, município localizado a 
aproximadamente 145 quilômetros 
de maravilha. O Parque das Quedas 
oferece trilhas e cachoeiras, perfeitas 
para se refrescar nos dias quentes.
O espaço conta ainda com outras 
atrações, como piscina, área de 
camping com churrasqueiras e um 
bosque, onde está o Santuário de 
Nossa Senhora aparecida. ainda no 
Parque fica a Gruta Caracol, conhecida 
por ter abrigado mais de 100 homens 
durante a revolução Federalista. 
Para quem quiser aproveitar melhor o 
passeio e relaxar, a dica é se hospedar 
no Quedas Park hotel. 

Divulgação/ Mirante Volta do Dedo

Arquivo pessoal

Passeio é uma boa opção para quem quer estar em contato com a natureza

visitas devem ser feitas sob agendamento 

Fotos: Divulgação

Parque está localizado a 500 metros do centro da cidade

local conta com diversas quedas d’água



,  maravilha 19 DE DEzEmbrO DE 2020 29

Fotos: Divulgação

3. rota doS cÂNIoNS em aNcHIeta

a 60 quilômetros de distância de maravilha fica a rota dos Cânions, em anchieta, um 
trajeto repleto de trilhas e cachoeiras, com diversas atrações e passeios diferenciados.
O tour pode ser feito a bordo de uma kombi conversível ou em veículo próprio. Para 
quem gosta de aventura, há ainda o passeio de balão, uma boa alternativa para quem 
quer apreciar belíssimas paisagens em meio à natureza.

Fotos: Divulgação/Ar Livre Ecoturismo

Kombi conversível é uma das alternativas para fazer o passeio

local conta 
com trilhas e 
cachoeiras

4. reSortS em São carloS e Itá

São Carlos fica a 70 quilômetros de maravilha. Para descansar, a dica é aproveitar a estadia 
no Pratas Thermas resort, às margens do rio Uruguai. O Pratas oferece uma infraestrutura 
completa, tendo incluso café da manhã, almoço e jantar.
itá também atrai diversos turistas. a cidade, totalmente planejada em função da construção da 
Usina hidrelétrica, conta com diversos atrativos: trilhas ecológicas, tirolesa, passeio de barco e 
muito mais. O itá Thermas resort e Spa, a cerca de 150 quilômetros de maravilha, é a opção 
perfeita para recarregar as energias e se divertir. O destaque é para a gastronomia impecável, 
com pensão completa, incluindo lanche da tarde. 

Divulgação/ Pratas Thermas Resort

Divulgação/ Itá Thermas Resort e Spa

O Pratas Thermas é envolvido por ampla área verde e possui fontes próprias das melhores águas termais

itá Thermas conta com padrão de gastronomia internacional, spa, recreação e muito mais

5. PIScINaS em IlHa redoNda 
e São João do oeSte

O balneário de ilha redonda localiza-se às margens do rio 
Uruguai, a 68 quilômetros de maravilha. rodeado por gramados 
e muita sombra, é bom para lazer e descanso. Para quem quiser 
aproveitar mais o local, pode se hospedar no Grande hotel, com 
todas as refeições inclusas.
Outra opção é o Termas São João, em São João do Oeste, a 
cerca de 82 quilômetros da Cidade das Crianças. a infraestrutura 
é completa: Piscinas internas e externas, toboágua, passeio de 
pedalinho, restaurante, sorveteria, lojas, hospedagem e muito 
mais. além disso, um resort está sendo construído no local, com a 
promessa de ser um dos melhores de Santa Catarina. balneário de ilha redonda é uma ótima opção para garantir momentos de lazer em família Complexo de entretenimento em São João do Oeste é rodeado de natureza e conta 

com diversas atrações
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Psicóloga Fernanda Jaqueline Gottardo destaca que a organização 
auxilia na diminuição do nível de ansiedade

Divulgação

Confira oito dicas para alcançar 
seus objetivos em 2021

PLANEJAMENTO

CaMilla Constantin

Já estamos na reta final de 
2020 e o ano novo está aí.  
Mesmo iniciando 2021 

em um quadro de pandemia, 
a expectativa é para o início 
do processo de vacinação e a 
redução dos níveis de conta-
minação. Por consequência, 
a confiança na retomada da 
economia se instala e a pers-
pectiva é para o aumento do 
consumo e de investimentos.

É aí que os planejamentos 
começam: seja para a compra 
de um imóvel, o início de um 
empreendimento ou talvez 
aquela tão sonhada viagem. 

De acordo com a psicóloga 
Fernanda Jaqueline Gottar-
do, o importante é definir 
quais são seus objetivos. “Co-
mece anotando todas as suas 
vontades, sonhos e ideias, 
mas lembre-se que não preci-
sa traçar tudo em apenas um 
dia, vá com calma”, orienta.

Ela explica que o planeja-
mento não precisa necessa-
riamente ser para o ano, pode 
ser dividido semanalmente, 
quinzenalmente ou mensal-
mente, como for melhor para 
se sentir motivado. O impor-
tante é estar confortável com 
as suas escolhas e, principal-
mente, aproveitar o processo. 

1- DEFINA AS SUAS METAS: a definição das metas 
é importante para nortear as ações. Quando for 
descrever cada uma, pense qual é o propósito naquilo, 
onde e com quem pretende realizar. 

2- TENHA METAS REALISTAS: Estabeleça metas 
que consiga cumprir. Com objetivos realistas, 
a possibilidade de se frustrar e abandonar o 
planejamento é bem menor. Sempre pense: 
Está ao meu alcance? Tenho ferramentas para a 
concretização? Se não tenho, é possível conseguir? 

3- ORGANIZE AS METAS: Podemos dividir as metas 
por áreas, por exemplo: pessoal ou profissional. 
a divisão pode ajudar na organização, deixando o 
planejamento mais claro. Outro ponto importante é 
separar por prioridades.

4- MANTER O FOCO: Com o planejamento pronto, é 
preciso manter a motivação. Nem sempre as coisas 
acontecem como desejamos, é importante estar 
pronto para imprevistos que podem interferir nos 
resultados. Uma boa maneira de manter o foco é tentar 
visualizar como será quando atingir o objetivo. manter 
lembretes das suas metas, seja no celular, espelho ou 
em lugares de grande visualização, ajuda no estímulo.

5- RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS: O primeiro passo 
é procurar renegociar suas dívidas (se tiver) e não 

realizar despesas 
futuras. Não tendo 
dívidas, conseguirá ter melhor 
controle do dinheiro e começar a 
traçar novos objetivos com mais confiança.

6- TRACE METAS FINANCEIRAS: Traçar metas 
financeiras é importante, mas é preciso que estejam 
dentro do seu orçamento, de acordo com a renda 
que possui. inclua nessa lista as metas que não 
foram alcançadas no ano anterior, caso ainda sejam 
prioridade. 

7- ORGANIZE SUAS DESPESAS MENSAIS: a 
elaboração de uma planilha de gastos pode ajudar 
na visualização do seu orçamento e de suas metas. 
manter isso apenas na cabeça pode tornar a 
organização confusa. Com tudo organizado e sob 
controle, o nível de ansiedade diminui.

8- GUARDE SEU DINHEIRO: Defina o quanto você quer 
(e pode) guardar por mês, sem esquecer de reservar 
um pouco para o lazer. leve em consideração suas 
metas pessoais e financeiras. Para começar, tente 
guardar um valor simbólico, por exemplo, 10% do seu 
salário, e vá aumentando com o passar dos meses. 
lembre-se sempre das suas metas, assim terá uma 
motivação maior. 
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 ONG Ame Bicho reforça dicas 
para adoção responsável 

PLANEJAMENTO ANIMAL

Esta é a época do ano em que as 
pessoas mais presenteiam. Do 
equipamento mais moderno 

ao brinquedo mais simples. A inten-
ção por trás do presente está a alegria 
que ele poderá proporcionar. Agora, 
algumas vezes o presente pode ser 
um cachorro ou um gato, geralmen-
te crianças pedem muito. No entanto, 
sempre é bom ficar atento às respon-

sabilidades também com o pet. 
O novo pet será parte da família 

por anos e, por isso, é importante de-
dicar tempo de qualidade para pes-
quisar sobre o perfil ideal, bem como 
organizar sua chegada e integração 
ao novo lar. 

Nesse sentido, a ONG Ame Bicho 
de Maravilha ressalta algumas dicas 
de adoção responsável. 

É essencial que se estude sobre o animal que você vai adotar. 
analisar se você vai ter tempo e disponibilidade para cuidar 
direitinho dele e se preparar financeiramente também. 

Cada animal vai gerar um custo médio de gasto mensal. isso 
inclui alimentação, cuidados com a saúde como a vacinação, 
e eventualmente consultas, tratamentos e podem precisar 
de cirurgias em algum momento. animais domésticos têm 

expectativa de vida de 15 anos em média. 

Tenha atenção - o cachorro ou 
gato precisam de cuidados diários. 
Para gatos: limpar a caixinha de 

areia, educá-lo a não subir na mesa 
ou outros lugares. Cachorro: ensinar 
a fazer as necessidades. São 
exercícios diários que fazem a 
convivência ser bem harmônica 
entre o tutor e seu animal. 

É necessário um 
enxoval para o pet. 
ração, comedouro, 

bebedouro, caminha, 
coberta, coleira, 

guia e caixa de areia. São 
alguns itens básicos. 

Gostou das dicas? Agora já está pronto para adotar 
um pet. Qualquer interesse pode falar com a ONG 
Ame Bicho por meio das páginas nas redes sociais. 

Fotos: Divulgação
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Produtos mais baratos são os mais procurados
PRESENTES

eliane santos

Quem não gosta de presentear e ver o sorriso no rosto das pesso-
as queridas? Pois é, o Natal e o Ano-Novo estão aí e quem ado-

ra dar presentes também se preocupa em oferecer algo que agrade 
as pessoas amadas. No entanto, este ano, de acordo com pesquisas 
realizadas, boa parte dos brasileiros vai optar por presentes mais 
baratos. As famosas ‘lembrancinhas’, estão com tudo em 2020.

Se antes os consumidores levavam em consideração gosto, ida-
de, cor preferida do presenteado, agora com a estagnada na econo-
mia o único quesito que maior parte das pessoas vai levar em con-
sideração na hora de comprar os presentes de fim de ano é o preço. 

Estudos indicam que o comerciante, principalmente, em Santa 
Catarina, que deve vender mais neste fim de ano é aquele que aten-
de todos os tipos de público. Os presentes entre R$ 20 e R$ 100, já 
estão sendo os mais procurados. 

a facilidade do e-commerce (vendas pela internet), 
também tem sido uma alternativa usada pelos 
consumidores que desejam comprar os presentes 
com preços baixos e com antecedência, aproveitando 
as promoções do comércio virtual. as vendas pela 
internet, que vem crescendo muito, ainda são a 
preferência do público que não suporta as filas do 
shoppings  e lojas físicas na busca pelos presentes.

Compras pela 
internet

Criatividade
levada em conta

Fotos: Divulgação

São várias as formas de pre-
sentear quem se gosta no fim 
de ano. Com a pandemia e 
aumento de preço nos produ-
tos, há quem prefira bolar um 
presente mais artesanal só 
para não deixar a data passar 
em branco. Os produtos per-
sonalizados ainda são uma 
boa para alegrar o fim de 
ano de amigos e familiares.Consumidores optam pelos preços mais baixos para presentear

muita gente prefere comprar pela internet pela facilidade

Personalizados e artesanais ganham espaço
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Idosos do Lar Santa Bárbara comemoram o Natal
ESPECIAL

eliane santos

A
típico, mas especial. O Natal 2020 

se aproxima e por este motivo que 

o Lar de Idosos Santa Bárbara de 

Maravilha está tão bonito e enfei-

tado. A ornamentação do local foi realizada 

pela diretoria do lar e colaboradores, com a 

parceria dos idosos que ali vivem. Todos os 

anos, o tempo de Natal é o momento para vi-

venciar o clima de amor e harmonia entre os 

internos e seus familiares. 

Como neste ano não será possível este 

tipo de convivência, devido a pandemia da 

covid-19, a diretoria trabalhou com os idosos 

um novo projeto. Os idosos que vivem no lar 

escreverem cartas que serão enviadas para 

seus familiares. Os presentes enviados pela 

família serão levados e entregues no local aos 

internos.

Além disso, também será feita uma con-

fraternização interna com a presença do Pa-

pai Noel, para não deixar a data passar em 

branco. 

Fotos: Divulgação

Cartas foram escritas e 
endereçadas aos familiares

internos ajudaram na ornamentação para o fim de ano
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Lar Coração de Maria comemora 
o Natal atípico neste ano

DECORAÇÃO ESPECIAL

eliane santos

A época do Natal é uma 

data bastante esperada 

no Lar de Idosos Cora-

ção de Maria, de Maravilha. To-

dos os anos os preparativos 

para festa, que comemora o 

nascimento de Cristo, são ini-

ciados com antecedência para 

brindar a todas as pessoas que 

vivem no lar com muita ale-

gria e emoção. 

Mas, 2020 está sendo um 

ano bastante atípico em todos 

os lugares. E de acordo com os 

responsáveis pelo local, para 

prevenir a saúde e bem-estar 

de todos os internos, as come-

morações foram remodeladas.

Na noite do Natal os con-

viventes do lar participarão de 

uma ceia especial. Os idosos 

também receberam presentes 

doados pela comunidade lo-

cal neste fim de ano, ação que 

proporcionou momentos es-

peciais de alegria. 

Não sendo possível a re-

alização de outro tipo de co-

memoração, o Lar Coração de 

Maria recebeu uma linda de-

coração natalina, que permi-

te aos 28 internos vivenciar o 

clima de Natal mesmo sem po-

der receber visitas. Do lado de 

fora foi montado um presé-

pio, bem como foram coloca-

das luzes e pinheiros de Natal.

Fotos: Eliane Santos/O Líder
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Comércio projeta alta nas 
vendas de Natal em 2020

COMPRAS

Diana Heinz

Uma pesquisa feita pela Fede-
ração das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Santa Catarina (FCDL/
SC) revelou que 46,6% dos co-
merciantes entrevistados têm ex-
pectativa de aumento nas ven-
das para o Natal 2020, em relação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. Entre os empresários ou-
vidos, 32,1% projetam um cres-
cimento acima de 5%. O valor 
gasto por pessoa está previsto em 
R$ 198,00. 

Para a presidente da CDL e 
Associação Empresarial de Mara-
vilha, Eliana Estefano, 2020 foi um 
ano desafiador para todos. Nes-
te período diversos comercian-
tes do município se reinventaram. 

“Como a melhor data do comér-
cio é o Natal eu penso que não 
será diferente. Estamos com boas 
expectativas, pois a maioria do 
comércio está se reinventando 
através do investimento de novas 
propostas para atender o consu-
midor e também procurando se 
aproximar mais dele para saber 
de suas necessidades”, disse. 

O presidente da FCDL/SC, 
Ivan Roberto Tauffer, acredita 
que as incertezas da economia e 
a insegurança que ainda preocu-
pam devido ao ano atípico, dian-
te da pandemia do Coronavírus, 
influenciarão nas vendas, mas 
avalia que o ritmo das ativida-
des de diversos setores produti-
vos vem apresentando recupera-
ção no Estado.

mAIS VEnDIDoS 
roupas e calçados (31,2%)
brinquedos (20,8%)
Eletroeletrônicos (14,5%)
Chocolates (12,2%)
móveis e eletrodomésticos (8,8%) 
livros e itens de papelaria (3%)

Boa 
eXPectatIva 

“Eu penso que podemos ter 
um fim de ano quem sabe igual 
ou talvez até melhor do que os 
anteriores. Sentimos também um 
engajamento bem forte do con-
sumidor de valorizar a sua cida-
de, o comércio local. Ele está 
mais próximo disso compran-
do, gastando no comércio local. 
O Natal é uma data muito espe-
cial e este ano eu acredito que 
vamos presentear mais, por-
que estamos mais ligados à fa-
mília, apesar da forma online, 
mas as pessoas procuraram se 
aproximar mais de quem elas 
amam. E queremos agra-
dar sempre, ver quem ama-
mos feliz. Essa troca de pre-
sentes vai proporcionar 
alegria. Esses momentos 
felizes que estamos bus-
cando” disse Eliana Este-
fano, presidente da CDL 
e Associação Empre-
sarial de Maravilha. 

Na hora do pagamento, o cartão de crédito estará na preferência de 60,5% dos 
clientes. O crediário aparece nas respostas de 14,8%. E completam a lista de 
alternativas o pagamento à vista no cartão de débito, com 14,5%, e à vista em 
dinheiro, com 9,7%. O levantamento foi realizado com empresas associadas que 
atuam no varejo em 20 cidades catarinenses com o maior potencial de consumo.

PAGAmEnto
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Campanha organizada por Nelson Salmin 
arrecada presentes de Natal

CRIANÇAS CARENTES

Carine arenHarDt 

A solidariedade é um sentimento que 
cresce no fim de ano e o resultado é o for-
talecimento de ações em prol de famílias 
em situação de vulnerabilidade. Em Ma-
ravilha, uma ação organizada por Nelson 
Salmin, popular Palito, está arrecadando 
doces e brinquedos para crianças caren-
tes da região. 

Salmin já participa de campanhas so-
lidárias de Natal há mais de 20 anos. Nes-
te ano, a campanha precisou de algumas 
adaptações, devido a pandemia de co-
vid-19. Mesmo ocorrendo de forma mais 
tímida, dezenas de crianças deverão ser 
contempladas até o dia de Natal. O rotei-
ro de entrega dos presentes começou nes-
ta semana e vai contemplar comunidades 
e bairros mais carentes de Maravilha, São 
Miguel da Boa Vista e Flor do Sertão. 

COmunidAdE 
AindA pOdE

as doações de doces e brinquedos 
começaram em novembro, mas a 
comunidade ainda pode contribuir. 
Os donativos podem ser entregues 
na empresa PS do brasil. O 

volume de doces e brinquedos 
doados pela comunidade 
determina o número de crianças 
que receberão um presente de 
Natal neste ano. 

Nelson Salmin pede a ajuda 
da comunidade e destaca que 
mesmo em ano de pandemia o 
objetivo é deixar o Natal dessas 
crianças e famílias mais feliz. dOAR

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Equipe da PS do brasil que auxilia na montagem das cestas 
Doações podem ser entregues até na próxima semana 
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Igrejas inovam na organização das celebrações 
natalinas para atender regras sanitárias

CuLTO DE NATAL

Carine arenHarDt 

As tradicionais celebrações natali-
nas costumam reunir um expres-
sivo número de fiéis, situação que 

neste ano exige algumas adaptações. A 
presença maior de público é registrada 
nos cultos da véspera e do dia de Natal. 
Neste ano, as igrejas evangélicas luterana 
e a católica pensaram em um cronogra-
ma diferente para receber os fiéis. 

Além de limitar a presença do públi-
co, os organizadores pedem a colabora-
ção dos fiéis para estarem atentos a pos-
síveis sintomas de covid-19. Se a pessoa 
estiver apresentando algum sintoma a 
recomendação é não participar de ne-
nhum culto presencial. As igrejas tam-
bém estão fazendo transmissões online, 
para fiéis que não podem estar presentes. 

a Paróquia São José Operário começa 
a entregar neste final de semana 
as fichas para fiéis que queiram 

participar da celebração na quinta-
feira (24), às 20h, na igreja matriz de 

maravilha. Serão disponibilizadas apenas 
150 fichas, entregues na Secretaria Paroquial. Os 
primeiros 150 fiéis a retirarem a ficha poderão 
participar da celebração. a igreja matriz também 
tem missa no dia 25, às 9h. Para a celebração 
no dia de Natal não há entrega de fichas, mas a 
lotação máxima também será restrita a 30% da 
capacidade. 

a igreja Evangélica 
de Confissão 

luterana no brasil reduziu 
a programação natalina 

neste ano, a começar pela 
adaptação 
da tradicional 
Caminhada das 
lanternas, que 
foi substituída 
por uma Carreata 
das lanternas. a 
programação foi 
realizada no dia 
29 de novembro. 
No dia 24, 
véspera de Natal, 
terá celebração 
às 18h. Conforme 

o pastor leandro ristow, a comunidade 
vai limitar a presença do público de 
acordo com o mapa de risco para 
contágio da covid-19 na próxima semana, 
atendendo as normas de distanciamento. 

a igreja Evangélica 
luterana do brasil 

fará três celebrações 
natalinas neste ano, para 

facilitar a presença dos fiéis. O cronograma 
começa na terça-feira (22), segue na 
quarta-feira (23) e encerra na quinta-feira (24), 
todos os cultos com início às 20h. Conforme o 

pastor Elvio bender, 
a participação nas 
celebrações é restrita 
para quem fizer sua 
inscrição antecipada, 
para atender ao 
limite máximo de 
110 pessoas por 
noite. a inscrição 
pode ser feita 
através do número 
(49) 99928 8310, 
pelo Whatsapp, com 
o pastor Elvio.

MATRIZ CATóLICA:

IECLB - RuA XV DE NOVEMBRO: 

IELB - AVENIDA ANITA GARIBALDI: 
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Como montar o look ideal para a festa de fim de ano?
CONSuMO CONSCIENTE

CaMilla Constantin

O Réveillon é um rito de passa-
gem que nos traz esperança 
de dias melhores. Para algu-

mas pessoas, cada detalhe desse dia 
importa, inclusive a roupa que será 
usada. A consultora de estilo Bruna 
Stieler afirma que a época das festas 
de final de ano costuma gerar mui-
tas dúvidas em relação ao que ves-
tir. “Muitas vezes esse momento aca-
ba desencadeando aquelas compras 
não pensadas que ficam paradas no 
guarda-roupa, sem uso”, alerta.

Tendo ou não o look já escolhi-
do, o importante é querer se diver-
tir e aproveitar o momento ao lado 
das pessoas queridas. Afinal, a rou-
pa certa é aquela que te faz se sentir 
bonita, confiante e feliz. “Um novo 
ano cheio de realizações (e compras 
conscientes) para você”, deseja Bru-
na. Para te ajudar a aproveitar o mo-
mento de forma especial e garantir o 
look ideal, reunimos algumas dicas. 
Confira:

SE POSSÍVEL, REAPROVEITE: antes 
de adquirir uma peça nova pensando 
exclusivamente na virada, que tal dar 
uma olhada naquilo que você já tem 
e montar um look nunca pensado 
antes? Se você já garimpou no seu 
armário e chegou à conclusão de 
que realmente precisa comprar algo 
novo, vale apostar na versatilidade 
da peça escolhida para ela não ficar 
esquecida durante o próximo ano.

ESTILO PESSOAL: Para a compra 
valer a pena e você não começar 
2021 já pensando na aquisição que 
fez e se arrependeu, escolha algo que 
te faça se sentir bem e confortável, 
que valorize seu estilo pessoal e que 
possa ser usado em vários looks 
após o réveillon.

BRANCO: Para quem não abre mão 
do tradicional branco, vale apostar 
em conjuntos ou vestidos mais 
básicos, que são fáceis de compor 
com outras peças, ou na mistura de 

Fotos: Divulgação

Consultora de estilo bruna Stieler

Opte por roupas confortáveis e que valorizam 
seu estilo pessoal 

Escolha a cor que melhor representa seus 
desejos para o ano

Cores são uma ótima pedida para o réveillon acessórios em palha e resina são a cara do verão branco é tradicional e ideal para quem 
busca paz

texturas diferentes para tirar o look 
do comum. Tecidos naturais, como 
o algodão e o linho, são frescos e 
muito confortáveis. É a cor ideal para 
quem busca paz e quer iniciar o ano 
renovado e purificado.

CORES: Para quem ama um look 
bem colorido – lembrando que as 
cores são sim bem-vindas na noite da 
virada – escolha aquela que melhor 
representa seus desejos para o ano 
que se inicia e aposte sem medo, 
seja no vermelho (amor), amarelo 
(felicidade), azul (serenidade), verde 
(esperança) ou outras.

ACESSÓRIOS: acessórios 
metalizados trazem um ar moderno 
e ao mesmo tempo sofisticado 
para a produção. além disso, 
cores vibrantes e acessórios em 
palha e resina são a cara do verão 
e contrastam muito bem com 
cores claras, dando um charme na 
produção.
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LEO Clube Maravilha promove 
campanha interna de Natal

ESPECIAL

Diana Heinz

Os integrantes do LEO Clube Maravilha foram con-
templados com uma campanha interna de Natal. Con-
forme a coordenadora da campanha, Fernanda Un-
ser, a ação consiste no envio de fotos da família usando 
gorros de Natal. O objetivo é reforçar laços familiares e 
consequentemente aproximar as pessoas. “O compa-
nheiro precisou explicar aos familiares sobre a foto e 
se organizar. Essa preparação resulta em diferentes re-
ações. Alguns companheiros disseram que foi diverti-
do, outros, um momento engraçado. Esse momento foi 
de descontração, além de ser uma lembrança”, explica. 

A oportunidade também serviu para que os parti-
cipantes falassem mais do LEO Clube para a família. 
A foto será revertida em uma surpresa para os compa-
nheiros e entregue hoje (19) no encerramento festivo 
da entidade. “Os participantes ficaram como mensa-
geiros também. Estão levando o LEO Clube para seu 
laço familiar e trazendo essas pessoas para mais próxi-
mo da gente”, destaca. 

integrantes enviaram fotos com suas famílias usando gorro de Natal

Fotos: Divulgação
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Natal Mágico tem Casa do Papai Noel, shows itinerantes, 
sorteio de prêmios e decoração especial no comércio

CDL E ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

Carine arenHarDt

O Natal Mágico - A in-
crível Fábrica de So-
nhos vem fortalecendo 

o clima natalino em Maravilha. 
Organizada pela CDL e Asso-
ciação Empresarial (AE), a pro-
gramação teve início no dia 5 e 
segue até o final deste mês. 

Hoje (19) tem o 4º sorteio 
da campanha Maravilha, Sua 
Compra Vale Prêmios. Devido 
ao cenário de pandemia, a pro-
gramação será sem a presença 
do público, que poderá acom-
panhar o sorteio online, pelas 
redes sociais da CDL e AE. O 
5º e último sorteio da campa-
nha será na quinta-feira (24), 
véspera de Natal, também com 
transmissão ao vivo pelas re-
des sociais. O cliente tem direi-
to a um cupom a cada R$ 100,00 

em compras nas empresas par-
ticipantes.

Além da entrega de prêmios 
para os clientes do comércio lo-
cal, a programação do Natal Má-
gico tem uma participação espe-
cial de uma figura que é sucesso 
nesta época do ano. A Casa do 
Papai Noel foi montada em fren-
te da sede das entidades, já teve 
a presença ilustre do bom velhi-
nho no dia 5, e volta a ter a atra-
ção na quinta-feira (24). 

Na véspera do Natal, o Pa-
pai Noel vai entregar doces para 
as crianças na modalidade drive
-in, devido ao cenário de pande-
mia. As crianças devem perma-
necer dentro dos veículos, onde 
receberão um doce e poderão 
também fazer uma foto com o 
Noel. O bom velhinho vai estar 
na Casa do Papai Noel das 9h às 
12h e das 14 às 17h.

decoração No 
comÉrcIo 

O Natal Mágico também mar-
ca uma decoração especial no co-
mércio local. Orientadas pela CDL e 
AE, as empresas locais capricharam 
na decoração natalina, especialmen-
te nas vitrines. Muitos comerciantes 
também estão oferecendo aos clien-
tes um brinde, desconto ou condi-
ção especial de pagamento. O obje-
tivo é reforçar as vendas e trazer para 
Maravilha clientes de outros municí-
pios, mantendo a marca da Cidade 
das Crianças como polo-regional. 

Fotos: O Líder

Cenário especial foi montado em frente das entidades

Papai Noel volta a entregar doces na véspera do Natal 

Comércio está com decoração especial neste fim de ano 

Com o objetivo de fortalecer o clima 
natalino para as empresas de maravilha 
e todos os cidadãos, a CDl e associação 
Empresarial, em parceria com o Sicoob 
Credial, também está levando músicas 
natalinas com um caminhão itinerante e 
artistas locais para várias avenidas e ruas 
da Cidade das Crianças. 
O roteiro teve início na quinta-feira (17) e 
segue até quarta-feira (23).  No domingo 
(20), das  18h30 às 20h – tem renata 

Silva Sousa e Trio maravilha nas avenidas 
araucária e Sul brasil; segunda-feira (21), 
19h às 21h – ailto e Jennifer Gaiterira, 
na avenida Sul brasil, bairro Floresta, 
avenida Presidente vargas e avenida 
maravilha; terça-feira (22), 19h às 21h 
– marca do Fole  na avenida Sete de 
Setembro;  e quarta-feira (23) das 19h 
às 21h – rubiane e adriano na avenida 
Presidente Kennedy, bairro Progresso, 
Prefeito albino Cerutti Cella.
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Diana Heinz /O Líder
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Fim de ano com atendimento 
especial nas lojas de Maravilha

HORáRIO ESTENDIDO

Cleiton C. Ferrasso

Para quem precisa de um 
tempo a mais a fim de com-
prar o presente de fim ano ago-
ra não tem mais desculpas. Isso 
porque as lojas de Maravilha 
poderão atender até às 20h, in-
clusive neste sábado (19) tam-
bém. A sugestão do horário é da 
CDL e Associação Empresarial. 
O atendimento flexível come-
çou segunda-feira (14) e segue 
até quarta-feira (23). Nos demais 
dias, o funcionamento ocorre 
com expediente normal.

Para a proprietária da loja 
Laços de Seda, Jacqueline Mo-
roni Borghetti, o horário esten-
dido contribui para as vendas 
no comércio local.

“Sempre achei importan-
te essa sugestão de horários no 
fim de ano para que as pessoas 
possam se organizar e comprar 
os presentes de Natal. Eu sigo 
sempre esses horários e acho 

que contribui muito para o de-
senvolvimento e crescimento 
da cidade, o que faz com que 
as pessoas consigam fazer suas 
compras aqui em Maravilha”, 
comenta. 

Divulgação

Proprietária da loja laços de Seda, Jacqueline moroni borghetti

Cleiton Ferrasso/O Líder
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Um clássico italiano que se tornou 
brasileiro e pode ser feito em casa

PANETONE 

moDo DE PrEPAro
No liquidificador, coloque os ovos, o 
açúcar, a manteiga, o leite, o fermento 

e a essência. bata os ingredientes 
por aproximadamente 30 segundos. 
Depois, em um recipiente grande, 

coloque a farinha peneirada, abra um furo no centro e 
acrescente os ingredientes batidos. a massa precisa 
ser bem amassada, até que se solte das mãos. 
Com a massa no ponto, é hora de colocar as frutas 
ou o chocolate, as uvas passas e também as raspas 
do limão. Em seguida distribua a massa em formas 
para panetone, ou utilize aquelas tradicionais de 
pudim com furo central, untadas com margarina, 
até a metade da assadeira. É preciso deixar a massa 
crescer até ela dobrar de volume. Depois faça um 
corte em x em cima da massa, pincele gemas batidas 
e leve para assar até dourar.

Que a prosperidade seja  
abundante no novo ano 
que inicia e que a paz e a 
saúde estejam presentes 

em todos os lares.

Boas Festas e
Feliz 

Ano Novo

Carine arenHarDt

Colorido com frutas, chocolate ou o re-
cheio de sua preferência. Ele é um clássi-
co nesta época do ano, presença confirmada 
nas ceias natalinas. O panetone é uma recei-
ta italiana, mas há muitos anos caiu também 
no gosto dos brasileiros. A guloseima agrada a 
muitos paladares e nem é preciso um grande 
investimento para tê-la na sua mesa no Natal. 
Sim, ele também pode ser feito em casa. 

Aliás, fazer esta receita pode até represen-
tar mais um daqueles momentos em família, 
tão tradicionais nesta época do ano. É como se 
juntar para fazer as deliciosas bolachas de Na-
tal, as cucas, a ceia, a farofa, o frango assado, 
enfim, o panetone também pode ser tornar 
uma clássica receita natalina da sua família. 

Para te inspirar vamos até deixar uma re-
ceita, mas sinta-se a vontade para colocar seu 
toque pessoal, escolhendo o recheio que mais 
faz sucesso na sua casa. 

PANETONE CASEIRO 

InGrEDIEntES
1 kg de farinha de trigo peneirada
3 ovos 
1 copo (americano) de açúcar
1 pitada de sal
2 colheres (sopa) de manteiga ou 

margarina
250 ml de leite morno
50 g de fermento biológico
300 g de frutas cristalizadas (ou 
cubos de chocolate)
250 g de uva passa (de preferência 

sem sementes)
20 ml de essência de 

panetone (opcional)
raspas de 1 limão

Divulgação
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P: de onde vem o termo família?  
Esta é sem dúvida a instituição ou o grupo humano mais antigo já que todos nós nas-

cemos em razão da família, do latim famulus e significa grupo de escravos ou servos per-
tencentes ao mesmo dono ou patrão. Com a evolução social que estamos passando este 
grupo não é algo que se construiu e que se fixou como modelo padrão de pai (chefe de fa-
mília do sexo masculino), mãe (esposa do sexo feminino), e os filhos biológicos constituí-
am então a assim chamada família, já que esta vem passando por transformações ao lon-
go dos tempos.  Hoje vemos o crescimento do grupo familiar por pessoas do mesmo sexo, 
filhos adotados e a união das diferentes raças o que nem sempre foi aceito e que ainda so-
fre críticas pela quebra de padrões do que era considerado normal. A dificuldade de sair 
do sistema padronizado e tradicional imposto é que geram os conflitos familiares exata-
mente pela não aceitação das normas impostas e o não respeito às mudanças e a indivi-
dualidade de cada ser, a mesma deve ser um modelo de felicidade e de desenvolvimento 
pessoal, talvez não mais como uma instituição.

Pergunta: Se o conflito já aconteceu que atitudes devo tomar?

Resposta: Se já existe o conflito é importante que este seja visto com antecedên-
cia aos encontros, evitando que seja levado até o dia da confraternização, para evi-

tar estes desentendimentos é necessário colocar-se no lugar do outro e compreender o 
momento de cada integrante da família, faz-se necessário o diálogo através do esclareci-
mento de assuntos pendentes e mal entendidos, o não julgamento e a aceitação das dife-
rentes ideias e comportamentos. Mágoas e ressentimentos adoecem todos os envolvidos 
principalmente idosos e crianças que só desejam a união e a presença saudável de todos. 

P: como aproveitar da melhor maneira as festividades? 

R: Procure deixar de lado as preocupações, não entrando em discussões sobre as-

Festas de fim de ano e conflitos 
familiares: Como conciliar?

ENCONTROS FAMILIARES 

Diana Heinz

As festas de fim de ano normal-
mente são marcadas pelo en-
contro entre familiares. Paren-

tes de longe e de perto chegam para 
visitar e passar os feriados em comu-
nhão. Mas nem sempre isso pode sig-
nificar algo positivo. A casa cheia, 
ceias, bebidas, diferentes opiniões e 
outros conflitos podem tornar estes 
encontros verdadeiros pesadelos. 

A psicóloga clínica Cleci Tume-

lero conversou com o Jornal O Líder 
sobre essas situações. Segundo ela é 
perfeitamente normal famílias terem 
desentendimentos durante encontros 
de confraternização inclusive nas da-
tas que mais nos emocionam como 
o Natal. “Nestas datas comemorati-
vas as emoções se tornam mais for-
tes e afloram de diferentes maneiras. 
Assuntos que não foram resolvidos ao 
longo da vida poder vir a tona nestes 
dias festivos prejudicando o momen-
to”, explica. 

Psicóloga clínica Cleci Tumelero 
conversou com o Jornal O líder sobre 

situações de conflito familiar

Divulgação

suntos que envolvam religião, política, disputas e comparações que são temas onde há 
maior desgaste de energia que por vezes geram conflitos intrafamiliares. Ter em mente 
que o momento é de relaxar e compartilhar conquistas e alegrias.

P: e se eu não quiser comparecer a festas e encontros, estou sendo 
egoísta? 

R: Não seria egoísmo se a pessoa está passando por um momento difícil onde o 
melhor é recolher-se para elaborar sua dor por exemplo. O que pode ser feito é a família 
e amigos perguntarem se está tudo bem e se é realmente se mantendo distante que fará 
bem a ela naquele momento. Devemos sempre em qualquer circunstância nos colocar 
em primeiro lugar pois se eu estou bem, meus familiares também estarão. 

P: como agir diante de brigas que não me envolvem? 

R: Existe a máxima que diz: “se não puder auxiliar, não atrapalhe mais ainda”. Por ve-
zes temos a tendência a querer opinar sem ser chamado no intuito de auxiliar e cau-

samos um problema ainda maior. Manter-se na neutralidade é o ideal. Aguarde até que os 
envolvidos se entenderem ou encontrarem a melhor solução para o conflito. 

Não existe uma maneira de nos sentirmos inteiros e bem o tempo todo, há pessoas 
que gostam de ficar isoladas e que estão bem consigo mesmas e com os outros, existem 
pessoas que não se sentem bem sozinhas e por isso estão sempre em grupos de amigos 
e em família. Está tudo certo desde que exista a compreensão e o respeito. Ciclos e fases 
mudam, acabam para que novos iniciem, assim são as datas comemorativas do Natal, fi-
nal e início de ano. Aproveitemos! Um bom Natal a todos.
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Na hora de viajar, deixar a casa sem 
monitoramento pode ser um risco grande

MuITO CuIDADO

eDerson aBi

Vai viajar e a casa vai ficar fechada por vários 
dias? Cuidado! De acordo com a Polícia Militar, a 
época de fim de ano é uma das maiores preocupa-
ções da segurança pública, já que as residências fi-
cam sem seus moradores e isso pode facilitar as 
ações de bandidos. 

Conforme o tenente Júnior Tatsch, sub-comen-
dante da companhia da Polícia Militar de Maravi-
lha, os moradores precisam tomar alguns cuidados 
para minimizar e afastar os problemas. Entre as di-
cas, o tenente afirma que os vizinhos são extrema-
mente importantes para a vigilância do local na au-
sência dos moradores. Pedir ao vizinho para visitar a 
casa, molhar a grama ou fazer qualquer outro tipo de 
atividade ajuda a mostrar presença. 

Outra dica da PM é sobre a iluminação das casas. 
Sair e deixar a luz de fora ligada por vários dias, in-
clusive durante as manhã e tardes, é um grande indi-
cativo de que não há ninguém na residência naque-
la semana. Isso pode ser um problema. 

Os criminosos tentam praticar furtos de várias 
formas usando diversas técnicas. A PM afirma que 
desligar a campainha é uma boa forma de deixar os 
bandidos em dúvida. Geralmente, eles tocam o si-
nal para verificar se alguém atende a porta. Caso não 
haja movimentação, aproveitam para praticar furtos. 

Para o tenente, os moradores podem pedir ajuda 
para familiares que residem na cidade ou até mes-
mo entregar a chave para vizinhos de confiança. 
O grande objetivo é mostrar que a casa não está 
abandonada e evitar a ação de criminosos. 

Polícia militar orienta a entrega da chave para algum vizinho de confiança ou familiar para verificação na ausência

Segundo a polícia, ladrões observam movimentação e condições das luzes para saber se a família viajou

AS REDES SOCIAS

Para o tenente, o cidadão precisa ter cuidado com as informações na 
internet. Ele reconhece que é uma dificuldade controlar, mas orienta 
que a publicação do local das férias seja feita após o retorno. Caso 
contrário, ter cautela em dar detalhes e mostrar que a casa está 
sozinha ou que a família não vai retornar nos próximos dias. 

APLICATIVO DA PM

Segundo a Polícia militar, os moradores também podem 
contar com os policiais militares no período das férias. as 
rondas preventivas serão realizadas após o morador informar 
a sua ausência. 
De acordo com o tenente, a comunicação é feita pelo aplicativo 
na internet PmSC Cidadão, onde o morador informa a viagem 
e a Pm, na medida do possível, fará a fiscalização com mais 
intensidade para melhorar a segurança nas regiões no período. 

Fotos: Divulgação
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Instalação e manutenção das luzes de Natal e os riscos
MAIS LuZES

eDerson aBi

Tudo fica mais bonito com o pisca-pisca e as lu-

zes de Natal instaladas nas nossas casas e esta-

belecimentos. A beleza, porém, vem com respon-

sabilidade, segundo o comandante do Corpo de 

Bombeiros de Maravilha, capitão Michael Magrini. 

Em conversa com o Jornal o Líder, Magrini 

destacou a importância de observar a instalação 

das luzes para não ter problemas depois, com in-

cêndios e curtos que podem afetar a residência ou 

estabelecimento. 

O comandante observa que grandes instalações 

de luzes precisam de uma empresa especializada. As 

novas luzes podem criar carga maior na rede e pre-

judicar a fiação da residência, causando incêndios e 

acidentes. Além disso, os produtos precisam ser ad-

quiridos em locais de procedência, pois o item pode 

não ter isolamento correto e levar risco para as pesso-

as, com descargas elétricas. 

O capitão lembra sobre o aquecimento das 

lâmpadas e das luzes. Caso os objetos sejam co-

locados em contato com algumas superfícies po-

dem causar fogo e grande aumento de tempera-

tura. Isso ocorre quando uma mesma tomada é 

responsável por várias luzes na instalação elétri-

ca da residência ou estabelecimentos comerciais.

Foto: Divulgação

Para o Corpo de bombeiros, moradores devem buscar sempre auxílio para grandes instalações

Deixar os objetos na chuva sem isolamento adequado pode causar descargas de 
energia e ferir as pessoas
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Corpo de Bombeiros alerta para queima de 
fogos de artifício durante comemorações

FESTA E CAuTELA

 

O Corpo de Bombeiros de Mara-
vilha faz um alerta para a for-
ma de comemorar a chegada 

do novo ano em Maravilha. Além da be-

leza, fogos de artifício podem levar pe-
rigo para as pessoas e causar acidentes 
como incêndios. 

De acordo com o capitão Michael 
Magrini, a responsabilidade é de quem 
compra e de quem vende o produto. Ma-

grini conta que o Corpo de Bombeiros já 
registrou ocorrências de pessoas que ti-
veram a mão e os dedos amputados 
após explosão de rojões na região. 

Além disso, a legislação prevê a car-
ga de pólvora e os critérios para pro-

mover as baterias de fogos no fim de 
ano, como distanciamento e ações de 
prevenção. O Corpo de Bombeiros re-
comenda que a compra do produto, 
também, seja em local autorizado e es-
pecializado em fogos de artifício. 

DUAS LOJAS 
EM MARAVILHA

De acordo com o Corpo 
de bombeiros, apenas 
dois estabelecimentos 
em maravilha são 
autorizados para a venda 
dos artefatos. a loja 
do Gaúcho e a Casa 
dos Esportes são os 
únicos estabelecimentos 
onde todas as regras e 
orientações legais são 
cumpridas, de acordo com 
o comandante do Corpo 
de bombeiros. 

SEM FOGOS

a chegada do novo ano não terá queima de fogos em 
maravilha, assim como foi no último Show da virada. 
maravilha tomou a decisão ainda no ano passado por conta 
dos autistas e animais. Porém, neste ano, além desse motivo, 
existe a dificuldade por causa da pandemia de coronavírus. 

CHAPECó PROÍBE

a venda de fogos de artifícios que produzem barulho está proibida em Chapecó. a intenção 
é preservar pessoas com autismo e animais que sofrem com o barulho dos artefatos. a lei já 
está valendo desde que foi publicada no Diário Oficial do município, dia 12 de novembro. 
além da proibição da venda, a lei estabelece o impedimento da queima, soltura e 
acionamento de fogos de artifício, rojões e artefatos pirotécnicos que produzam estampido.

Corpo de bombeiros afirma que população deve ter cautela na hora de utilizar fogos de artifício

Divulgação
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Secretaria de Saúde alerta para Natal 
em momento de pandemia

E AGORA, O QuE FAZER?

eDerson aBi

Como passar o Natal sem ver familiares e 
amigos? Quase impossível, não é mesmo?! Essa 
é uma das preocupações dos setores de saúde 
nos municípios da região. O contato entre as 
pessoas será inevitável na chegada de um novo 
ano, mas todos os cuidados precisam ser ob-
servados. 

A secretária de Saúde, Miriane Sartori, ad-
mite que as pessoas cansaram de aguardar a 
pandemia terminar para visitar parentes e fa-
miliares. “Então, preocupa muito”, afirma. Ela 
lembra que a região está com muitos casos de 
coronavírus e muitos casos sendo monitora-
dos, além da falta de leitos para tratar Covid-19. 

Assim, a secretária pede para que as pesso-
as tomem cuidado, usando álcool em gel, usar 
máscara e evitar o compartilhamento de itens 
de uso pessoal. Segundo ela, a principal preo-
cupação é que as pessoas não estão tomando 
os cuidados básicos dentro das residências. 

1- limite o número 
de convidados 
de acordo com o 
tamanho do espaço, 
permitindo que as 
pessoas mantenham 
distância de 2 metros 
entre si;

2- Oriente seus 
convidados a levarem 
suas próprias 
máscaras;

3- Evite música alta para 
que as pessoas não tenham 
que gritar ou falar alto. Caso 
alguém esteja contaminado 
com o vírus, lançará um 
número maior de partículas 
virais no ambiente;

4- Dê preferência a locais 
abertos ou bem ventilados. 
Evite o uso de ar condicionado;

5- Não deixe que os 
convidados formem filas para 
serem servidos;

6- Oriente os convidados a não 

se sentarem todos reunidos na 
hora da ceia. Organize espaços 
separados para pessoas que 
moram juntas;

7- Tenha sabão e papel 
para secagem de mãos 
disponíveis no banheiro. Evite 
o uso de tolhas de pano;

8- Disponibilize álcool em gel 
nos ambientes;

9- Utilize lixeiras com 
pedais para que as pessoas 
descartem seus lixos sem 
precisar colocar as mãos na 
tampa. lave as mãos após 
esvaziar a lata de lixo.

TODO 
cuIDADo
Para 
especialistas e 
infectologistas, 
o Natal terá 
de ser sem 
contato e 
com uso de 
máscaras. uma 
das dicas é 
evitar abraços. 
Para tanto, 
a Fundação 
Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) 
divulgou uma 
cartilha com 
dicas para 
festas de Natal 
e Ano Novo:

Cartilha da Fiocruz afirma que ficar em casa com apenas os familiares é a melhor alternativa

Divulgação
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Feliz Natal e Iluminado 2021
Que a estrela principal do Natal, Jesus Cristo, 

seja uma luz a brilhar sempre na sua vida.

Ensaios natalinos fazem 
sucesso no fim de ano

TEMáTICO

Carine arenHarDt 

Nada melhor que reunir a família 
para colecionar lembranças. Nesta 
época do ano, o clima natalino for-

talece ainda mais o sentimento de amor e 
união entre os familiares e uma ótima forma 
de eternizar estes momentos são as fotogra-
fias. Os ensaios temáticos de Natal fazem su-
cesso e tem aumento na procura a cada ano. 

Conforme a fotógrafa, Angela Maria Ko-
ehler, os ensaios natalinos são procurados 
principalmente por famílias com bebês de 
até três anos, mas também vem fazendo su-
cesso entre aquelas com crianças maio-
res. “Houve até algumas famílias com filhos 
grandes já. É muito divertido, fotografia é 
sempre uma lembrança que vale a pena in-
vestir. Isto tem um valor imensurável daqui 
uns anos”, afirma. Os ensaios de Natal trans-
parecem momentos de muita alegria, felici-
dade e paz, além de resultar em ótimas op-
ções de presentes para avós, tios e dindos. 

Neste ano, Angela ofereceu um dife-

rencial aos clientes, com a possibilidade 
de ensaios externos, o que fez muito suces-
so. “Como Pinterest de referência, monta-
mos um cenário em cima de uma camio-
nete vermelha, bem estilo americano. A 
princípio seria apenas um dia inteiro de fo-
tos conseguindo atender 10 famílias. Mas a 
procura foi tão grande que tivemos que re-
abrir para o 2º e 3º dia”, afirma. Dezenas 
de famílias também fotografaram no ce-
nário de estúdio, rendendo lindas fotos. 

Mesmo em um ano atípico, a fotógra-
fa disse que se surpreendeu com a procu-
ra. Ela iniciou a divulgação dos cenários 
em novembro, e ainda assim não conse-
guiu atender toda a demanda, e portan-
to já planeja iniciar a divulgação mais cedo 
no próximo ano. “As datas comemorati-
vas são muito esperadas pelas famílias. En-
tão de um ano para outro já temos a pro-
gramação das datas principais”, explica. 
Angela trabalha no ramo há 10 anos e há 
cinco anos montou seu próprio estúdio, 
com foco principal em bebês e famílias.

Fotos: Estúdio Angela Maria

Ensaio com bebê no cenário de estúdio

Ensaios de famílias com filhos grandes também fazem sucesso

Cenário em ambiente externo rende lindos registros

registro de ensaio no cenário de estúdio 



,  maravilha 19 DE DEzEmbrO DE 2020 49

A emoção de trocar de idade na virada do ano
COMEMORAÇÃO

eliane santos

Todo fim de ano é espe-
cial, a expectativa e as boas 
vibrações para a chega-
da do ano-novo marcam a 
vida das pessoas, mas para 
a família Gheno a come-
moração da virada é ain-
da mais incrível. A família 
comemora todo dia 31 de 
dezembro o aniversário da 
matriarca, Tercila Natalina 
Gheno, que neste ano com-
pleta 79 anos. 

Ano passado ela rece-
beu uma grande festa sur-
presa para comemorar seu 
aniversário e também do 
filho, Valtevir Gheno, que 
aniversaria no mesmo dia 
que a mãe. Ao falar da data 
que está logo aí, Tercila se 
emociona. “Em 2019 todos 
os filhos e familiares me fi-
zeram uma surpresa e foi 
um momento muito lindo. 
Guardo as boas lembran-
ças”, disse ela.

O aniversário surpresa 
rendeu um álbum de fotos 
recheado de belas recorda-
ções, mas acima de tudo, 
as memórias de uma famí-
lia que se reúne todo fim de 
ano para comemorar a che-
gada de um novo tempo.

Tercila é daquelas mães 
que gosta de reunir a filha-
rada em sua casa para as 
comemorações de fim de 
ano. Os filhos podem até 
viajar e marcar outros com-
promissos, mas o ano-novo 
tem que iniciar junto e com 
muita positividade. “Nos-
sa família sempre foi muito 
unida e procuramos dar se-
quência nas tradições que 
nossos antepassados nos 
deixaram para seguir com 
esse clima de amor e har-
monia em nossos lares”, des-
taca a filha Ledacir Gheno.

RECEiTA TRAdiCiOnAl 
a festa surpresa do ano passado contou com muitos 
momentos emocionantes, como celebração religiosa e 
homenagem dos netos. Durante a celebração, na hora 
de eucaristia, os convidados receberam uma hóstia 
diferente, um bolinho feito por Tercila. O bolinho, em 
formato de passarinho, é feito todo ano, com massa de 
pão caseiro. 
Essa receita é feita em quantidade e distribuída aos 
vizinhos, convidados e netos. No momento da ceia os 
bolinhos da nona estavam presentes e foram saboreados 
por todos. Segundo Tercila fazer a receita e distribuir aos 
convidados da festa foi uma alegria, já que estavam no 
evento as pessoas mais amadas por ela. Os filhos de 
Tercila foram criados sabendo da importância de reunir em 
família e esse legado continua sendo preservado de uma 
maneira bonita.

Fotos: Free Collor Digital

Na comemoração a receita tradicional foi servida durante a celebração

matriarca faz questão de reunir toda família no ano-novo

Tercila e o filho valtevir aniversariam no mesmo dia

aos 79 anos ela espera muito mais da vida e vive com emoção os momentos



,  maravilha 19 DE DEzEmbrO DE 202050

ENQuETE: você acha que a decoração na cidade e 
comércio contribuiu para fortalecer o clima natalino? 

Sim, com certeza. Porque este período é 
marcado por encontros, principalmente entre 
familiares. muitas pessoas moram distantes 
e deixam para reencontrar os familiares neste 

período. Então, a decoração natalina acaba 
fazendo com que surjam memórias boas de 

momentos alegres, assim como estimula 
expectativa dos encontros que acontecerão.

Ana Paula Barbieri de Mello

“Sim, acredito que a decoração contribuiu 
para fortalecer o clima natalino, tornando 
a cidade mais bonita com a decoração, 
faz com que as pessoas se sintam mais 

acolhidas na cidade”. 
Josiane Marcon

“Eu acredito que ajudou sim, pois as 
pessoas são atraídas pela beleza 
do comércio. Fortalecer esse clima 
ajuda nosso comércio a vender 
mais, então considero viável o 
município e também as empresas 
investirem na decoração nesta 
época do ano. Para mim o que mais 
chama a atenção são as avenidas e 
o comércio da cidade decorado”. 
Cecília Heydt

“Sim, com certeza a decoração na 
cidade e comércio despertam em 

nós uma magia contagiante. 
Uma magia que nos permite 
vislumbrar novos caminhos 
e expectativas, e acaba nos 
motivando a passear um 
pouco ao ar livre e visitar o 
comércio para comprar algo 

que amamos e também para os 
que nos ajudaram durante o ano. 

Diante do atual cenário que estamos 
enfrentando, pandemia, dificuldades econômicas 

e tantos outros fatores que não nos permitem mais continuar 
com velhos hábitos de interação social, acredito que essa é 
uma forma que Deus encontrou para que no isolamento tão 
necessário nesse momento possamos ver na claridade das 
luzes natalinas a oportunidade de sermos protagonistas de 
ações e atitudes de amor e respeito à vida e ao nosso próximo 
com mais partilha, empenho e dedicação”. 
Aldina da Silva

“Não existe nada melhor do que 
uma bela decoração para entrar 
no clima do Natal. Particularmente 
eu amo o Natal, adoro muito essa 
época do ano. a decoração, luzes, 
vitrines e agora a música são um 
atrativo a mais para fortalecer o 
comércio local”.
Jhonessa Konig

Com certeza as decorações na cidade fortalecem 
o clima natalino. Cada enfeite traz um significado, 
como o presépio que simboliza a vinda do filho de 
maria ao mundo, as luzes que representam a vida 
e esperança. Tudo isso faz com que as pessoas se 

sintam emocionadas e motivadas a sair de casa 
para presentear quem amam ou apenas prestigiar 

tamanho encanto nas ruas e vitrines da cidade.
Scheiler Schafer

“a decoração contribui sim para 
fortalecer o clima natalino, na 
medida que a cidade fica mais 
enfeitada, iluminada, resgatando 
a magia do espírito natalino. Essa 
é uma época esperada por todos, 
crianças e adultos, e a decoração 
é uma tradição que proporciona 
muitos sentimentos bons e nos 
remete à vida, nascimento, união, 
se tornando uma atração a mais 
em nossa linda cidade”.
Ceni Lang De Marco
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Campanha Natal do Bem arrecada 
donativos para famílias carentes

LIONS CLuBE MARAVILHA OESTE

Diana Heinz

Quarta-feira (23) é o último dia da campanha Na-
tal do Bem, realizada pelo Lions Clube Maravilha Oeste. 
Até a data, interessados podem doar alimentos não pe-
recíveis e brinquedos em 14 locais no município. Os in-
tegrantes colocaram nos estabelecimentos caixas para 
coleta. A atividade ocorre em parceria com Lions Clube 
Internacional e a NSC TV. Em Maravilha a distribuição 
de caixas começou na semana passada e conforme o 
presidente da entidade, Elio Luiz Schafer, além dos in-
tegrantes do clube, a equipe aguarda o auxílio da comu-
nidade. “Para nós fazer parte desta campanha é seguir o 
lema do Ano Leonístico (AL) 2020/2021 do Lions Clube 
Maravilha Oeste que é servir nos faz crescer”, declara. 

Após o dia 23, a entidade reunirá os brinquedos e 
alimentos arrecadados e fará a distribuição dos mes-
mos antes do Natal. O objetivo é atender famílias ne-
cessitadas. “Queremos tornar o Natal mais feliz. Faça 
sua doação e ajude a transformar o Natal de centenas 
de famílias”, explica. 

pOnTOs dE 
ARRECAdAÇãO

mercado Signor, 
mercado Cresfeli, 
mercado Solivo, 
mercado altas horas, 
1001 Utilidades, 
Tumelero Utilidades, 
Ornare, auto mais, 
Free Color, Sorelle, 
Panificadora Clarice, 
Panificadora Sabore, 
rapa Nui e Gerhard 
montagens. 

Objetivo é atender famílias necessitadas

Divulgação
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Rotaract Clube de Maravilha lança campanha 
de arrecadação de alimentos

SOLIDARIEDADE

Cleiton C. Ferrasso

O Rotaract Club de Maravilha lançou, 
neste fim de ano, a campanha “Natal sem 
Fome”. A intenção é arrecadar alimentos 
não perecíveis para famílias carentes do 
município. Há pontos de doação decora-
dos com a cor rosa em vários supermer-
cados da cidade. Os produtos serão distri-
buídos para as famílias em parceria com a 
Assistência Social do município a partir da 
semana que vem.  

A presidente do Clube, Scheiler Scha-
fer, reforça que o objetivo é tornar o Natal 
dessas famílias um pouco melhor. “Sabe-
mos que devido à pandemia algumas fa-
mílias têm mais dificuldades para com-
prar alimentos para seus familiares, por 
isso resolvemos criar a campanha a fim 
de que elas tenham o que comer no Na-
tal”, reforça. Grupo realizou a campanha pela primeira vez em maravilha

- amauri supermercado, 
- Super auriverde, 
- real alimentos, 
- iguatemi, 
- Tarumã, 
- Dallas, 
- mercado bom Gosto 
- Stock atacadista.

Divulgação

pOnTOs dE 
dOAÇãO: 
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PAULO CÉSAR DOS SANTOS
O vocalista do roupa Nova, 
Paulo César dos Santos, 
conhecido apenas como 

Paulinho, morreu no dia 14 de 
dezembro, aos 68 anos, vítima de covid-19. 
Ele fez os vocais principais em hits como 
Canção de verão, Sensual, volta pra mim, 
asas do Prazer e meu Universo é você. O 
grupo se consagrou a partir do segundo disco 
da carreira, lançado em 1982, com a clássica 
música Clarear, que se tornou tema da novela 
Jogo da vida, da Tv Globo. Era o início de uma 
trajetória que transformaria o roupa Nova em 
recordista de trilhas de novelas.

MARCELO VEIGA
O técnico marcelo veiga 
morreu no dia 14 de 
dezembro, aos 56 anos, vítima 

de covid-19. Teve passagens por 
equipes do interior de São Paulo e 

outros estados do país. Entre os clubes que 
dirigiu, destaque para o bragantino, onde 
conquistou a Série C de 2007, botafogo, onde 
venceu a Série D de 2015, Guarani, américa-rN, 
São Caetano, Portuguesa, São bernardo, remo 
e Ferroviário.

GÉRARD HOULLIER
O ex-treinador francês Gérard 
houiller morreu no dia 14 de 
dezembro, aos 73 anos. Ele 

tinha histórico de complicações 
cardíacas e havia operado o coração há 

três semanas. houllier teve passagem pelo 
PSG, liverpool, lyon, aston villa e seleção 
francesa.

DANIEL LUCENA
O cantor e compositor 
Daniel lucena, um dos 
fundadores da banda 

Expresso rural, morreu no 
dia 16 de dezembro, aos 60 anos. Ele 
havia recebido no último fim de semana o 
diagnóstico de câncer no fígado. lucena 
era o principal compositor da banda 
catarinense, além de ser o vocalista. Entre 
os maiores sucessos estão as canções 
Certos amigos e Nas manhãs do Sul do 
mundo.

NAIR SARTORI
Faleceu no dia 10 de dezembro, no 
hospital regional de São miguel do 
Oeste, aos 67 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela da linha São roque, em 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

REJANI MARIA GIUSTI SBRUZZI
Faleceu no dia 13 de dezembro, em sua 
residência, aos 64 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela mortuária municipal 
de maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de maravilha.

ILARIO ARTUR BLAU
Faleceu no dia 15 de dezembro, no 

obItuárIo

sãO miGuEl dO OEsTE Os cursos são presenciais, com aulas três 
vezes por semana, no período noturno

unoesc abre cursos de Engenharia 
mecânica e Engenharia biomédica

A Unoesc São Miguel do 
Oeste está com as inscrições 
abertas no Seletivo Especial para 
dois novos cursos de graduação: 
Engenharia Mecânica e Enge-
nharia Biomédica. Os cursos são 
presenciais, com aulas três vezes 
por semana, no campus, no pe-
ríodo noturno e têm duração de 
cinco anos. 

Segundo o diretor acadê-
mico, doutor Eduardo Ottobelli 
Chielle, os cursos possuem uma 
estrutura moderna, com labora-
tórios prontos para o desenvol-
vimento de atividades práticas. 
Além disso, os estudantes terão 
aula com corpo docente quali-
ficado, formado por mestres e 
doutores.  

EnGEnHARiA mECâniCA
O curso de Engenharia Me-

cânica da Unoesc forma um 
profissional apto a projetar, 

hospital São lucas, aos 77 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela mortuária de 
Guaraciaba e sepultado no cemitério da 
linha Daltro Filho. 

LUCILDA WAGNER MEES
Faleceu no dia 15 de dezembro, no hospital 
Nossa Senhora das mercês de iporã do 
Oeste, aos 76 anos. Seu corpo foi velado 
no anexo do Salão da linha São lourenço 
e sepultado no cemitério católico de São 
lourenço. 

ALDO CONRADO KEMPA
Faleceu no dia 15 de dezembro, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 77 
anos. Seu corpo foi velado na igreja batista 
de São miguel do Oeste, rumando logo após 
para o crematório Jardim das Oliveiras. 

JURACI ROSSA
Faleceu no dia 16 de dezembro, no hospital São 
Paulo, em Xanxerê, aos 75 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica do bairro Floresta, em 
maravilha, e sepultado no cemitério municipal 
de maravilha.

WILÁRIO ARTHUR BLAU
Faleceu no dia 16 de dezembro, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 77 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja da linha 
Daltro Filho, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ALMO KEIL
Faleceu no dia 17 de dezembro, no hospital São 
José de maravilha, aos 73 anos. Seu corpo foi 
velado no salão da linha São José do laranjal 
e sepultado no cemitério da comunidade.

O Centro Cultural 25 de Ju-
lho de Maravilha elegeu a nova 
diretoria no sábado (12). O tra-
dicional clube mantém a cul-
tura alemã no município com 
apresentações culturais e a fa-
mosa Oktoberfest em outu-
bro. A nova gestão assume o car-
go a partir do ano que vem. 

A nova presidente, Orde-
te Selig, disse que ficou honrada 
com o cargo de presidente e que 
vai assumir com responsabilida-
de. A partir da semana que vem, o 
grupo vai se reunir para traçar as 
metas e objetivos para 2021. Or-
dete também agradeceu aos ser-

viços prestados pelo antigo pre-
sidente Mário Fülber que esteve 
à frente do clube durante 8 anos.

AnO 2021
Centro Cultural 25 de 
Julho elege nova diretoria

nOVA diRETORiA
Presidente: Ordete Selig
Vice: andré luiz  Tonello
Secretária: Dirnai Siclara 
Pilger
Vice: Noêmia Weber
Tesoureiro: Sidinei 
mallmann
Vice: Cleomar Patias
Conselho Fiscal: Geni 
renner, loni minski, 
antonio Klier, Dário Keller, 
Pedro Kerkhoff.

Ordete Selig assumiu a presidência do clube

Arquivo/O Líder

construir, supervisionar e ge-
renciar a manutenção de com-
ponentes, máquinas e equipa-
mentos.  O acadêmico também 
aprende a projetar sistemas de 
aquecimento e de refrigeração e 
ferramentas da indústria mecâ-
nica.  Além disso, pode coorde-

nar e realizar pesquisas, efetu-
ar vistorias e perícias, fiscalizar 
obras, entre outros. 

EnGEnHARiA biOmédiCA
O curso de Engenharia Bio-

médica tem o objetivo de for-
mar profissionais com sólidos 

conhecimentos técnico-cientí-
ficos e éticos, capazes de atuar 
de forma inovadora na identi-
ficação e resolução de proble-
mas nas áreas de Instrumen-
tação Biomédica, Sistemas 
Diagnósticos e Engenharia Clí-
nica e Hospitalar.

laboratório de Química será um dos utilizados pelos cursos

Divulgação
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cotIDIAno

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

diCAs pARA fAZER dO TRânsiTO 
um luGAR mAis sEGuRO

Estamos próximos das festividades de fim de ano, com 
muita comida e bebida de todos os tipos, esbanjando alegria 
e felicidade. Esse clima natalino e de troca de ano acaba por 
renovar a esperança de dias melhores, de traçar novas metas 
ou reforçar as já iniciadas, refletindo sobre o que já passou.

Nesse enredo todo, o trânsito tem um papel fundamen-
tal, pois será nele que você irá visitar parentes e amigos, que 
irá até o mercado para garantir que ninguém vai passar fome 
ou sede na sua confraternização, que irá até as festas promo-
vidas na comunidade, e entre outras diversas possibilidades.

É por isso amigo leitor, que uma coisa não pode faltar 
nessa reta de final de ano, nem mesmo em todos os dias, 
meses e anos consequentes, que é a responsabilidade e res-
peito no trânsito. 

Então para você que é motorista, ciclista ou pedestre, 
aproveite esse clima de reflexão e coloque a mão na sua cons-
ciência, veja se está cometendo algum erro, se está se exce-
dendo em situações corriqueiras do dia a dia no trânsito e 
que poderia ser evitado, se está respeitando a legislação, bem 
como agindo de maneira gentil com o próximo.

Ainda, aproveitando o espaço, para aqueles que irão co-
locar o “pé” na estrada, ou seja, que irão utilizar a via pública, 
deverão estar atentos a algumas regras básicas para que não 
tenham nenhum inconveniente.

Assim, nossa dica é que antes de sair de casa preocupe-
se em notar em que estado se encontra o seu veículo, se o 
mesmo oferece condições de segurança de direção e todos os 
equipamentos obrigatórios. Certifique-se que a documenta-
ção veicular e pessoal esteja válida, ou seja, que todos os dé-
bitos do licenciamento estejam pagos e o documento CRLV 
emitido, bem como esteja com a Carteira de Habilitação no 
prazo de validade e sem nenhuma restrição. Ainda, impor-
tante é o condutor estar com condições físicas e mentais para 
dirigir, e efetuar o deslocamento com tempo suficiente, ou 
seja, sem pressa, para que não haja excessos de velocidade e 
situações de irregularidade no trajeto.

Depois de já estar na estrada lembre: 
- Não fique ‘colado’ no veículo da frente. E se o carro de 

trás ‘grudar’ na traseira, facilite a ultrapassagem.
- Só ultrapasse com segurança, boa visibilidade e tempo 

suficiente pra fazer a ultrapassagem.
- Em caso de chuva, neblina, buracos na pista ou outras 

condições adversas, fique ainda mais atento.
- Use e exija que todos no carro usem o cinto de segurança.

Tenham todos um feliz Natal e um próspero ano novo!

TRânsiTO Pedestre teve ferimentos na cabeça e foi levado para o hospital

Homem sofre atropelamento na Avenida 
Euclides da Cunha em maravilha

Um homem foi atropela-
do no fim da tarde de terça-
feira (15) na Avenida Euclides 
da Cunha, no Centro de Ma-

ravilha. O Corpo de Bombei-
ros foi acionado e fez o aten-
dimento.

O homem foi atropela-

do por um Honda Civic, pla-
cas de Tigrinhos, e sofreu 
ferimentos na cabeça e esco-
riações pelo corpo. Ele foi le-
vado com hemorragia pelo 
Corpo de Bombeiros para o 

Hospital São José. 
O motorista do veícu-

lo relatou que não viu o pe-
destre, já que era fim de tar-
de e o sol atrapalhou a visão 
da avenida. 

Fotos: Estela Serpa/O Líder

homem foi levado para o hospital com ferimentos na cabeça Carro ficou danificado após colisão contra o homem na avenida

susTO
Carro invade a calçada 
e colide em muro 
de residência 

A Polícia Militar registrou 
um acidente de trânsito no 
início da tarde de terça-fei-
ra (15), na Avenida Presiden-
te Kenedy, em Maravilha. 

Um veículo Cruze in-
vadiu a calçada e bateu no 
muro de uma residência. O 

carro perdeu o controle após 
colidir com uma motoci-
cleta. Com a colisão, o por-
tão da residência quebrou.

O motociclista sofreu 
ferimentos leves e foi en-
caminhado para o Hospi-
tal São José pelo Samu. Carro bateu em residência após acidente com motocicleta

Divulgação

plAnTAÇãO
polícia militar apreende seis pés de maconha 
em flor do sertão

A Polícia Militar en-
controu uma planta-
ção de maconha no sába-

do (12), em Flor do Sertão. 
O caso foi descoberto após 
uma denúncia anônima. 

No local, seis pés de ma-
conha foram encontrados, 
sendo que dois possuíam 
mais de dois metros de altu-
ra e estavam prontos para se-
rem colhidos e processados. 

As plantas estavam em uma 
horta. A PM já estava monito-
rando o local há alguns dias. 

O morador da residên-
cia, e possível proprietário 
da droga, não foi localizado. 
No entanto, ele foi identifi-
cado e vai responder na Jus-
tiça. A droga foi apreendida.

Fotos: Polícia Militar

Droga foi arrancada pelos policiais e apreendida
Plantação estava em uma horta 
cultivada pelo responsável pelo local
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ESPortE

 ONEIDE BEhLING

nATAl dOs 50TÕEs

bOA AÇãO

COnHECimEnTO

50Tões do CRm organizam ação social

fla maravilha realiza doação de bombons 
para instituições da região

maravilhense passa por aperfeiçoamento 
profissional com professores da Europa 

O grupo 50Tões do Clu-
be Recreativo Maravilha 
(CRM) realiza ação benefi-
cente. Hoje (19), o time re-

aliza jogo amistoso e, na 
ocasião, vai arrecadar brin-
quedos, que serão doa-
dos para crianças caren-

tes. A ação, denominada 
Papai Noel dos 50Tões do 
CRM, inicia às 15h, no está-
dio do CRM. Na sequência, 

o time participa de confra-
ternização, que será reali-
zada na sede da Assommar, 
com início às 18h30.

O consulado e a torci-
da organizada Fla-Maravi-
lha do Flamengo em Ma-
ravilha entregou caixas de 
bombons para seis institui-
ções da região, na sexta-fei-
ra (11). O grupo realiza a en-
trega para os alunos da Apae 
Marisol de Maravilha todo 
fim de ano, mas desta vez 
a doação se expandiu tam-
bém para as Apaes de Cunha 
Porã, Iraceminha, Romelân-

Doação foram para as apaes de Cunha Porã, iraceminha, romelândia, Caibi-riqueza e 
lar de idosos Coração de maria

dia, Caibi-Riqueza e Lar de 
Idosos Coração de Maria. 

“Nossa ideia inicial era 
doar caixas de bombons aos 

alunos e usuários da Apae de 
Maravilha, porém com a co-
laboração de diversos apoia-
dores, nossa ação de Natal 
superou todas as expectati-
vas e conseguimos doar cai-
xas de bombons para ou-
tras instituições. Obrigado 
a cada apoiador por sem-
pre estar disposto a nos aju-
dar em prol de quem preci-
sa. Saudações rubro negras”, 
diz a mensagem do grupo. 

Divulgação

nelCir Dall´aGnol

O atleta natural de Iracemi-
nha Ademir Lindner, popular 
Chuteirinha, defende neste ano 
a equipe da Afucs de Seberi/RS. 
Com o time, Chuteirinha chegou 
a semifinal da Liga Gaúcha, anti-
ga série ouro da Federação Gaú-
cha de Futsal. O iraceminhense 
faz parte de uma das quatro me-
lhores equipes do futsal do Rio 
Grande do Sul. 

Chuteirinha, além de jogar 
em equipe amadoras de Irace-
minha, começou a carreira na 

bOA fAsE Equipe defendida por Ademir Lindner foi semifinalista 
da Liga Gaúcha de Futsal 

iraceminhense é semifinalista de 
competição no Rio Grande do sul

Chuteirinha em jogo pela afucs na liga Gaúcha de Futsal

extinta Associação Maravilhen-
se de Futsal (AMF) de Maravi-

lha. As principais camisas defen-
didas pelo jogador, foram Acaf de 

Cruz Alta, América Tapera, Asme 
de São Miguel do Oeste, Dionísio 
Cerqueira, Cachoeira do Sul, AFF 
Fortaleza dos Valos e Salto do Jacuí. 

Lindner comenta que atual-
mente passa por uma boa fase na 
carreira. No sábado (12), a Afucs 
fez a partida de ida da semifinal 
contra Associação Carlos Barbo-
sa de Futsal (ACBF) e na terça-
feira (15), jogou pela partida da 
volta. No primeiro jogo em Se-
beri o placar ficou empatado em 
dois gols e em Carlos Barbosa na 
terça-feira (15), placar foi de 6 x 1 
para a equipe da casa. 

Arquivo pessoal/Divulgação

O técnico de futsal maravi-
lhense Gian Mauro Silva, parti-
cipou nesta semana de aperfei-
çoamento profissional. Ele foi 
presença na I Summit Interna-
cional de Futsal. Na oportuni-
dade o profissional assistiu duas 
aulas com grandes nomes do fut-

sal europeu, entre os palestrantes 
Silva destaca Beso Zoidse, técni-
co do KPRF Moscou da Rússia. 
“Apesar de ser natural da Geor-
gia fala muito bem português e 
foi super atencioso em todos os 
nossos questionamentos”, conta 
Silva. Outro professor foi o portu-

guês Joel Rocha técnico do Benfi-
ca. “Rocha é multicampeão pelo 
Benfica”, lembra o maravilhense. 

Silva conta que foi espe-
cial poder aprender com pro-
fissionais qualificados dentro 
do futsal.  “Foi um grande pra-
zer poder aprender com gigan-

tes da nossa modalidade, ter 
conhecimento repassado por 
estes excelentes profissionais é 
gratificante e inspirador. Agra-
deço a Summit Futsal por tra-
zer de forma online estes e ou-
tros grandes treinadores do futsal 
mundial para nós”, finaliza.

EliminAdO 
Não dá para aceitar um time inteiro entrar caminhando, 

desligado em campo em plena fase de quartas de final de 
uma Libertadores. Queria entender os motivos que fazem 
aceitar tão tranquilamente uma eliminação. Deve ser o lado 
mental. Os jogadores do Santos jogaram a vida. O Grêmio 
parecia que estava jogando amistoso de pré-temporada na 
Linha Sanga Silva, impressionante. Santos com o time todo 
remendado, bem inferior ao Grêmio. Pelo menos no papel. 
Na prática, foram melhores em Porto Alegre e na Vila Belmi-
ro. Em campo, seria extremamente injusto qualquer resulta-
do que não a goleada santista. Foi o que aconteceu.

ERROs
Alguns erros que não tem como entender. Entre eles, 

Luiz Fernando. Por que Renato insiste com ele? Tinha que 
ter entrado com Ferreira. Já deu para ver que Luiz Fernando 
não é a solução dos problemas. Mesmo assim, não dá para 
dizer que a escalação do time foi ruim. É preciso lembrar 
que o Grêmio vinha ganhando de times como Cuiabá, Ju-
ventude, Guarani... Quando pegou um clube um pouco me-
lhor, foi pior nos dois confrontos. Renato foi superado nos 
dois jogos pelo Cuca. Grêmio foi eliminado pela base, garo-
tos, do Santos. Isso é um absurdo! Alguém precisa perceber 
que só na conversa não tem como. Renato é um excelente 
gestor de grupos, precisa trabalhar taticamente também ou 
vai sempre depender de algum jogador fora de série para le-
var o time dele nas costas.

TREinAdOR 
É hora de cair na realidade, eliminação foi muito jus-

ta. Não dá para achar que por estar invicto está tudo cer-
to. Renato novamente com aquele papo que joga o melhor 
futebol do Brasil. Isso é encarado pelos adversários como 
uma afronta. Assim, os caras não querem ganhar do Grê-
mio. Querem é ganhar do Renato. Só aumenta a vontade de 
triunfar sobre o fanfarrão.

nOVO pREsidEnTE 
Alessandro Barcellos quer pacificar o clube. Na verdade, 

é preciso ganhar títulos e reorganizar o Internacional finan-
ceiramente. Tudo anda muito próximo. Torcedor quer mais 
vitórias, clube precisa de mais sócios. Gostei quando ele falou 
que o DNA do Inter é de um time campeão. Propondo jogo, 
ter iniciativa jogando em casa ou fora, com volantes pisando 
na área adversária, laterais indo pro ataque e os demais fa-
zendo marcação sob pressão nos seus adversários. Barcellos 
quer contratar profissionais que joguem assim. Gostei!

séRiE A 
Restam nove rodadas para fechar a Série B. Os matemá-

ticos dizem que a Chapecoense precisa de pelo menos mais 
cinco pontos para selar o retorno à elite do futebol brasilei-
ro. As chances de subir são de 99,94% e para ser campeão o 
percentual é de 85%. Com a defesa sólida, menos vazada, 12 
gols sofridos, é só esperar mais um pouco para comemorar 
a vaga para a Série A.

EnTãO TÁ, TCHÊ!
Os amigos feitos no futebol são para a vida toda. Feliz 

Natal! E um ótimo 2021.



Em prestação de contas, candidatos detalham 
quanto gastaram na campanha eleitoral 2020

> rEDE EStADuAL 

> AtEnÇÃo oncoLÓGIcA 

> ImunIzAÇÃo 
matrículas e 
rematrículas 
iniciam e fevereiro 
Para efetivação da matrícula, os 
responsáveis deverão entregar na Unidade 
Escolar cópias dos documentos originais 

Confira quanto gastaram os candidatos a prefeito e os vereadores eleitos em Maravilha 

Conquista histórica possibilita a captação de 
recursos para ampliação das ações realizadas 
pela entidade de Maravilha

Governador Carlos Moisés lança Plano 
Estadual de vacinação contra covid-19

PÁGINA 10

PÁgiNa 2

rede Feminina 
é credenciada à 
Programa nacional 

PÁGINA 8 Imunização deve começar pelos grupos prioritários, que serão divididos em quatro etapas 

Ascom governo de SC 

PÁgiNa 7
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