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Mulher morre 
atropelada 
por caminhão 
no interior 
Fatalidade aconteceu na 
Linha Três Coqueiros, 
interior de Maravilha, na 
propriedade rural da vítima 

ACIDENTE
Cleiton Ferrasso/O Líder 
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Programação do Natal Mágico 2020 começa neste fim de semana
Ações organizadas pela CDL e Associação Empresarial contemplam sorteio de prêmios, 

Casa do Papai Noel, decoração e horários especiais no comércio 

maravilha, SáBaDO, 5 De DezemBrO 
De 2020 - eD 605 - r$ 3,00

COVID-19  

Decreto do governo estadual estipula 
novas medidas para frear o avanço da pandemia em 
Santa Catarina. Em Maravilha também houve aumento 
nos casos ativos nesta semana

PáginaS 10

Com recorde de casos ativos 
e alta ocupação nos leitos de 
UTI no Estado, governador 
anuncia toque de recolher Ascom governo de SC
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TraBalhar maiS?

“Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho!”
Já ouvi essa frase várias vezes. Até já vi ela escrita na tra-

seira de um caminhão.
Será que é assim que funciona? Mais trabalho = mais sorte?
É uma mentalidade admirável, e pode até ser que 

o otimismo e a motivação do trabalho façam a pessoa 
interpretar os fatos de forma diferente. Mas não é assim que 
funciona. A sorte (e o azar) são aleatórios.  Não adianta 
procurar causas para eventos aleatórios – se en-
contrarmos alguma, será falsa.

O que nos resta a fazer é decidir como trabalhar nos mo-
mentos de sorte e nos momentos de azar. Na sorte, aprovei-
tando ao máximo a oportunidade. No azar, refletindo, ajus-
tando, corrigindo. Pois contar com a sorte é apostar no cara 
ou coroa.

*

Mais um pouco de análise da frase “Quanto mais eu tra-
balho, mais sorte eu tenho!”

O que mais me incomoda nessa frase não é nem o cará-
ter aleatório da sorte. Incomoda e preocupa essa generaliza-
ção do trabalho.

Trabalhar mais não significa necessariamente trabalhar 
melhor, ou com mais eficiência, ou causando mais impacto 
no mundo. “Trabalhar mais”, em geral, significa medir o tra-
balho só pelas horas dedicadas à função.

Perceba o tamanho do problema: já vi essa frase num 
para-choque de caminhão. Então, para o motorista, traba-
lhar mais é dormir menos, correndo contra o relógio?

Não é isso que vai trazer mais sorte. Precisamos achar 
outras métricas para avaliar o trabalho.

*

Sentimos prazer, literalmente, quando encontramos in-
formações que comprovam as nossas crenças. A dopamina 
entra em ação quando você ouve o que confirma e agrada.

O Facebook sabe disso, e por isso você é abastecido só 
com informação “relevante” para você. O algoritmo trabalha 
para manter a sua aparente coerência: uma bolha construí-
da com base no que você curte e compartilha.

É por isso que a ideia de que os opostos se atraem é falsa. 
São os semelhantes que se unem: um alegrando o outro 
enquanto comprovam pontos de vista em comum.

Tentar conviver com diferentes traz um enorme descon-
forto psicológico. Mas é o preço para furar a própria bolha.

O Departamento de Cul-
tura de Maravilha segue com 
os trabalhos de pesquisa do-
cumental nos acervos do Mu-
seu Municipal Padre Fer-
nando Nagel para o Prêmio 
Elisabete Anderle de Apoio 
à Cultura. Com um acer-
vo diversificado e repleto de 
documentos históricos re-
levantes para o Oeste Cata-
rinense, o museu é um cen-
tro de referência em pesquisa 
para toda região.

Para a diretora de cultura, 
Rosi Reichert Heineck, o Mu-
seu Municipal preserva uma 

muSeu muniCiPal 

Trabalhos para o Prêmio elisabete anderle 
entram em fase de pesquisa documental

história muito importante 
para o município e para toda 
região e por isso cabe ao Go-

verno Municipal investir na 
sua preservação e em comu-
nicar os acervos, documentos 

A equipe do Museu realiza pesquisa junto com uma equipe de historiadores 

e a história da instituição.
Com recursos do Prêmio 

Elisabete Anderle de Apoio à 
Cultura  realizado pelo Go-
verno do Estado de Santa Ca-
tarina, por meio da Fundação 
Catarinense de Cultura, na 
categoria Patrimônio Cultu-
ral, a equipe do Museu, jun-
to com uma equipe de histo-
riadores qualificada, realiza 
pesquisa documental acerca 
da história da edificação e do 
Museu, para posteriormen-
te realizar um documentário 
e uma exposição fotográfica/
ilustrada.

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“A natureza nos deu uma língua e duas orelhas para 
escutarmos o dobro do que dizemos. Escute mais os outros.”por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

14º rC mec tem novo comandante

Tenente-coronel de Cavalaria rodrigo Kluge villani assume o comando do 14º rC Mec

Na última sexta-feira (4) foi realizada a solenidade de passagem de co-
mando do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, do coronel de Cavala-
ria Carlos Alberto Moutinho Vaz para o tenente-coronel de Cavalaria Rodrigo 
Kluge Villani. O evento foi realizado internamente, sem a presença de convi-
dados, conforme diretrizes do Comandante do Exército quanto à Covid-19.

O Coronel Vaz, atual Comandante do 14º RC Mec, irá para a Escola de Co-
mando e Estado-Maior do Exército (ECEME), situada na cidade do Rio de Ja-
neiro/RJ, onde realizará o Curso Internacional de Estudos Estratégicos (CIEE).

Agradecemos aos comandantes o bom relacionamen-
to com nossa imprensa. Ao mesmo tempo, nos colocamos à dis-
posição da instituição para divulgar seus trabalhos!

O USO INDISCRIMINADO DO CELULAR

O favorito dos brasileiros, o WhatsApp é alvo de quase 15 mil golpes finan-
ceiros por dia. Mesmo assim, não perdemos o hábito de usar o celular indis-
criminadamente e evitarmos muitos aborrecimentos. Mas adianta alertar?

Isolamento social pode intensificar aumento 
de casos de depressão no final do ano

Entre os meses de dezembro e janeiro, quando costumam aconte-
cer as festas de final e começo de novo ano, os casos de pessoas com apro-
fundamento de quadros depressivos podem aumentar. Isso acontece 
porque, geralmente, essas datas são relacionadas a memórias do passa-
do, figuras, reuniões familiares, lutos ou feridas psicológicas e doloro-
sas que se tornam mais latentes nesta época. Algumas pessoas que já são 
mais vulneráveis para o desenvolvimento da depressão, a partir dos ga-
tilhos como os descritos acima, podem vivenciar ou exacerbar uma cri-
se depressiva. E com o advento de o mundo estar vivendo uma pande-
mia que força o isolamento social, o final do ano de 2020 deve requerer 
uma atenção ainda mais próxima com seus familiares e amigos.

O IBOPE E SEUS ÍNDICES

O maior instituto de pesquisa do 
Brasil, o Ibope está caindo no descré-
dito. Há varias eleições que seus nú-
meros não coincidem com os resul-
tados finais. Na eleição do presidente 
Bolsonaro foi uma aberração. Ago-
ra nas eleições de prefeitos das capi-
tais em segundo turno foi um fias-
co. Em Porto Alegre (RS) na última 
pesquisa publicada no dia anterior à 
eleição dava como ganhadora a can-
didata do PCdoB, de esquerda, e o re-
sultado foi o oposto com o candidato 
do MDB com uma vantagem de 10%, 
ou seja, mais de 60 mil votos. No Re-
cife (PE) dava a vitória à candidata do 
PT em detrimento ao do PSB, quan-
do este teve algo em torno de 100 mil 
votos de diferença. Suas pesquisas 
são tão desacreditadas que até o pre-
feito eleito de Porto Alegre em tom 
de ironia agradeceu ao instituto pe-
las pesquisas. O interessante é que 
os erros sempre são a favor das es-
querdas. A quem serve o Ibope? Para 
quem trabalha manipulando dados 
na véspera de eleição após eleição?

PT eSTá vOlTanDO?

A declaração é da ilustre Sra. Dil-
ma Roussef, que no último domin-
go antes de iniciar as apurações das 
capitais, afirmava que “o Partido dos 
Trabalhadores está voltando”. Fora 
de qualquer tendência, o PT amar-
gou uma de suas maiores derrotas, 
aliás, o que tem sido uma constante, 
pois não elegeu um prefeito de capi-
tal sequer. Tem horas que é melhor fi-
car calado, do que falar aberrações. 
O PT realmente ficou um partido na-
nico. Com as derrotas de Marília Ar-
raes no Recife e de João Coser em 
Vitória, o PT não elegeu nenhum pre-
feito nas capitais brasileiras pela pri-
meira vez desde que foi fundado, em 
1980 — é o maior fiasco da história 
do partido em eleições municipais.

CDL e Associação Empresarial de Maravilha

Tem sorteio de prêmios no comércio local neste sábado (5). Hoje ocor-
re o segundo sorteio da Campanha Maravilha, Sua Compra Vale Prê-
mios, da CDL e Associação Empresarial de Maravilha. Com transmis-
são ao vivo pelas páginas do Youtube e Instagram das entidades, às 17h, 
nove clientes serão contemplados. Ainda neste mês, tem mais três sor-
teios, marcados para os dias 12, 19 e 24, encerrando a campanha. 

Neste sábado também tem a presença do Papai Noel, em fren-
te da CDL e Associação Empresarial. O bom velhinho vai entregar os do-
ces para as crianças na modalidade drive-in. As crianças devem permane-
cer dentro dos veículos. A ação volta a acontecer no dia 24 de dezembro.

EM MARAVILHA TEM EMPREGOS SOBRANDO

Aqui em nosso município só não tem emprego quem não quer mesmo. 
O Sine de Maravilha divulgou as ofertas de trabalho disponíveis para Mara-
vilha e região. No total, são 108 vagas com diversos cargos e salários. A novi-
dade nesta edição é oferta de trabalho para o município de Tigrinhos. Lá, são 
quatro vagas no setor de produção. Os interessados em qualquer um dos car-
gos devem comparecer no Sine com carteira de trabalho preenchida e foto. 

Habilitações vencidas em 2020 
Está em vigor, desde terça-feira (1), a resolução do Conselho Na-

cional de Trânsito (Contran) que restabelece os prazos para a regu-
larização das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) vencidas.

Segundo a nova resolução, os documentos de habilitação ven-
cidos em 2020 ganharam mais um ano de validade. Com isso, a re-
novação das CNHs vencidas em 2020 ocorrerá de forma gradu-
al, de acordo com cronograma estabelecido no documento.

A medida inclui também a Autorização para Conduzir Ciclomoto-
res (ACC) e a Permissão Para Dirigir (PPD), documento provisório uti-
lizado no primeiro ano de habilitação do condutor. Pelo texto, a re-
novação ocorrerá com base no mês de vencimento do documento.

Divulgação
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

fÉriaS 2020
Não podemos dizer aqui que a temporada de férias 

está comprometida, principalmente porque existe um 
grande anseio das pessoas em fugirem da pandemia e 
poderem desfrutar de um pouco de liberdade. Liber-
dade esta que foi tolhida neste ano de 2020, exatamen-
te por conta deste tal de COVID, que caiu como bomba, 
atingindo a tudo e a todos. Só que aí reside, exatamente 
neste ponto, nosso grande drama. A população está lou-
ca para sair, extravasar, se divertir. Só que não contaram 
isso para esta nova onda pandêmica que está deixando 
todos os setores da saúde de cabelo em pé. Em conversa 
com amigos que moram no litoral, a coisa anda feia por 
lá. Desrespeito às regras tem sido o fator primordial para 
que uma nova onda de pandemia esteja causando uma 
série de confusões no já confuso sistema de saúde públi-
co. Semana passada, para se ter uma ideia, chegamos a 
ter hospitais com cem por cento dos leitos do COVID to-
mados por pacientes. Aqui na região, o local mais “pre-
miado” com leitos cem por cento tomados foi Xanxerê. 
Ainda, regiões da serra e extremo sul catarinense tam-
bém estiveram com totalidade de leitos tomados. A gran-
de Florianópolis aparecia com oitenta e cinco por cento 
dos leitos e o oeste e meio oeste em torno de oitenta por 
cento. Aqui no extremo oeste, ainda estamos com certa 
tranquilidade, mesmo tendo havido um recrudescimen-
to dos casos. O que tenho notado, diante de tudo isso, é 
que a falta de paciência das pessoas em manter as me-
didas de segurança ativas tem sido o grande algoz deste 
aumento dos casos. Como a gente não tem mais “saco” 
para aguentar as medidas, há muito descuido, falta do 
uso da máscara, falta dos cuidados de higienização, e aí 
está o fantasma de uma nova onda pairando sobre nos-
sas cabeças (ou nossos pulmões, no caso). É preciso cui-
dar. E se me pedirem se pretendo viajar nas férias, a res-
posta já vos dou de imediato. Não! Não vejo segurança 
suficiente e jamais colocaria minha família em risco por 
conta de momentos de lazer.  Os envolvidos no turismo e 
hotelaria que me perdoem. Mas a situação não está para 
brincadeira. 

ParaBÉnS, 
DePuTaDO CelSO
Quero cumprimentar o deputado Celso Maldaner 

pela iniciativa do projeto de lei para procurar disponibi-
lizar pelo Sistema Único de Saúde o medicamento para 
a Atrofia Muscular Espinhal (sigla AME). Esta doença, 
seríssima e de complicações genéticas, tem uma úni-
ca medicação conhecida eficaz, e que custa nada mais, 
nada menos, que doze milhões de reais! O medicamen-
to é chamado Zolgensma. Por isso vemos tantas famí-
lias, que padecem com crianças afetadas pela síndrome, 
fazendo campanhas e campanhas de arrecadação, pois 
há também um curto período de vida que a medicação 
pode ser ministrada. Sinceramente, espero que o projeto 
se converta em lei. Afinal, a nossa Constituição reza que 
deve haver “dignidade da pessoa humana”, e também 
que o Sistema Único de Saúde é responsável por prover a 
saúde pública. É preceito constitucional que poderá ser 
atendido também. Por ora, parabéns ao deputado Celso 
Maldaner pela iniciativa. E o agradecimento certamente 
em nome das inúmeras famílias que tem filhos acometi-
dos por esta gravíssima enfermidade genética. 

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

menTalizanDO-Se a granDiOSiDaDe, 
ela Se manifeSTa COnCreTamenTe
Nossa verdadeira natureza é o “ser hu-
mano perfeito”. E surgimos na face da 
Terra para manifestar concretamen-
te essa natureza verdadeira. É fato 
que “mentalizando-se a grandiosi-
dade, ela se manifesta concretamen-
te”. Não se subestime jamais. Menta-
lize que você é um ser grandioso. As 
pessoas tornam-se aquilo que acredi-
tam ser. Esta é uma Verdade imutável.

CARINE ARENHARDT

A programação é orga-
nizada pelas dindas e inte-
grantes da campanha em 
prol da Sofia Helena, crian-
ça de Saudades diagnosti-
cada com Atrofia Muscu-
lar Espinhal (AME), tipo 1. 
Ambas as ações estão mar-
cadas para o próximo sá-
bado (12) em Maravilha. 

O pedágio solidário 
será das 8h às 16h, no se-
máforo próximo da EEB 
João XXIII e também na si-
naleira da esquina da loja 
Magazine Luíza, no cen-
tro de Maravilha. Esta será 
a segunda edição do pe-

dágio no município. A po-
pulação pode fazer do-
ações espontâneas, sem 
valores pré-definidos. 

Já as fichas para a Fei-
joada Beneficente estão 
sendo comercializadas por 
R$ 25,00. A porção que ser-
ve duas pessoas será en-
tregue na Cantina Italia-
na, na Avenida Araucária, 
a partir das 11h. Os inte-
ressados devem adqui-
rir as fichas até o dia 9 de 
dezembro, nos seguintes 
pontos de venda: Agrope-
cuária Maravilha, Big Ali-
mentos, Studio Ana Sau-
sen, Top Modas, Mari 
Modas, Mega Paver, Lo-

Fotos: Divulgação

Pedágio será das 8h às 16h no centro da cidade Feijoada beneficente terá entrega de marmitas 

SOliDarieDaDe Todo valor arrecadado será destinado para a 
campanha Ame Sofia Helena

maravilha vai ter 
pedágio e feijoada 
beneficente no dia 12

jas Magrão, Valter Auto 
Elétrica, ou ainda com as 
Dindas da Sofia Helena. 

A feijoada será prepa-
rada pelo voluntário Da-
niel Ferrari, da Auriver-
de. Durante a entrega das 
marmitas também have-
rá um ponto para exposi-
ção dos produtos da loji-
nha da Sofia Helena, que 

comercializa itens per-
sonalizados da campa-
nha. Todo valor arrecada-
do, com as ações do dia 12, 
será destinado para a cam-
panha, que visa arreca-
dar o montante de aproxi-
madamente R$ 12 milhões, 
para a compra do medi-
camento zolgensma, usa-
do no tratamento da AME.
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Prende e Solta!

Ninguém aguenta mais a impunidade para 
bandidos. É um “prende e solta” inacreditável no 
Brasil. Precisamos mudar isso. Ninguém aguen-
ta mais prender o marginal e no dia seguinte ele 
estar na rua dando risada contando “a façanha” 
para seus amigos também marginais. O crime não 
pode ser uma opção, não pode. Precisamos mu-
dar a legislação. Crime é crime. É complicado ter 
“tipos de criminosos”. Para muitos, é mais van-
tagem praticar pequenos crimes do que traba-
lhar honestamente todos os dias. Isso está errado! 
Meu sincero apoio para a nossa força policial que 
está todo dia recolhendo os mesmos marginais.

ederson abi, jornalista

Museu de Maravilha reconhecido no Estado 

O Museu Padre Fernando Nagel, de Maravilha, participa do prê-
mio estadual Elisabete Anderle de Apoio à Cultura. No ano passado, 
o Museu foi inscrito na categoria Patrimônio Cultural Material, em 
que Maravilha foi representada pelo projeto “Arquitetura da Memó-
ria: história e preservação da casa que abriga o Museu Municipal de 
Maravilha – Padre Fernando Nagel”. No início deste mês, a equipe do 
Governo do Estado esteve aqui na cidade para entrevistar algumas 
pessoas e servidores do departamento de Cultura de Maravilha. O 
trabalho resultará em um documentário sobre o Museu e história lo-
cal. Parabéns aos profissionais que trabalham no Museu municipal. 

Cleiton C. ferrasso, jornalista

A ArtE DESEnVoLVE  
Na próxima sexta-feira (11) o Serviço de Convi-

vência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) vai pro-
mover uma exposição de arte na Praça Padre José 
Bunse. Os participantes, crianças e jovens, precisa-
ram refletir e entender o cenário em que estão in-
seridos. Conforme o professor, Alexssandro Schap-
po, o mundo em pandemia nos fez repensar formas 
de agir e de nos relacionar com o outro e com nos-
so eu interior. Questões inerentes à saúde mental 
nunca nos foram tão caras, num período em que nos 
confrontamos com nossa própria companhia, per-
cebendo nossos medos, anseios e prioridades. Está 
sendo um período de grandes transformações, so-
ciais e dentro de cada um de nós, um período de 
mortes simbólicas, num movimento de fazer surgir 
novas coisas, novas possibilidades. Conseguir expor 
esse sentimento através da arte é muito importante. 
Desenvolve a criança, ensina que tudo bem sentir.

Diana heinz, jornalista

CENÁRIO IDEAL?

O especialista em inteligência financeira Gustavo Cerbasi afirma que se espe-
rarmos o cenário ideal para começarmos a prosperar, não vamos começar nun-
ca. Em um momento de dificuldade econômica e incertezas em razão da pande-
mia, foi possível perceber em Maravilha diversas iniciativas positivas neste sentido: 
inauguração de empresas, mudanças para locais melhores, além de tantos muníci-
pes reinventando suas atividades profissionais diariamente, planejando os próxi-
mos passos, estudando ou até mesmo mudando a rota.  O cenário ideal dificilmen-
te vai existir, muitas vezes as melhores ideias surgem nos momentos mais difíceis.  

Camilla Constantin, jornalista

Divulgação

DEZEMBRO VERMELHO 

O último mês do ano é marcado por uma 
campanha que lembra a importância da pre-
venção do HIV, vírus causador da Aids. Quando 
se fala em prevenção é importante lembrar que 
ela está diretamente ligada ao diagnóstico e não 
apenas ao uso de preservativos nas relações se-
xuais. Mas, por que o diagnóstico é tão impor-
tante? Para que o tratamento possa ser inicia-
do precocemente, oferecendo assim a chance 
de sobrevida para essa pessoa e também para 
que ela, sabendo que tem o vírus, não trans-
mita involuntariamente para outros. O diag-
nóstico do HIV salva vidas, o medo ou a dúvi-
da sobre o vírus não. Nesta edição tem matéria 
especial sobre o assunto e um anúncio da equi-
pe, lembrando a importância do diagnóstico.  

Carine arenhardt, jornalista 
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

ServiÇO vOlunTáriO Cerimônias foram realizadas no final de semana, 
com a presença de associados e visita do casal governador do Distrito LD-8 

Clube de lions de maravilha 
empossa novos associados
CARINE ARENHARDT 

Os três clubes de Lions 
de Maravilha contam com 
novos companheiros para a 
realização dos serviços vo-
luntários em prol da comu-
nidade. As cerimônias de 
posse dos novos associados 
foram realizadas entre a sex-
ta-feira (27) e sábado (28). Os 
eventos do Lions Club Mara-
vilha e Lions Clube Maravi-

lha Oeste contaram com a 
presença do casal governa-
dor do Distrito LD- 8 Rid Eloi 
Zatta e Rosi Zatta.

O casal destacou que 
eventos de posse de no-
vos associados são especiais 
para os clubes de serviço, 
permitindo a continuidade 
das ações e campanhas e a 
renovação dos grupos, com 
a chegada de pessoas jovens 
que passam a ser parte do 

Casal governador do Distrito LD- 8 rid Eloi zatta e rosi zatta

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

O primeiro evento foi na 
noite de sexta-feira, realizado 
pelo Lions Club Maravilha, 
que empossou seis novas 
companheiras. As empossadas 
foram Andréia Segalin, 
Clarice Agostini, Karine baron, 
Joice regina Stiller, Marlene 
Castanha e Silvana beduschi. 
A cerimônia também marcou 
a elevação dos quadros dos 
Past-Presidentes Silvino 
Giacomin (AL 2018/2019) e 
Jaqueline beatriz Timm ( AL 
2019/2020). A programação 
encerrou com jantar de 
confraternização.

maior movimento mundial de trabalho voluntário. 

liOnS CluB maravilha

Novas companheiras do Lions Clube Maravilha

Elevação do quadro do Past-Presidente Silvino Giacomin Elevação do quadro da Past-Presidente Jaqueline Timm

Mesa de autoridades na cerimônia do clube

a PreSunÇãO DOS POvOS e a 
arrOgÂnCia DOS alemãeS

Quase todos os povos têm uma certa presunção. De alguma 
maneira é uma necessidade estrutural do nacionalismo, implan-
tada e inoculada eminentemente, em forma de manipulação ge-
nética, com as origens de uma identidade nacional de povo. 

De fato, um povo para se sentir povo, precisa se reconhecer 
e se sentir: 

• Com algumas características em comum que as diferenciam 
dos outros; 

• Bom. Precisa se sentir bom. Pelo menos em alguma coisa. Se 
não que sentido teria? Ninguém quer ser ruim. Ser ruim é como 
ser mal. E o conceito de “mal” nada é do que o conceito de “morte” 
manipulado para que possa ser controlado e gerenciado pela mo-
ral. Daí vem o sucesso da religião na história. De todas as religiões 
(tirando o budismo que não é uma religião). 

Quase todos os povos, portanto, basicamente, tem presunção. 
Mesmo os com complexo de inferioridade. 

Mas como escrevi no meu Facebook pessoal, tem um ponto, 
tem um momento bem marcado em que a presunção se torna 
arrogância. Este é quando alguém passa do “se sentir/reconhecer 
como BOM” ao “se sentir/reconhecer como o MELHOR”.

Bom, o povo que, desde sempre, no tabuleiro mundial da his-
tória, demonstrou e continua confirmando ser o mais arrogante 
de todos é o povo alemão. 

Hoje em dia até que os americanos dos Estados Unidos estão 
competindo em arrogância com os alemães. Mas é pouca coisa. É 
algo circunstanciado e limitado no cenário da história. Inclusive 
porque os americanos, nascidos ontem, de fato não existem como 
povo. São apenas um produto de marketing (muito bem feito, po-
rém) segurado e colado junto pelo dinheiro e pela ameaça militar. 
Sem esquecer que os americanos de poder (os que contam e estão 
na sala dos botões) nada são mais do que alemães fugidos, escon-
didos, reciclados, como os alemães costumam fazer quando vem 
derrotados nas guerras deles, que sempre começam. É só estudar 
a história para constatar como os alemães sempre foram os agres-
sores e os invasores e nunca os agredidos. 

Bom, tem um escritor, uns dos meus preferidos, Tolstoi, que 
no seu livro “Guerra e Paz” conta os jogos de aliança entre tudo e 
todos contra todos e tudo, que nos ajuda muito bem para ter uma 
panorâmica sobre a presunção dos povos que importavam no ta-
buleiro mundial daquela época. 

Com os olhos do príncipe Andrei Bolkonsky, um dos grandes 
protagonistas da sua epopeia, o escritor observa as brigas entre os ge-
nerais. Existem prussianos, russos, mas também italianos e até fran-
ceses, que fugiram do regime napoleônico. Daí ele fala das caracte-
rísticas dos vários povos europeus, todos presunçosos à sua maneira.

“Pfull foi um daqueles homens incuravelmente e imutavelmente 
presunçosos, a ponto do martírio, como só os alemães sabem, eles po-
dem ser presunçosos com base em uma ideia abstrata, de uma ciên-
cia, isto é, de um conhecimento imaginário da verdade absoluta.

Um francês pode ser presunçoso, porque se considera, tanto 
pela sua inteligência como pela pessoa, dotado de um encanto irre-
sistível para homens e mulheres.

O inglês é autoconfiante porque é cidadão do estado mais bem 
organizado do mundo e, portanto, como inglês, sempre sabe o que 
fazer e sabe que tudo o que faz, como inglês, é sem dúvida bom.

O italiano é presunçoso porque se comove e se esquece facil-
mente de si e dos outros.

O russo é presunçoso precisamente porque nada sabe e não quer 
saber, porque não acredita que seja possível esperar alguma coisa.

O alemão é vaidoso da pior maneira e mais forte e desa-
gradável de todos, porque imagina que conhece a verdade, ou 
seja, uma ciência que ele mesmo inventou, mas que para ele 
é a verdade absoluta.”
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LUIZ CARLOS
PRATES

Na noite de 
sábado, o Lions 
Clube Maravilha 
Oeste realizou 
sua cerimônia 
na Assomar, 
empossando 
também seis novos 
associados: vinicios 
Aurelio Cerbaro, 
Monica Aparecida 
Cerbaro, valtevir 
Gheno, Loreni de 
Paula Minella, 
Cidenir da rosa 
e Janete Maria 
Scherer da rosa. A 
noite também teve 
homenagens para 
companheiros pelos 
anos de trabalho 
voluntário prestados 
e entrega de pins pelo 
casal governador, aos 
novos associados e 
diretoria do clube. 
A programação 
encerrou com jantar 
de confraternização. 

liOnS CluB maravilha OeSTe 

leO CluBe
A sede do Clube de Lions de Maravilha teve cerimônia de 
posse de 10 novos associados do LEO Clube, na noite 
de sábado. Os empossados foram Adriana Schuab, 
Caroline Gialdi, Claudia Schverz, Eloísa reichert, Gustavo 

Jacobsen, Michel Coelho, renata Silva Sousa, Tauana 
Gheno, Thais vaz e viviane Kesterke. A programação 
também teve reunião entre companheiros e jantar de 
confraternização.

Seis novos associados do Lions Clube Maravilha Oeste, ao lado do casal governador

homenagem a companheiros pelos anos de trabalho voluntário

Entrega de pins para a diretoria do clube

Foto com nove, dos 10 novos associados do LEO ClubeCada novo associado foi apresentado por um padrinho

Fotos: Divulgação

O melhOr amOr
A intimidade de todos os dias me permite a pergunta: 

Leitora, podes me dizer, por favor, o que é que te faz feliz? 
Faço essa pergunta porque da resposta muito se pode saber 
da pessoa. E é sabido que nós mesmos pouco nos conhece-
mos, baita paradoxo. Paradoxo porque somos metidos a sa-
ber e a conhecer os outros, todavia, de nós mesmos sabemos 
muito pouco. A resposta da leitora, do leitor, sobre o que os 
faz felizes, bem que pode ser: - Ah, ter saúde, minha família, 
meu trabalho, meus amigos, minha liberdade, isto e aquilo... 
Só que essas respostas não garantem felicidade, podem ga-
rantir, no máximo, um pequeno tempo de prazer, nada mais. 
E pela singela razão de que a felicidade não pode depen-
der de algo ou de alguém. Venho a este assunto em razão de 
duas frases que me caíram no colo, como que adivinhando, 
as sapecas, que gosto delas, de frases. A primeira frase esta-
va num balcão de uma lojinha, dizia assim: - “Ser feliz sem 
motivo é a mais autêntica forma de felicidade”. Bah, saí tro-
peçando. Sem contestação, ainda que eu já soubesse disso. 
Mas é a tal coisa, sempre estamos colocando a felicidade no 
colo de alguém ou sobre alguma coisa, pessoas ou matérias 
fugidias, evaporantes... E a outra frase é mais que uma fra-
se, é o resumo de um estudo feito por psicólogos da Europe-
an Journal of Social Psychology. Os caras descobriram, essa 
é de sair correndo, fugindo da felicidade, descobriram que 
as pessoas ditas ou que se consideram felizes morrem mais 
cedo. Cruzes, sai pra lá, felicidade! Falando sério, penso que 
faz sentido. Uma pessoa feliz, admitindo isso possível, é uma 
pessoa sem lutas, sem planos, sem suor na testa, afinal, por 
que se tudo está numa boa? Parece que feliz mesmo é aque-
le burrinho que corre atrás da cenoura que lhe está pendu-
rada diante do focinho, e que ele, por mais que corra, não a 
vai alcançar... E pensando bem, o nosso grande amor, o nos-
so amor inesquecível, foi o que não conquistamos, o que 
não nos deu bola, ah, aquele amor é eterno. Um certo ma-
soquismo nessa postura, não lhe parece, leitora? Mas como 
já foi dito que a felicidade não é deste mundo, parece, então, 
que o melhor é mesmo continuar correndo atrás dela, afinal, 
onde há vida, há esperança.

guerra
Não concordei com a fala do Secretário-Geral da ONU, 

António Guterres. Ele disse que – “Estamos em guerra com 
a Natureza e é preciso fazer as pazes”. Discordo, secretário! A 
Natureza não briga com ninguém, quem a ataca são políti-
cos “negociantes” e madeireiros bandidos, como é o caso da 
nossa Amazônia. Pegar essa camarilha e “justiçar”, ao modo 
dos galpões. Canalhas.

grOSSura
Por razões de estudo, ouço músicas gaúchas. A maioria 

delas é lixo puro. Ontem ouvi mais uma dessas . Um sujei-
to cantava de sua solidão na fazenda, precisava de uma “chi-
na”, palavra grosseira, de duplo sentido... E com essa “chi-
na” queria fazer um piazito. Por que um piazito, por que não 
uma guria, ou simplesmente uma criança?  Porque os mur-
chos só querem filho “macho”, desprezo pelos fanados...

falTa Dizer
Que os professores se preparem, vão se ferrar com a 

volta das aulas presenciais. Que sejam durões, não cedam 
aos mal-educados e não baixem a crista com pais topetu-
dos, topetudos do nada... Vacinas só daqui a muito tempo, 
tudo que vem por aí são experimentos, os trouxas vão ser 
usados... Rigor absoluto é o único remédio, professores. Ri-
gor absoluto...



,  MArAviLhA 5 DE DEzEMbrO DE 20208

fim De anO Casa do Papai Noel, horários especiais, sorteio de prêmios e 
decoração especial no comércio fazem parte das ações

CDl e associação empresarial dão 
início a programação do natal 
mágico neste final de semana 
CARINE ARENHARDT

A CDL e Associação Em-
presarial (AE) de Maravilha ini-
ciam hoje (5) a programação do 
Natal Mágico - A Incrível Fábri-
ca de Sonhos. Neste sábado tem 
o segundo sorteio da campanha 
Maravilha, Sua Compra Vale Prê-
mios, com transmissão ao vivo 
pelas páginas do Youtube e Ins-
tagram das entidades, às 17h. 
Serão nove clientes contempla-
dos neste sábado, entregando o 
total de R$ 5 mil em vale-com-
pras. Os cupons podem ser en-
tregues até às 16h de sábado, 
nas urnas espalhadas pelo co-
mércio ou na sede da CDL e AE. 

Conforme a assistente de 
Eventos e Marketing das en-
tidades, Daiane Gohlke, mais 
três sorteios estão marcados 
para dezembro, para os dias 
12, 19 e 24, encerrando a cam-
panha de prêmios. Ao total se-
rão 34 ganhadores, com vale-
compras de até R$ 1 mil. A cada 
R$ 100,00 em compras o clien-
te tem direito a um cupom, nas 
empresas participantes. A cam-
panha deste ano conta com seis 
patrocinadores: Amauri Super-
mercados, Piracanjuba, Grupo 
Oliveira, Reafrio, Sicoob Credial 
e Sicredi Alto Uruguai. 

Neste sábado o Papai Noel vai estar no cenário natalino na sede das entidades

Carine Arenhardt/O Líder

DECORAÇÃO NO COMÉRCIO
Neste ano, devido ao cenário de pandemia algumas 
ações precisaram ser ajustadas e eventos que reúnem 
o público não poderão ser realizados. Mas, para reforçar 
o clima natalino a CDL e Associação Empresarial 
orientaram ao comércio local a fazer uma decoração 
diferenciada nos ambientes, especialmente nas vitrines, 
além de oferecer aos clientes um brinde, desconto ou 
condição especial de pagamento. O objetivo é reforçar 
as vendas e trazer clientes de outros municípios, 
mantendo a marca de Maravilha como polo-regional. 

CaSa DO PaPai nOel 
 Neste sábado também tem 

a presença do Papai Noel, no ce-
nário natalino montado em fren-
te da CDL e Associação Empre-
sarial. Devido a pandemia, o 
Papai Noel vai entregar os doces 
para as crianças na modalidade 
drive-in. As crianças devem per-
manecer dentro dos veículos, 
onde receberão um doce e pode-
rão também fazer uma foto com 
o Papai Noel. O bom velhinho vai 
estar na Casa do Papai Noel das 
9h às 12h e das 14 às 17h. A ação 
volta a acontecer no dia 24 de de-
zembro, na mesma modalidade 
e horário. 

HORÁRIOS ESPECIAIS 
Com uma boa expectativa de vendas para este fim de ano, o 
comércio local também se prepara para trabalhar em horário 
estendido neste mês, facilitando a procura dos clientes. O 
Núcleo de Desenvolvimento Comercial, juntamente com a 
CDL e AE, estabeleceram horários especiais de atendimento 
nos dias que antecedem o Natal. O comércio atende até às 
19h entre os dias 14 a 18 e até às 20h entre os dias 21 a 23. 
Na véspera de Natal, dia 24, e véspera do Ano Novo, dia 31, o 
horário de atendimento encerra às 16h. No domingo, dia 20, 
o comércio vai atender das 16h às 20h. 

Entrevista com a assistente de Eventos e Marketing das entidades, Daiane Gohlke

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Divulgação

Cronograma com os horários de atendimento no final de ano

CLEITON C. FERRAssO 

A Associação dos Muni-
cípios do Entrre-Rios (Ame-
rios) realizou o 1º encontro 
com os gestores municipais 
eleitos e reeleitos dos 17 mu-
nicípios da região. O encontro 
ocorreu na sede da entidade 
em Maravilha, segunda-fei-
ra (1). A intenção foi promo-
ver um encontro entre os 
prefeitos eleitos que vão co-
mandar as prefeituras a par-
tir do ano que vem e apresen-
tar os trabalhar da Amerios. 

O encontro presencial 
considerou ainda todos os cui-
dados exigidos em protoco-

lo para a prevenção da Co-
vid-19. Além da apresentação 
dos gestores, também foi ex-
plicado sobre os consórcios 
que a Amerios trabalha, como 
o Consórcio Intermunicipal 
de Saúde - CIS/Amerios e o 
Consórcio Integrado de Ges-
tão Pública do Entre Rios – Ci-
ga-Amerios. Ainda durante a 
reunião, também foram apre-
sentados dados referentes à 
Administração Pública e às en-
tidades municipalistas vincu-
ladas à Federação Catarinen-
se de Municípios – FECAM.

A próxima reunião está 
agendada para 7 de janei-
ro, na sede da Amerios. 

reunião contou com a presença dos gestores municipais eleitos na última eleição

Fotos: Divulgação

POlíTiCa
amerios realiza 1º 
encontro com gestores 
municipais eleitos e reeleitos 

DIANA HEINz

Na quarta-feira (2) 
uma parceria entre a Se-
cretaria de Assistência So-
cial e Lions Clube Maravi-
lha resultou na entrega de 
cestas básicas a comuni-
dade maravilhense. A entre-
ga faz parte da campanha 
do Lions nomeada alívio à 
fome e beneficiou 15 famí-

lias. Os kits possuem ali-
mentos perecíveis e não 
perecíveis. Conforme a pre-
sidente da entidade, Cleusa-
mar Preuss, o objetivo é au-
xiliar pessoas necessitadas. 
“Conseguimos os nomes 
através do Centro de Refe-
rência de Assistência Social 
(CRAS). Gratidão a todos 
os envolvidos e as famílias 
que nos receberam”, afirma. 

alíviO À fOme
assistência Social e lions 
Clube maravilha promovem 
entrega de cestas básicas

Entrega faz parte da campanha do Lions nomeada alívio à fome e beneficiou 15 famílias

Divulgação
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“Queres ser rico? Pois não te 
preocupes em aumentar os teus bens, 
mas sim em diminuir a tua cobiça.”

Epicuro
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Falta de insumos e preços em alta são 
desafios da retomada

A retomada da crise tem acontecido de forma acelerada em Santa Catarina. Se-
gundo o Banco Central, de abril a setembro a atividade econômica - considerando 
uma prévia do PIB - cresceu 15,5% no Estado e atingiu o maior resultado da histó-
ria. Apesar dos bons resultados, uma questão tem preocupado os empresários: os 
insumos. Na indústria o problema está relacionado à falta de disponibilidade das 
matérias-primas. Com isso, 50,5% das empresas do setor não conseguem aumentar 
sua produção, de acordo com a Federação das Indústrias de SC (Fiesc). Isso acon-
tece porque a velocidade na retomada pressionou a demanda, tornando a produ-
ção atual insuficiente. A ociosidade da indústria, por exemplo, chegou a 16% em 
novembro, menor resultado da história. Já na agroindústria o problema não está 
na disponibilidade, mas sim no preço. Outro insumo em alta é a energia elétrica. 
A Celesc já começou a praticar a nova tarifa, com alta média de 8,14%, e que atin-
ge principalmente os micro e pequenos empresários. Quem consome energia de 
outros fornecedores deve ser afetado pela pressão do setor e pela seca histórica.

Quinze atividades industriais já superaram 
o nível pré-pandemia, diz IBGE

Passado o choque inicial provocado pela pandemia do novo coronavírus, a 
produção industrial engatou uma sequência de meses de recuperação e já está 
1,4% acima do patamar de fevereiro: 15 das 26 atividades investigadas já ope-
ram em nível superior ao pré-crise sanitária. Os dados são da Pesquisa Industrial 
Mensal e foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Os níveis mais elevados em relação ao patamar de fe-
vereiro foram os registrados pelas atividades de equipamentos de informática, 
que operam 16,8% acima do nível pré-pandemia, produtos de madeira (14,1%) e 
minerais não metálicos (13,7%). No extremo oposto, os segmentos mais distan-
tes do patamar de fevereiro são impressão e reprodução de gravações (-18,3%), 
outros equipamentos de transporte (-15,1%) e artigos de vestuário (-14,6%).

Divulgação

Embraer vê tráfego global voltando 
a níveis pré-pandemia em 2024

A Embraer estimou nesta quarta-feira (2) que o tráfego 
global de passageiros retornará em 2024 aos níveis de 2019, 
mas ainda ficando 19% abaixo do volume previsto pela fa-
bricante de aviões ao longo da década, até 2029. A Embra-
er espera que o mercado doméstico deverá se recuperar 12 
meses antes do que o internacional. A previsão abre espa-
ço para os jatos menores, que na aposta da fabricante brasi-
leira será a principal escolha das companhias aéreas. A Em-
braer estima que 4.420 novos jatos de até 150 assentos serão 
entregues pelo setor até 2029. Desse total, 75% substituirão 
aeronaves antigas e 25% representarão o crescimento do mer-
cado. O documento aponta ainda uma mudança do compor-
tamento do passageiro, que tende a dar preferência por voos 
de curta distância, na esteira dos novos procedimentos de 
voo e percepção pessoal de segurança por causa da pande-
mia. Além disso, há uma tendência de descentralização de es-
critórios de grandes centros urbanos. Os dois cenários, se-
gundo a empresa, exigirão redes aéreas mais diversificadas.

CNC: EM 75 aNOs, COMéRCiO 
E sERViçOs Mais DO 
quE tRipLiCaRaM

De 1947 aos dias de hoje, a partici-
pação do setor de serviços na composi-
ção do PIB passou de 55,7% para em tor-
no de 74%, mostra um estudo da Divisão 
Econômica da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC), divulgado na última quarta-
feira (2), para marcar os 75 anos da enti-
dade. O crescimento da participação do 
setor de serviços na economia no Brasil 
reflete uma tendência global, associada 
ao desenvolvimento tecnológico sofis-
ticado em serviços financeiros, de saú-
de e de comunicação, ressalta a CNC. 
Já o comércio tradicional fica mais su-
jeito ao vaivém da atividade econômica 
e à capacidade de consumo da popula-
ção. Mais recentemente, o avanço tec-
nológico misturou as atividades, num 
movimento, em alguns casos, impulsio-
nado por mudanças de comportamen-
to por causa da pandemia de covid-19.

Seara conclui compra de unidades 
da Bunge, incluindo a de Gaspar

A Seara Alimentos, controlada pela JBS, informou na se-
gunda-feira (30) que concluiu a compra dos ativos de margari-
na e maionese da Bunge no Brasil. A aquisição inclui três uni-
dades produtivas, incluindo a de Gaspar, no Médio Vale. As 
outras ficam em São Paulo (SP) e Suape (PE). A compra in-
clui marcas famosas, como Delícia, Primor e Gradina. Em co-
municado ao mercado, a JBS destacou que a aquisição “for-
talece a posição da Seara no mercado de margarinas no 
Brasil, além de otimizar a sua plataforma de distribuição”. 

Comércio de SC estima 
aumento de 13,6% 
nos gastos de natal

Em recuperação da crise causada 
pela pandemia, os lojistas de Santa Ca-
tarina estão otimistas com o Natal des-
te ano: 46,6% esperam aumento nas ven-
das na comparação com o ano passado. 
Para quase dois terços dos empresários 
(32,1%), o crescimento deve ser supe-
rior a 5%. Os lojistas também estão oti-
mistas com a alta no valor gasto pelos 
consumidores. O ticket médio previs-
to deve ser de R$ 198, o que representa 
alta de 13,6% na comparação com o que 
foi gasto em 2019. Os dados são da Fe-
deração das Câmaras de Dirigentes Lo-
jistas de Santa Catarina (FCDL/SC).

Embraer/Youtube
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SaBOreS À meSa

ateliê Doce aroma promove abertura oficial do “natal de abraços”
CAMILLA CONsTANTIN

Na sexta-feira (4) o Ateliê 
Doce Aroma realizou a aber-
tura oficial do “Natal de Abra-
ços”, com degustação de toda a 
linha que será oferecida no Na-
tal e Ano-Novo: panetones, tor-
tas, sobremesas, docinhos, bis-
coitos e muito mais. Quem fez 
compras ou deixou o pedido 
programado durante o evento, 
promovido das 16h30 às 20h, 
recebeu descontos especiais. 

A escolha de “Natal de 
Abraços” para ser o nome dado 
ao catálogo foi feita em ra-

zão do que mais fez falta nes-
te ano: abraços. “Nós do Ateliê 
Doce Aroma temos o costu-
me de conversar muito com 
os clientes e entre todas as di-

ficuldades deste ano perce-
bemos que a maior queixa 
era exatamente essa: não po-
der abraçar ou estar perto de 
quem amamos! Por isso, que-

remos que quem receber nos-
sos produtos tenha a sensa-
ção de estar sendo abraçado. A 
ideia é realmente levar acon-
chego para aqueles que talvez 

não vão poder estar tão per-
to como gostariam”, destacam.

A equipe convida a todos 
para ir até o local nos próxi-
mos dias e conhecer os produ-

tos oferecidos, pensados com 
muito carinho para alegrar o 
fim de ano das famílias. O em-
preendimento fica localiza-
do na Avenida Sete de Setem-
bro, 969, Centro de Maravilha. 

Quem quiser mais infor-
mações pode entrar em con-
tato pelo número (49) 9 8805 
0700, ou ainda pelo 3198 1366. 
“Que possamos ter um 2021 
de muitos abraços, pois nada 
nesse ano fez mais falta que 
um abraço, um carinho, um 
aperto de mão. Desejamos 
um lindo Natal e um perfei-
to ano novo a todos”, afirmam.

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Equipe agradece a todos que foram até o local conferir as novidades 

Degustação foi promovida ontem (4), com início às 16h30Doces temáticos enfeitam o ambiente e contribuem para o clima de Natal

Novo catálogo conta com diversas opções de doces e sobremesas 

COviD-19 O pico de casos ativos foi confirmado nesta semana, enquanto a ocupação dos leitos de UTI também gera grande preocupação  

estado alcança números recordes e determina 
toque de recolher 
CARINE ARENHARDT 

Santa Catarina somou 
nesta semana os índices mais 
altos de casos ativos de co-
vid-19. O maior número foi 
registrado na quarta-feira 
(2), quando o Estado somou 
33.034 casos ativos da doença. 
Este é o maior número desde 
o início da pandemia. 

A ocupação dos leitos de 
UTI também ultrapassou a 
marca de 85% durante a sema-
na. Na quinta-feira (3), o Esta-
do somava 86% de ocupação 
nos leitos de terapia intensi-
va pelo SUS. Dos 1.455 leitos, 
1.252 estavam ocupados, sen-
do 610 por pacientes com con-
firmação ou suspeita de co-
vid-19. Na data, Santa Catarina 
tinha apenas 203 leitos de UTI 
vagos no SUS. Os números da 
sexta-feira (4) ainda não ti-

nÚMEroS EM 
MArAVILHA 
Em Maravilha o boletim 
divulgado pela Secretaria 
de Saúde, na sexta-feira (4), 
confirma o total de 1.330 
pacientes diagnosticados 
com a doença, dos quais 
1.261 estão recuperados 
e 49 com o vírus ativo. 
O município também 
apresentou nova alta nos 
casos ativos durante a 
semana. Maravilha tem 
ainda 88 pessoas em 
monitoramento. O número 
de óbitos não aumentou 
nas últimas semanas, 
seguindo com o total de 20 
mortes confirmadas.

nham sido divulgados até o fe-
chamento desta edição.

Nesta semana o mapa da 
matriz de risco para contá-
gio da covid-19 também apre-
senta piora nos índices. O Es-
tado passou de 13 (na semana 
passada) para 15 regiões clas-
sificadas como risco gravíssi-
mo (bandeira vermelha) para 
contágio do coronavírus nes-

ta semana, o pior cenário des-
de o início da pandemia. Ape-
nas o Extremo-Oeste segue 
com bandeira laranja, classi-
ficado como risco grave para 
contágio. 

TOQue De reCOlher 
Na noite de quarta-feira 

(2), o governador Carlos Moi-
sés confirmou a elaboração 

Fotos: Divulgação

Mapa aponta 15 regiões com risco gravíssimo para contágio 

Governador Carlos Moisés anunciou toque de recolher

de um novo decreto, com me-
didas para enfrentar o avan-
ço da pandemia no Estado. O 
principal destaque anunciado 
é o toque de recolher, decisão 
tomada em conjunto com 21 
prefeitos das maiores cidades 
do Estado. 

O decreto tem validade ini-
cial de 15 dias, para todos os 
municípios catarinenses. Os 
estabelecimentos deverão fe-

char as portas até às 23h, com a 
possibilidade de atender clien-
tes que já estejam no local até 
a meia-noite. O toque de reco-
lher vale entre a meia-noite e 
às 5h da manhã. 

O decreto estipula ainda o 
uso obrigatório de máscara em 
todos os ambientes, com exce-
ção de espaços domiciliares. 
Carlos Moisés destacou que as 
medidas tem o objetivo de fre-

ar o avanço do vírus, manten-
do as atividades econômicas 
em funcionamento. 
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

O impacto da 
Covid-19 no 

tratamento do câncer

Em 2020 o mundo mudou. A des-
coberta e a rápida propagação do 
novo coronavírus, nomeado de SAR-
S-CoV-2, alterou a vida das pessoas e 
afetou todos os setores da socieda-
de. Em 11 de março, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decretou 
que o mundo estava passando por 
uma pandemia.

Dentre os grupos mais afetados 
pela Covid-19, destacam-se os pa-
cientes oncológicos que, frequente-
mente, têm diminuição da imuni-
dade por causa da própria doença, 
pelo estado debilitado de recupe-
ração pós-cirúrgica ou pelo efeito 
imunossupressor de alguns trata-
mentos. Diante do pânico e da au-
sência de informações a respeito do 
novo vírus, muitos receberam em 
um primeiro momento a recomen-
dação dos estabelecimentos de saú-
de para adiar suas consultas e tra-
tamentos, ou decidiram adiar por 
conta própria.

Porém essa escolha pode ter con-
sequências graves, uma vez que atra-
sar o diagnóstico do câncer ou adiar 
o tratamento desta doença pode 
comprometer o sucesso da terapia.

A IMpORtâNCIA DO

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia

Muitos pacientes com 
suspeita ou em tra-
tamento de doenças 

graves, como o câncer, poster-
garam a ida aos hospitais e clí-
nicas por preocupação com a 
contaminação pelo novo coro-
navírus. Porém, essa decisão é 

muito perigosa e pode acarre-
tar sérios problemas à saúde, 
já que o diagnóstico preco-
ce e o tratamento adequado 
são as chaves para os melho-
res resultados do tratamento 
oncológico.

Além de deixar clara a im-

portância de se atentar aos si-
nais e sintomas de possíveis 
doenças oncológicas, a campa-
nha #TudoBemTratar o câncer 
também esclarece como é pos-
sível manter os cuidados com a 
sua saúde mesmo em época de 
pandemia.

TRATAmENTO ONCOLógICO

Um estudo realizado em maio pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 155 países, durante 
um período de 3 semanas, 
demonstrou que o impacto 
nos serviços de prevenção e 
tratamento de doenças não 
transmissíveis (DNTs) foi global. 
Segundo a pesquisa, 42% dos 
países precisaram interromper 

parcial ou totalmente o serviço de 
tratamento oncológico.
No brasil, um levantamento 
realizado pela Sociedade brasileira 
de Cirurgia Oncológica (SbCO) 
em parceria com a Sociedade 
brasileira de Patologia (SbP), 
entre os meses de março e maio 
de 2020, apontou que 70% das 
cirurgias de câncer deixaram de 

ser realizadas e pelo menos 50 mil 
brasileiros deixaram de receber o 
diagnóstico da doença. Os dados 
ainda revelaram que, desde o 
decreto do estado de pandemia 
pela OMS, houve uma redução de 
50 a 90% das biópsias enviadas 
aos patologistas.
Na rede pública do Estado de 
São Paulo, por exemplo, foram 

realizadas 5.940 biopsias entre março 
e maio deste ano enquanto que em 
2019, no mesmo período, foram 
realizadas 22.6804, uma redução de 
mais de 70%. 
O instituto Oncoguia também 
percebeu a súbita mudança de 
cenário e realizou uma pesquisa com 
a finalidade de averiguar os impactos 
da pandemia nos tratamentos 
oncológicos. Entre os dados obtidos, 
o levantamento apontou que 43% 
dos respondentes sentiram esse 
impacto. A região Norte do brasil 
foi a mais afetada pela pandemia, 
enquanto pacientes do Sul foram os 
menos afetados, com 63% e 32%, 
respectivamente.
Daqueles que fazem o tratamento no 
SUS, 60% informaram terem sentido 
algum impacto durante a pandemia, 
enquanto 33% dos usuários de redes 
privadas afirmaram que tiveram seus 
serviços afetados de alguma forma.
Além disso, 12% dos pacientes 
decidiram interromper o tratamento 
por conta própria, temendo a 
contaminação, e apenas 3% tomaram 
esta decisão compartilhada com 
o médico. Em 43% dos casos, a 
decisão de adiar o tratamento foi 
da própria instituição de saúde com 
a preocupação de transmissão e 
infecção, não só dos pacientes, mas 
também da equipe médica envolvida.
ressalta-se que a Covid-19 também 
impactou fortemente a saúde 
emocional dos pacientes. De acordo 
com o Oncoguia, 52% dos pacientes 
disseram que a questão emocional foi 
a mais afetada, seguida pela área social 
(46%), saúde (33%) e financeira (32%).

Dados demonstram queda nos tratamentos 
oncológicos durante a Covid-19

Divulgação



,  MArAviLhA 5 DE DEzEMbrO DE 202012

A partir desta semana a 
Casa dos Parafusos atende 
na Avenida Anita Garibaldi, 
antiga Fruteira Hermann, em 
Maravilha. Com mais de 30 
anos de tradição a Casa dos 
Parafusos mudou apenas o 
local, mas o bom atendimen-
to dos colaboradores e pro-
prietários continua o mesmo. 
De acordo com os proprietá-
rios, os clientes encontram 
parafusos de diversas bitolas, 
bem com chaves e demais 
utensílios ligados à área. Empresa tem mais de 30 anos de tradição em Maravilha Loja oferece uma diversificada linha de produtos 

COmÉrCiO

Casa dos Parafusos de maravilha atende em novo endereço
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

SaÚDe Em Maravilha, são aproximadamente 85 pessoas diagnosticadas com o vírus, envolvendo todas as faixas etárias

Dezembro vermelho lembra o mês de 
conscientização e prevenção do hiv 
CARINE ARENHARDT 

A campanha dezembro 
vermelho é lembrada a nível 
nacional no último mês do ano 
e chama a atenção principal-
mente para a importância do 
diagnóstico precoce do HIV. A 
testagem da população, iden-
tificando portadores do vírus 
é fundamental para diminuir 
novos contágios. O diagnós-
tico precoce também é fun-
damental para a maior eficá-
cia do tratamento do paciente, 
que passa a ter boas chances 
de sobrevida, mantendo a do-
ença controlada. Toda medi-
cação é distribuída gratuita-
mente pelo SUS em todo país. 

A Aids - Síndrome da Imu-
nodeficiência Adquirida, cau-
sada pelo vírus do HIV, foi 
descoberta na década de 80 
e desde então se tornou uma 
das doenças crônicas mais te-

midas. Logo que descoberta, 
a doença condenava grande 
parte dos pacientes a mor-
te, no entanto os protocolos 
de tratamento e controle da 
doença mudaram esse cená-
rio, oferecendo sobrevida aos 
diagnosticados.

A secretária de Saúde de 
Maravilha, Miriane Sartori, 
destaca ainda que todo pro-
cesso de diagnóstico e trata-
mento é sigiloso, garantindo 
privacidade ao paciente. Ela 
ressalta que todas as unidades 
de saúde do município ofere-
cem o teste rápido para diag-
nóstico do HIV, e todo proces-
so é feito com muita ética e 
descrição por parte da equipe. 

Em Maravilha são apro-
ximadamente 85 pessoas 
com diagnóstico confirma-
do, alcançando todas as fai-
xas etárias. Conforme da-
dos da Secretaria de Saúde, 

os diagnósticos mais recen-
tes atingem principalmente 
os jovens. O HIV é transmitido, 
geralmente, por relações sexu-
ais desprotegidas, mas também 
pode ser adquirido no compar-
tilhamento de seringas.

 ACOMPANHAMENtO 
DE GEStANtES 

O exame para descartar ou 
confirmar o HIV é um dos pri-

meiros testes solicitados para 
gestantes quando a gravidez é 
confirmada. O objetivo é evi-
tar uma possível transmissão 
vertical, quando a mãe pas-
sa o vírus para a criança du-
rante a gestação, parto ou 
amamentação. Quanto antes 
ocorrer o diagnóstico, mais 
cedo se começa o tratamen-
to para evitar essa transmissão 
vertical. 

nÚMEroS EM SC
Em Santa Catarina, conforme dados divulgados nesta semana 
pelo governo do Estado, o número de novos diagnósticos vem se 
mantendo estável nos últimos anos e apresenta uma tendência 
de queda. Ainda assim, novas confirmações apontam para a 
circulação do vírus no Estado. 
Em 2019, Santa Catarina registrou 2.066 novos casos de hiv, uma 
queda de 222 diagnósticos em comparação com o ano anterior. 
Os homens são os mais acometidos no Estado, com 1.428 
novos casos em 2019, enquanto as mulheres somaram 660 
diagnósticos. Já a faixa etária mais atingida são jovens com idade 
entre 20 a 29 anos, com 750 novos registros no ano passado.

Fotos: Ascom governo de SC

Testes rápidos são oferecidos gratuitamente pelo SUS 

Campanha divulgada pelo governo do Estado
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DIANA HEINz

No sábado (28) o LEO 
Clube Maravilha desen-
volveu a primeira etapa da 
Campanha da Gentileza. A 
ação entregou cartas com 
doces a comunidade mara-
vilhense. O documento pos-
sui textos incentivando a 
gentileza além de três tipos 
de vales: amizade, gratidão 
e sorriso. “A ideia dos vales 
é mostrar que é possível ga-
nhar estas coisas na vida, 
basta você se concentrar em 
uma ação de bondade para 
receber outra em troca”, dis-
se a organização. 

Foram produzidas 200 
cartas da gentileza e cente-
nas de unidades de vales que 
foram distribuídos pelo co-
mércio. Ao longo da semana 
os integrantes realizaram a 
entrega de 70 cartas da cam-
panha a crianças do Serviço 
de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos (SCFV). 

inCenTivO Ação entregou cartas com doces pela cidade e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

leO Clube promove campanha de 
incentivo à gentileza 

Fotos: Divulgação

DOaÇãO De Sangue 
Outra ação da entidade foi a 

Campanha de Doação de San-
gue realizada também no sábado 
(28). A atividade colocou em ex-
posição bolsas de sangue fictício 
para a conscientização da popu-
lação sobre a importância da do-
ação de sangue, principalmente 
nessa época do ano, onde geral-
mente as doações diminuem e 
os estoques de sangue ficam re-
duzidos. A exposição foi promo-
vida no Supermercado Real Ali-
mentos. “A doação de sangue, 
como o próprio nome já suge-
re, não tem custo nenhum, tanto 
para quem doa como para quem 
recebe. O Sangue não tem pre-
ço, tem valor. E foi essa a reflexão 
que gostaríamos de deixar com a 
realização dessa campanha. Es-
peramos que as pessoas repen-
sem nessa questão e que se pu-
derem, doem sangue, pois tem 
muita gente que está esperan-
do este presente de Natal”, disse 
Caroline Gobbi, coordenadora 
da campanha. 

Foram entregues 200 cartas da gentileza

Objetivo é incentivar ações de bondade na comunidade Ação foi desenvolvida em um Supermercado da cidade

anO leTivO 2021 
unoesc não terá 
aumento de 
mensalidades 
e vai manter 
desconto de 5%PRÊMIO 

ADJORI/SC 
DE JORNALISMO

SC
www.adjorisc.com.br

Apoio InstitucionalRealização 

Você é convidado da Adjori/SC para 
conhecer os trabalhos finalistas,  

e os vencedores nas diversas categorias, 
numa live:

Dia | 09/12 (4ª feira)
Horário | A partir das 20 horas

Participe. Sua audiência é  
importante pra nós!

AGENDE-SE

Acesse  
www.rcnonline.com.br

Durante o ano de 2020, diante da pandemia cau-
sada pelo coronavírus, a Unoesc se readaptou às no-
vas realidades e dinâmicas do ensino, realizan-
do mudanças, sobretudo nos próprios quadros de 
gestão e promovendo o enxugamento de diver-
sas estruturas da instituição, conforme explica o rei-
tor da Unoesc, professor Aristides Cimadon.

Entendendo o contexto em que se encon-
tra o cenário educacional, o conselho administrati-
vo da Fundação decidiu não fazer qualquer aumen-
to de mensalidade para os cursos de Graduação e de 
Pós-graduação Stricto Sensu, e também das mensa-
lidades na educação básica do colégio Superativo.

Além disso outra medida que permanecerá é o 
desconto de 5%, para aqueles estiverem em dia com 
seus débitos estudantis, conforme o acordo convenia-
do juntamente com o Diretório Central dos Estudantes 
(DCE). De acordo com Cimadon, para aqueles que cur-
sam ou pretendem cursar as licenciaturas, terão a opor-
tunidade de estudar com os programas que a Unoesc 
está implementando gratuitamente na instituição, ten-
do assim um ensino de qualidade com menor custo.
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

exCelenTe final De Semana!
Fonte: Flávia Schiochet

ETIQUETA DO AMIGO SECRETO: 
COMO EVITAR E LIDAR COM AS INEVITÁVEIS GAFES

Uma tradição no fim de ano, o amigo secre-
to divide opiniões em famílias, empresas e grupos 
de amigos. Há quem goste e há quem deteste, 
mas todos concordam que é uma brincadeira 
que pode “desandar”.

A ideia fundamental é a seguinte: tanto a con-
fraternização do fim de ano quanto as brincadei-

ras no ambiente de trabalho seguem o mesmo có-
digo de uma reunião informal dentro da empresa. 
“É uma continuação da empresa, mesmo que es-
tejam em outro ambiente. Os chefes continuam 
a ser chefes no outro dia, as pessoas vão precisar 
negociar umas com as outras e continua havendo 
reuniões”. Saiba como evitar as “saias-justas”:

O respeito aos limites é a cha-
ve para o comportamento no amigo 
secreto da empresa. Dá para defini-
los em três: ser breve no discurso de 
revelação, ater-se ao preço mínimo 
e máximo fixado pelo grupo na hora 
de comprar o presente e escolher 
algo que não pareça genérico 
demais ou íntimo demais.

- seja breve no discurso de re-
velação: Fale sobre qualidades da 

pessoa e comportamentos positivos 
de quem você tirou. Evite falar sobre 
características físicas ou revelar in-
formações íntimas, mesmo que de 
brincadeira. Tudo que gera polêmi-
ca, seja indireta ou que dê margem 
para interpretação deve ser evitado.

- Atenha-se à faixa de valor es-
tipulada pelo grupo: Um presente 
abaixo e mesmo acima do valor é in-
justo com os demais integrantes da 

brincadeira? Você pode deixar outra 
pessoa desconfortável?

- Evite presentes ou lembran-
ças que denotem intimidade ou se-
gundas intenções: Perfume, roupa 
íntima, pijama, livro sobre dieta, sa-
bonete, itens relacionados à higiene 
pessoal é bom evitar. Bebidas alcoó-
licas também não são recomenda-
das como presente em ambiente 
corporativo.

RESPEITE OS LIMITES

PODe Dar vale-PreSenTe?
há duas respostas para essa pergunta: sim e não.
Não se o vale-presente for uma saída de última hora. Sim em um 
único caso: se foi impossível pensar em um presente para o amigo 
secreto e o vale-presente é a única saída. Neste caso, sinalize de 
alguma maneira que você se importa. “Uma caixinha bonitinha 
com o vale-presente dentro e um mimo que você mesmo preparou, 
como um pacotinho de biscoito, um chocolatinho”.
Se não há como fugir do cartão-presente para seu amigo secreto, 
inclua um cartão com uma mensagem escrita à mão. Outra ideia 
é dar um pequeno arranjo ou vaso de flores com o cartão-presente 
junto de uma mensagem. 

SaiBa O Que fazer nO amigO SeCreTO Se:
- Receber um presente que não 

gostou: Sorria e agradeça. Tente não 
demonstrar insatisfação, seja com 
palavras ou com linguagem corpo-
ral. “A pessoa tem de estar pron-
ta para receber algo que gosta ou 
não gosta. O objetivo da brincadei-
ra é a confraternização e não o pre-
sente.  Seja empático com a pes-
soa que tentou te dar um presente”.

- Notar que não gostaram do 
que você presenteou: Não crie um 
duplo constrangimento. Após a re-
velação, e sem muito alarde, re-
force que é possível efetuar a troca 
caso a pessoa deseje. Não estenda 
a situação mais do que isso.

- Você não puder comparecer 
ao encontro de revelação: A par-
tir do momento em que se confir-
ma a participação na brincadeira, a 
pessoa se compromete com a reve-
lação. Avise o quanto antes o grupo e 
peça para alguém revelar e entregar 
o presente no seu lugar. É de bom 
tom fazer um cartão pedindo des-
culpas por não poder estar presente.

- A pessoa que tirou você não 
comparecer ao encontro de re-
velação: Seja breve no discurso e 

informe quem você tirou. Entre-
gue pessoalmente o presente para 
a pessoa na outra semana ou dei-
xe com alguém que vá encontrá
-la antes. Encare o amigo secre-
to como a brincadeira que ele é. O 
importante é a confraternização.

- Você ficar sem presen-
te ou receber um presente “infe-
rior” ao que você deu: A situação 
pode ser constrangedora, mas en-
care de um jeito positivo. A ideia 
do amigo secreto é a confraterni-
zação e não o presente. Em hipó-
tese alguma cobre o presente não 
recebido. “Você estaria entran-
do na deselegância da pessoa”.

- Você está organizando o ami-
go secreto e alguém não quer parti-
cipar: O recomendado é não insistir. 
Caso sinta que a pessoa está insegu-
ra por ser nova na empresa ou por 
causa do teor da brincadeira (às ve-
zes informais demais para o ambien-
te profissional), sugira amigo secreto 
temático, com presentes que sejam 
adequados para o ambiente de tra-
balho. “Pode ser mais interessante 
para todos: livros dentro da área de 
atuação da pessoa, caneta, agenda”.
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 41

Foram 
compos-
tas por

Beethoven

Arranjo 
de cabelo

para
noivas

Deus
egípcio da
vida após
a morte

Que está
situado a

muita
distância

Tipo de freio
que evita
a derra-
pagem

Invoquem
graça
divina
para

(?) pu-
blica: os
bens do

povo (lat.)

Atuar
para

influir (em
situação)

(?) Ketu,
banda de
axé-music

O mais
charmoso

jogo do
cassino

Programa 
que simula
a função
de outro

Técnica de
pintura
que usa 

tons claros

Ser
estudado

pela
Ufologia

"Falso", na
resposta
de testes

Efeito sono-
ro comum
em salas

vazias

Elmo, em
inglês

Registro de
reuniões

Assento,
em inglês
Estudei 
(o texto)

Descrente
em Deus
Estrela, 

em inglês

Letra que
identifica
o ás no
baralho

Esconderijo
de ani-

mais (pl.)
Paixões

Oxigênio
(símbolo)

(?) Maior,
conste-
lação do

Polo
Norte

celeste

Profissional
especiali-
zado no
preparo
do café Latitude

(abrev.)Telescópio
(?), instrumento utili-
zado por astrônomos

Os votos
contados
na eleição

(?) as
unhas:

hábito de
pessoas 

estressadas

Lyon 
(fut.)

Grupo de
pessoas

de gosto artístico
bem variado

Pensador e autor 
do livro "Pecar e

Perdoar: Deus e o
Homem na História"

Sem gosto

A empresa
pertencente
ao Governo

Serviço de
empresas
Enlouque-
cer (gír.)

STP
LONGINQUO

BENZAMABS
AARESLI

INTERFERIR
DAARACI

URSAANTROS
OSACOE
KAREALCE

VALIDOSELM
ROERATEU
NPESTATAL

BARISTAID
LATAECO

REFRATOR

3/elm — res — sac. 4/seat — star. 6/osíris. 13/leandro karnal.

eSPaÇO gOurmeT

ingreDienTeS
MASSA:
3 colheres (sopa) de 
manteiga ou margarina
3 ovos
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de açúcar
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

RECHEIO E ACABAMENTO:
1 lata de leite condensado
1/2 xícara de açúcar
1/4 xícara de canela em pó

mODO De PreParO
Cozinhe a lata de leite con-
densado numa panela de 
pressão por aproximadamen-

ROCAMBOLE PRÁtICO 
DE DOCE DE LEItE

te 50 minutos. Bata no liqui-
dificador os ovos, o açúcar e a 
manteiga, e, em seguida, a fa-
rinha e o fermento. Unte uma 
forma com bastante mantei-
ga, despeje a massa batida e 
leve ao forno pré-aquecido 
por 5 a 8 minutos (não deixar 
a massa dourar). O leite con-

densado já deve estar cozido 
e frio. Tire a massa do forno e 
coloque sobre um pano mo-
lhado. Espalhe o leite con-
densado (agora doce de lei-
te) sobre a massa. Enrole a 
massa com o doce de leite e 
polvilhe açúcar e canela so-
bre ela.

Sabe aquela pessoa que, quando está 
em um momento triste ou muito feliz, preci-
sa fazer compras? Na verdade, nem importa 
muito a ocasião, para essa pessoa qualquer 
motivo é o suficiente para comprar. O guar-
da-roupas está sempre abarrotado de rou-
pas – sendo que a maioria delas ainda está 
com etiqueta – enquanto o cartão de crédi-
to está nas alturas.

Talvez essa pessoa seja alguém muito 
próximo ou até você mesma, e muito pro-
vavelmente você até já tenha rido dessa si-
tuação, mas ela não tem nada de engraçado, 
pois muitas vezes pode ser uma doença que 
atrapalha a vida da pessoa.

Todos precisamos de recursos para so-
breviver e, dentre eles, estão as roupas, que 
comunicam nossa personalidade para pas-
sar a imagem que desejamos. Mas quan-
do a compra passa a ser acompanhada de 
ansiedade, angústia e até dívidas, ela deixa 
de ser algo saudável. Assim como há quem 
desconte suas frustrações na comida, se ar-
rependa, fique com sobra de gordura e fal-
ta de nutrientes, há quem fique com sobra 
no guarda-roupas e falta de dinheiro. Quem 
perde com isso é o próprio consumista, as 
pessoas ao seu redor (família e amigos) e o 
comerciante que talvez será a pessoa que 

O ciclo do consumismo pela consultora de moda Enya vieira

Você é consumista?

verdadeiramente irá pagar essa dívida.
Um dos meus filmes preferidos é Os Delírios De 

Consumo De Becky Bloom, que retrata exatamen-
te essa doença. Sim, porque quando alguém chega 
no nível da personagem Becky, com o nome sujo na 
praça e perdendo amigos pela compulsão, isso pode 
ser chamado de doença como qualquer outra. A boa 
notícia é que existe tratamento psicológico e talvez 
até psiquiátrico para esses casos.

Não tenha medo de pedir ou oferecer ajuda caso 
identificar a doença. Comprar deve ser algo gostoso, 
não angustiante. A compra deve nos servir e não nos 
escravizar. Faça as pazes com as compras, seu cartão 
de crédito e as pessoas que te amam!
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Vitrine

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

Andressa, parabéns pra você, por mais um 
aniversário e por ser uma pessoa tão querida 
e especial!

Dirlei, parabéns! 
Muita paz, 
saúde e 
sucesso em 
sua vida. 
homenagem 
de sua família e 
amigos. 

Fabiana, que a alegria de viver 
ilumine sempre o seu caminho. 

Feliz aniversário!Jeferson, parabéns por 
esse dia tão especial! Muita 

alegria, paz e harmonia. Que 
todos os seus desejos se 

realizem, pois você merece!

Marina, você merece toda a alegria e amor que 
existe no mundo. Feliz aniversário!

Morgana, que Deus, em sua 
infinita bondade, lhe dê tudo 
de bom que você deseja 
e merece. Muita alegria, 
paz, saúde e felicidade. 
Parabéns!

Simone, feliz aniversário! 
Que todos os seus 
sonhos sejam realizados 
e todos os seus desejos 
alcançados.
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARQUITETANdO

PenSamenTO SiSTêmiCO, 
Já Ouviu falar? 

Minha coluna é sobre questões de religiosidade e vida, e 
não poderia deixar de falar sobre a problemática da falta de 
água, porque água é vida e por conta da estiagem estamos 
sentindo muito a sua falta. 

O que muitos falam é que a culpa é da Casan ou da Prefei-
tura, que houve falta de investimentos. E sim, preciso concor-
dar que houve falta de investimento ao longo dos anos, mas será 
que estes órgãos são os únicos culpados? Eu entendo que não. 

Mas primeiro quero  falar do péssimo hábito que temos 
de sempre ter que buscar um culpado, é só surgir um pro-
blema e alguém diz, “a culpa não foi minha”, não seria mui-
to mais interessante dizer:  “estamos enfrentando um proble-
ma, o que podemos fazer para resolver?”. 

Dito isto, quero falar da necessidade de termos um olhar sis-
têmico para tudo o que está acontecendo. Como? Eu vou explicar: 

Alguns estudiosos perceberam que a solução dos proble-
mas não se dava a partir das análises apenas de partes ou de 
processos isolados, fragmentados do problema, mas que era 
necessária a interação dinâmica de todas as partes e elemen-
tos que compõem o problema.  

O pensamento sistêmico se desenvolveu, primeiramen-
te, com as reflexões de biólogos, nas Ciências Naturais, já 
no início do século XX e depois foi se ampliando para as de-
mais áreas do saber, em diversas outras disciplinas.  De acor-
do com Fritjof Capra, em sua obra “A visão sistêmica da vida”, 
quanto mais são estudados os problemas de nossa época, 
mais se percebe que eles não podem ser entendidos isolada-
mente. Ou seja, são problemas sistêmicos, que estão interli-
gados e mesmo assim são interdependentes.

Para o autor, deve-se sempre partir do princípio de que 
o todo é a soma das partes e, sendo assim, o sistema como 
um todo integrado cujas propriedades essenciais surgem das 
inter-relações entre as partes que o constituem. Ou seja, as 
partes precisam ser entendidas dentro de um contexto maior, 
dentro da integralidade.

Então, a questão da falta de água deve ser analisada num 
contexto muito maior, quais são as ações que todos nós devemos 
fazer para amenizar os efeitos da estiagem? Precisamos plantar 
mais árvores, cuidar dos nossos rios e mananciais, evitar poluí
-los, usar a água de forma consciente e implantar métodos para 
seu reaproveitamento, ou seja, cada um precisa fazer a sua parte. 

E aos nossos governantes, vamos ampliar seus olhares? 
As politicas públicas devem dar uma atenção muito especial 
para a questão ecológica, já que estamos sentindo na pele os 
efeitos da sua negligência. 

DORmITóRIOs INfANTIs: como projetar um ambiente saudável para o sono
Muitos fatores influenciam 

no bem-estar das pessoas, mas 
poucos tem um poder tão gran-
de quanto a qualidade do sono. 
Adultos passam, em média, um 
terço de seu dia (e de sua vida) 
dormindo. No caso das crianças 
pequenas essa proporção é ainda 

maior. De acordo com um estudo 
publicado pela OMS  em 2019, 
bebês (de 4 a 11 meses) devem 
dormir entre 12 e 16 horas/dia; e 
crianças até 4 anos devem dormir 
entre 10 e 13 horas/dia.

Um sono de qualidade atua 
diretamente no desenvolvimen-

to cerebral da criança, principal-
mente durante sua primeira e 
segunda infância (do nascimen-
to até os 12 anos). Durante o pe-
ríodo de descanso o corpo libera 
os hormônios necessários para 
o crescimento e aprendizado, e 
isso relaciona-se diretamente ao 

desenvolvimento físico, motor, 
emocional e cognitivo.  É sabido 
também que o ambiente onde 
se dorme interfere na qualidade 
desse sono, e alguns aspectos im-
portantes devem ser considera-
dos na hora de projetar espaços 
de dormir para crianças e bebês.

Fonte: www.archdaily.com.br/

ClariDaDe
Durante a noite, recomen-

da-se que o quarto esteja o mais 
escuro possível para não prejudi-
car a produção do hormônio do 
sono (a melatonina). Um bom 
aliado neste aspecto é a cortina 
tipo blackout. Suas opções mais 
comuns  no mercado são as fei-
tas com PVC (que bloqueia 100% 
da luminosidade); e a que é fei-
ta com tecido 100% poliéster (ca-
paz de bloquear em torno de 80% 
da luminosidade). É comum que 
esse tipo de cortina seja utiliza-
do em conjunto com outro tipo, nor-
malmente de tecido mais fino, como 
o voil, por exemplo.

Sobre a iluminação artificial, 
uma boa estratégia é manter uma 
iluminação central direta, para que 
os níveis de iluminância sejam ajus-
táveis (na hora da troca de fralda no-
turna, por exemplo, é interessante 

que a iluminação seja boa o suficien-
te para que o cuidador faça a higiene 
com precisão, mas ao mesmo tempo, 
que seja escura o bastante para não 
despertar a criança completamen-
te). Outra boa opção é incluir pontos 
de iluminação indireta. Pode estar em 
nichos, em abajures, ou com fibra óp-
tica aplicada no gesso, criando efeito 
de céu estrelado, por exemplo.

SilênCiO
Garantir que o ambiente de 

sono seja silencioso é essencial. Para 
isso, verifique possíveis frestas em es-
quadrias para diminuir o ruído vindo 
do exterior.

Mais uma vez, tapetes e outros 
materiais têxteis aplicados ao am-
biente podem contribuir por conta 
de sua capacidade de absorção acús-
tica. Além das cortinas blackout, ja-
nelas de vidro duplo também são 
aconselháveis.  Opte também por 
móveis silenciosos, os que pos-

suem rodízios são interessantes, des-
de que possam ter as rodas bloque-
adas, para garantir a segurança das 
crianças. 

Se estiver construindo o am-
biente do zero, pode ser vantajoso 
projetar as paredes com tratamen-
to antirruído. Uma das opções mais 
tradicionais é a utilização de isolan-
tes termoacústicos como lã de vidro 
ou lã de rocha, por exemplo. Isopor, 
mantas plásticas ou mantas de bor-
racha também são opções a serem 
consideradas. 

COreS TranQuilaS
A escolha da paleta de cores 

deve ser coerente com a atmosfe-

ra  suave  necessária para um sono 
tranquilo. Por isso, uma paleta que 
tenha uma base neutra, com cores 

como preto, branco, tons de 
cinza, tons de bege ou tons 
pastéis, são bastante razoá-
veis. Essa lógica deve se re-
petir nos revestimentos e 
nos materiais dos mobiliá-
rios também. 

Caso haja o desejo e/ou 
necessidade de incluir cores, 
pode-se definir alguns pontos 
de cor em itens de decoração, luminárias, roupas de cama, etc.

flexiBiliDaDe
Planejar um quarto para a che-

gada de um bebê requer um gran-
de investimento. Por isso, aconse-
lha-se pensar em um  layout  com 
móveis flexíveis, que sejam eficientes 
e seguros para os bebês, mas que 
também sejam úteis nos primeiros 
anos de vida da criança. 

Optar por uma cama baixa ao 
invés de um berço ou projetar um 
berço que possa depois se tornar 

cama é algo bastante vantajoso. Po-
de-se também aproveitar o espaço 
interno do armário como trocador 
ou transformar o ambiente de troca 
de fraldas em uma mesa com altura 
ajustável, por exemplo.

Outra sugestão é que seja defi-
nido um tema para o quarto que seja 
neutro, atemporal para que ele sirva 
para o bebê, mas também seja con-
dizente com os primeiros anos de 
vida da criança. 

OrganizaÇãO
Um ambiente bem organiza-

do é instintivamente  mais tran-
quilo. Consequentemente, uma 
atmosfera organizada e serena in-

fluenciará diretamente na qua-
lidade do sono das crianças. Por 
isso, projetar nichos e espaço para 
que cada item tenha seu lugar cer-
to é imprescindível. 

DeCOraÇãO
Vários artigos que falam 

da neurociência aplicada à 
arquitetura abordam a questão 
de pertencimento. Neste ponto, 
torna-se bastante conveniente 
que se inclua no ambiente da 
criança brinquedos e objetos de 
decoração que sejam coerentes 
com seus assuntos preferidos.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?isAllowed=y&sequence=1&utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?isAllowed=y&sequence=1&utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br
https://www.archdaily.com.br/br/941959/neuroarquitetura-aplicada-a-arquiteturas-para-criancas
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O Sine de Maravilha di-
vulgou, na terça-feira (1), 
as ofertas de trabalho dis-
poníveis para Maravilha e 
região. No total, são 108 va-
gas com diversos cargos e 
salários. A novidade nesta 
edição é oferta de trabalho 
para o município de Tigri-

nhos. Lá, são quatro va-
gas no setor de produção. 
Os interessados em alguma 
das vagas devem compa-
recer no Sine de Maravilha 
com carteira de trabalho e 
currículo preenchido com 
foto. O telefone para ti-
rar dúvidas é 3664 6585. 

OPOrTuniDaDeS
Sine de maravilha 
dispõe de mais de 
100 vagas de emprego 

-Serviços Gerais na Caldeira 
2 vagas
-Pedreiro 1 vaga
- Eletricista industrial 2 
vagas
- Auxiliar de carregamento 
8 vagas
- Operador de empilhadeira 
3 vagas
Com curso de empilhadeira
- Serviços Gerais 10 vagas
- Motorista CNh “AD” 2 
vagas
- Pintor Automotivo 1 vaga
- Motorista “CNh C” 1 vaga
- vigilante 1 vaga Curso de 
Formação de vigilante;
Conhecimento em 
informática
- Garçom/Garçonete 1 vaga
- Auxiliar de cozinha 1 vaga
- Técnico Enfermagem 2 
vagas com COrEN ativo
- Fisioterapeuta 1 vaga
- biomédica 1 vaga
- Esteticista 1 vaga
-Massoterapeuta 1 vaga
- Agente de Crédito CNh”b” 
1 vaga
- Empregada Doméstica 
para residir na casa
para cuidar de casal de 
idosos. 1 vaga
- Produção 33 vagas
- Produção 4 vagas trabalhar 
em Tigrinhos
- Consultor de vendas 1 vaga
- Operador de Máquinas 1 vaga

- Montador Externo 1 vaga
- Almoxarife com experiência 
1 vaga
- Pintor Metalúrgico 01 vaga
- Serviços Gerais 3 vagas 
(conhecimento básico
em alvenaria) 2 vagas 
para PCD (pessoa com 
deficiência)
- Motoristas 2 vagas CNh 
“C” com curso Mopp
- Mecânico de Máquinas 
Pesadas 1 vaga com 
experiência
- Gerente de Logística 1 
vaga
- balconista de Oficina 1 
vaga
- Almoxarife Entregador 1 
vaga
- vendedores 5 vagas
- Mecânico 1 vaga
- Assistente de vendas 6 
vagas, ou seja, intermitente
uma pessoa que recebe por 
horas trabalhadas e
é convocada quando a loja 
precisar.
- Frentista/caixa 1 vaga 
trabalhar em
período noturno com 
experiência
- Frentista com experiência 
1 vaga
- Aux. Escritório 1 vaga
- Agente Funerário 1 vaga
Eletricista/Mecânica 
Autocenter 1 vaga

vagaS DiSPOníveiS nO Sine

EDERsON ABI

A chuva da semana mu-
dou o cenário e amenizou os 
problemas com a forte seca no 
Extremo Oeste. Em Maravilha, 
choveu 120,4 milímetros nos 
últimos nove dias, de acordo 
com o meteorologista do Gru-
po WH Comunicações, Piter 
Scheuer. A chuva foi absorvi-
da pelos mananciais e resta-
beleceu a captação de água no 
Rio Jundiá. 

De acordo com o chefe da 
Casan em Maravilha, André To-
nello, a chuva resolveu o pro-
blema que o município estava 
enfrentando, já que a água não 
corria mais no rio onde é feita a 
captação. 

No entanto, Tonello afirma 
que a Casan opera em alerta, já 
que a estiagem deve continuar, 
mesmo com chuvas frequen-
tes. O período sem precipitação 
foi muito grande e causou seve-
ros danos ao meio ambiente e 
produções no interior. 

POÇO PrOfunDO
A bomba do poço profun-

do foi reinstalada no último fim 
de semana e já está em opera-
ção. Porém, não há necessida-
de para uso da estrutura neste 
momento, de acordo com a Ca-
san. A empresa trabalha ape-
nas com a estação de captação 
do Rio Jundiá, que está sendo o 
suficiente. 

Tonello explica que o poço 
é uma alternativa para o abas-

CauTela Casan afirma que nível da barragem voltou ao normal e não 
está utilizando o poço profundo

Chuva normaliza abastecimento 
de água, mas não elimina 
preocupação em maravilha 

Captação no rio Jundiá voltou ao normal após chuva torrencial na região, mas Casan mantém alerta

Casan também anunciou para dia 14 limpeza geral para desassoreamento da barragem de captação

tecimento e que o conserto da 
bomba foi efetuado em São 
Paulo. Ao ser questionado pela 
reportagem sobre os constantes 

problemas, ele afirmou que não 
existe possibilidade de secar 
o poço profundo. O local tem 
grande vazão de água e a bom-

ba possui um dispositivo para 
desligar se o nível do poço ficar 
abaixo do necessário para cap-
tação pelo equipamento. 

Fotos: Divulgação
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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 

DIANA HEINz 

A ONG Ame Bicho de 
Maravilha vai promover no 
dia 5 de dezembro o brechó 
beneficente de Natal. O even-
to será realizado na Praça Pa-
dre José Bunse, no centro de 
Maravilha, com o objetivo 
de arrecadar recursos para a 
instituição que soma uma dí-

vida de mais de R$ 10 mil. A 
entidade realiza frequente-
mente atividades como esta 
com a mesma finalidade. O 
brechó será promovido das 
9h às 15h e terá peças de rou-
pas, calçados e acessórios 
com valores acessíveis. Quem 
possuir peças para doação 
pode entrar em contato com 
a ONG pelas redes sociais. 

evenTO
Ong ame Bicho promove 
brechó beneficente de natal

A Prefeitura de Maravilha 
está com inscrições abertas para 
o Processo Seletivo 002/2020. 
O processo destina-se ao provi-
mento de vagas e formação de 
cadastro de reserva, em caráter 
temporário, dos quadros de pes-
soal da Administração e da Edu-
cação da Administração Públi-
ca Municipal de Maravilha.

O edital que regulamenta a 
abertura do processo de inscri-
ção está publicado no site oficial 
do município. No edital o can-
didato encontra todas as instru-
ções e normas necessárias para 

efetivação do processo e tam-
bém os cargos, o número de va-
gas, o salário base e as exigências 
de escolaridade de cada cargo. 

O valor da inscrição é de 
R$ 100,00 para vagas de Ensino 
Fundamental, R$ 120 para En-
sino Médio e R$ 150,00 para En-
sino Superior. As inscrições po-
dem ser realizadas pelo link: 
https://portal.concursossmo.
unoesc.edu.br/ até o dia 07 de 
janeiro. A Funoesc é a respon-
sável pela aplicação das pro-
vas que serão realizadas no 
dia 21 de janeiro de 2021.

vagas temporárias são oferecidas pela Administração Municipal

vagaS TemPOráriaS 
Prefeitura está com 
inscrições abertas para 
Processo Seletivo

Arquivo/O Líder

DIANA HEINz

Com a chegada do fim do 
ano surgem contas maiores na 
Apae Marisol. Conforme a presi-
dente da instituição, Renata Do-
nhauser, isso ocorre em função 
dos funcionários, como o paga-
mento de 13º e férias. Esses gas-
tos não são contemplados com 
os recursos públicos recebidos 
pela Apae. O déficit da institui-
ção chegará a R$ 9 mil. “Por esse 
motivo resolvemos desenvolver 
a campanha Natal Solidário. Ao 
adquirir nossos salgados e do-
ces, você nos auxilia muito com 
o pagamento de contas”, explica. 

As fichas para a campanha 
Natal Solidário custam entre R$ 
12 e R$ 15 e a entrega será reali-
zada na sexta-feira (11) na sede 
da Apae das 9h às 11h e das 15h 
às 19h. As vendas encerram nes-
ta terça-feira (8). Ao adquirir 

BenefiCenTe Campanha Natal Solidário deve arrecadar recursos 
para o pagamento de contas da instituição

venda de lanches da apae marisol 
segue até terça-feira (8)

Entrega de lanches será na sexta-feira (11) na sede da entidade

Divulgação

uma ficha os participantes con-
correm a uma cesta de produtos 
da Padaria e Confeitaria Clarice. 

Outra atividade é a Ação En-
tre Amigos é organizada pelo 
Consulado da Chapecoense de 
Maravilha, em parceria com a 
Apae Marisol. O sorteio será no 
dia 19 de dezembro, entregan-

do cinco prêmios: um forno elé-
trico, uma camisa oficial da Cha-
pecoense autografada, um kit 
parafusadeira, uma camisa jogo 
da Chapecoense e um agasa-
lho da Erva Daninha. Os núme-
ros estão sendo vendidos pe-
los membros do Consulado da 
Chape, além de membros dos 

consulados do Grêmio, Interna-
cional e Flamengo. A ação tam-
bém conta com o apoio de ou-
tros parceiros que fizeram a 
doação de prêmios e contribu-
íram na confecção dos blocos. 
Foram confeccionados 2 mil nú-
meros, cada um vendido pelo 
valor de R$ 5.

Com o tema “Resiliência 
financeira: como atraves-
sar a crise?”, foi realizada a 
7ª Semana Nacional de Edu-
cação Financeira (Semana 
Enef ), entre os dias 23 a 29 
de novembro. A iniciativa foi 
instituída pelo Fórum Bra-
sileiro de Educação Finan-
ceira, tendo o apoio do Ban-
co Central do Brasil (Bacen). 

A Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG, como faz anu-
almente, desenvolveu ações 
para diversos públicos, con-
templando crianças, adoles-
centes, colaboradores e pú-
blico em geral. No dia 24 
ocorreu a live “Vamos cui-
dar do dinheiro”, para ado-
lescentes de 11 a 15 anos. No 
mesmo dia, foi promovido 
o bate-papo “Aprendendo 
a poupar com o Theo”, para 
crianças de cinco a 10 anos. 

Seguindo a programa-
ção, foi oferecido um mo-
mento aos colaboradores 
da cooperativa, com o co-
ordenador do Departamen-

COnSCienTizaÇãO

Sicredi alto uruguai desenvolve programação 
na Semana nacional de educação financeira

Live está disponível no canal de youtube da cooperativa

Divulgação

to de Atendimento Institu-
cional (Deati), que integra a 
rede de Educação Financei-
ra do Bacen, Max Edivaldo 
Vieira de Menezes, falando 
sobre “Como utilizar me-
lhor as soluções financeiras”. 
Para fechar as atividades da 
semana, no dia 26 ocorreu a 
live “Como está a sua rela-
ção com o dinheiro”, a qual 
permanece à disposição 

para ser assistida no canal 
de youtube da cooperativa.

A Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG sempre incenti-
va trabalhos voltados à edu-
cação financeira ao lon-
go do ano, mas amplia estas 
atividades durante esta se-
mana em especial, por ser 
uma mobilização em todo o 
país. As atividades estimu-
lam a educação financei-

ra, que contribui com a for-
mação das crianças e ajuda 
também adultos que têm di-
ficuldade de gerenciar o seu 
dinheiro, ainda mais em mo-
mentos de crise – como na 
pandemia –, em que o pla-
nejamento das finanças fa-
miliares é ainda mais impor-
tante e as pessoas precisam 
estar bem informadas para 
tomar decisões acertadas.
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a lillo’s Barber Shop atende 
em novo endereço 

Todos os serviços já 
prestados no antigo 
endereço, com acréscimo 

de um espaço mais amplo e 
novas opções para os clientes. 
Quem gosta de uma barbearia 
moderna e com estilo aprecia a 
Lillo’s barber Shop. A barbearia 
passou a atender na Avenida 
Anita Garibaldi, no centro da 
cidade de Maravilha. 

Com profissionais capacitados 
para realizar os mais variados 
cortes de cabelos e barba, a 
empresa está no novo endereço, 
mas com o mesmo bom 
atendimento de sempre. Os 
clientes podem fazer contato via 
Whatsapp, pelo número 9 8918-
6709 e também acompanhar a 
equipe no instagram, no perfil 
@lillosoficial. 

Fotos: Nelcir DallAgnol/ O Líder

Equipe da Lillo’s barber Shop de Maravilha

barbearia atende em novo endereço, na Avenida Anita Garibaldi Atendimento personalizado em novo e amplo ambiente

Equipe é capacidade para oferecer serviço de qualidade aos clientes  

infOrme PuBliCiTáriO

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

eDuCaÇãO e CulTura Nomeada Sob a Luz dos Seus Olhos ação será realizada na Praça Padre José Bunse

Serviço de Convivência  promove 
exposição de arte na sexta-feira
DIANA HEINz

O Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), coordenado por Liane 
da Silveira, assim como qual-
quer outra instituição, teve de 
se adequar as novas demandas 
em meio à pandemia. Sendo 
considerado um serviço priori-
tário, as crianças e adolescentes 

passaram a ser atendidas nas 
oficinas de arte em turma de 
dois ou três alunos, respeitando 
o distanciamento e demais re-
gras de segurança.

Foi a partir do trabalho des-
ta oficina que surgiu a ideia de 
produzir uma exposição de 
arte, que refletisse o tempo es-
paço em que os alunos estão 
inseridos. Conforme o profes-

sor, Alexssandro Schappo, nas 
aulas introdutórias houveram 
provocações para que cada um 
refletisse como esse momen-

to estava acontecendo dentro 
da sua própria existência, num 
exercício de percepção sobre o 
que os afeta. 

Nessa etapa saltaram te-
mas como a dúvida, incerteza, 
solidão, saudade e a importân-
cia do imaginário na supera-
ção. “Não à toa, muitas pessoas 
se refugiaram na literatura, no 
cinema, música, ou em qual-

quer outra linguagem expres-
siva, ressaltando a importân-
cia da arte em nossas vidas na 
constituição de uma socieda-
de e suas identidades pes-
soais e coletivas, num movi-
mento de se encarar a cultura 
como um fomento a vida atu-
al”, argumenta. 

Inicialmente se realizaram 
esboços de ideias e rodas de 

conversa, para que cada aluno 
pudesse transmitir suas ideias 
para a tela e o papel canson. A 
pintura se caracteriza com téc-
nica mista, utilizando-se de tin-
ta de tecido, tinta guache, tinta 
acrílica, aquarela, tinta nankin 
e caneta branca.

O resultado, segundo Scha-
ppo é parte de um proces-
so contínuo de construção e 
transformação e pode ser vi-
sualizado na exposição “Sob 
a Luz dos Seus Olhos”, que 
traz dois trabalhos de cada 
aluno participante das ofici-
nas de arte. “Olhares, estes, 
que na substituição de sor-
risos, tornaram-se impor-
tantes ferramentas de comu-
nicação. O que salta ao seu 
olhar?”, finaliza.

exPOSiÇãO: Sob a Luz 
dos Seus Olhos
DaTa: 11/12/2020
hOráriO: 10h às 21h
lOCal: Praça Padre 
José bunse

O mundo em pandemia nos fez repensar for-
mas de agir e de nos relacionar com o outro 
e com nosso eu interior. Questões inerentes 
à saúde mental nunca nos foram tão ca-
ras, num período em que nos confrontamos 
com nossa própria companhia, perceben-
do nossos medos, anseios e prioridades”, 

reflete o professor sobre a temática da atividade. 

Ação destaca dois trabalhos de cada aluno participante das oficinas de arte

Divulgação

Na noite de quarta-fei-
ra (2), foi inaugurada a Ma-
grass em Maravilha. A empre-
sa fica na Avenida Sul Brasil no 
centro da cidade. A Magrass é 
a maior rede de emagrecimen-
to saudável e estética de resulta-
do da América Latina, com mais 
de 380 unidades em todo o Bra-
sil e uma no Paraguai. Com me-
todologia própria, há mais de 

12 anos soma a nutrição à esté-
tica de forma única, por meio 
de um conceito exclusivo para 
atingir resultados reais e garan-
tir a satisfação dos clientes. 

A Magrass tem protoco-
los multifuncionais exclusi-
vos, que incluem tecnologias 
inéditas e métodos de van-
guarda com avaliação perso-
nalizada, transformação nutri-

cional consciente, estética de 
resultado e acompanhamen-
to contínuo do cliente, sem me-
dicamentos. A Magrass une 
metodologia própria, tecnolo-
gia e uma equipe multidiscipli-
nar formada por nutricionis-
tas, fisioterapeutas, biomédicas 
e esteticistas altamente prepa-
radas para transformar a saú-
de e o estilo de vida das pessoas.

Equipe é multidisciplinar formada por profissionais de diversas áreas do conhecimento 

emagreCimenTO
magrass é inaugurada em maravilha 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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Foi acesa no último sábado (28) a ilumina-
ção natalina junto à Praça da Bandeira, em Cunha 
Porã. Neste ano, em decorrência da pandemia de 
coronavírus, não haverá programação de eventos. 
Da mesma forma, é solicitado que quem visitar 
a praça adote os cuidados sanitários de proteção 
contra a covid-19, principalmente com rela-
ção ao uso de máscara e distanciamento social.

Também é solicitado aos munícipes para 
que neste período não seja transitado de bi-
cicleta no centro da praça, pois diariamen-
te vem sendo constatado danos na orna-
mentação, principalmente nos túneis de 
luzes. Desde já a equipe responsável agra-
dece a cooperação da comunidade. 

Cunha POrã
Praça da Bandeira está iluminada com 
luzes natalinas Fotos: Viviane Seben/Ascom Prefeitura

Túnel de luzes 
encantou os moradores Árvore de Natal com iluminação 

Integrantes da Sala de Situa-
ção estiveram reunidos na tarde 
de terça-feira (1º) para debater 
as ações de combate ao mos-
quito Aedes aegypti no municí-
pio de Cunha Porã, bem como 
dialogar a necessidade do mo-
nitoramento constante do vetor 
transmissor da Dengue, Zika e 
Chikungunya. A reunião faz par-
te da Semana de Mobilização 
contra o Aedes aegypti, desenca-
deada por todo Estado de San-
ta Catarina, por meio da Direto-
ria de Vigilância Epidemiológica 
(Dive/SC).

Conforme dados explana-
dos pela coordenadora da Sala 
de Situação e Agente de Ende-

mias, Angela Rieger Kölln, no 
comparativo, até a data de 27 
de novembro do ano passa-
do, Cunha Porã somava 126 fo-
cos do mosquito. Já neste ano, 
no mesmo período, os focos so-
mam 71. Ou seja, houve redução 
de 43,6% que, segundo Angela, é 
atribuído ao constante trabalho 
realizado em parceria com toda 
população.

Ainda de acordo com os da-
dos apresentados, até novem-
bro de 2019 o número de casos 
positivos para dengue chegou 
a 32. Em 2020, no mesmo pe-
ríodo, os casos confirmados de 
dengue somam nove, ou seja, re-
dução de 71,8%.

Angela também destacou os 
resultados do Levantamento Rá-
pido de Índice para Aedes ae-
gypti (Liraa) feito em novembro, 
o qual contou com 232 imóveis 
inspecionados por amostragem. 
Com estes dados, constatou-se 
que o índice de infestação pre-
dial é de 1,7%, representando 
risco médio para epidemia no 
município. 

Os trabalhos realizados tam-
bém pautaram a reunião, assim 
como o andamento do 6º ciclo 
de vistorias, feito por agentes de 
Saúde e Endemias, que tem por 
objetivo levar informações à co-
munidade. Embora a pandemia 
tenha atrasado o cronograma, 

agora com a finalização do 6º ci-
clo o município de Cunha Porã 
cumprirá com o que é preconi-
zado pelo Ministério da Saúde.

Para finalizar a reunião 
também foram elencadas su-
gestões para a continuidade da 
conscientização e o combate ao 
mosquito Aedes aegypti, que 
envolve os setores público e pri-
vado, além de toda população. 
De acordo com os últimos da-
dos epidemiológicos, Cunha 
Porã contabiliza 71 focos do 
mosquito Aedes aegypti; 56 
notificações; destas, 43 des-
cartadas; nove positivas para 
dengue e quatro pacientes 
aguardando exames.

regiãO De acordo com os últimos dados epidemiológicos, município 
contabiliza 71 focos do mosquito

em reunião virtual, dados sobre 
aedes aegypti em Cunha 
Porã são explanados

reCurSOS
Bom Jesus do Oeste 
adquire novo veículo para 
transporte de pacientes 

Bom Jesus do Oeste rece-
beu na segunda feira (30) o 
veículo Peugeot Expert Mini-
bus, adquirido para a Secre-
taria de Saúde com recur-
sos próprios do município 
no valor de R$ 153.450 mil. 
O veículo, ano 2020 e mo-
delo 2021, vai qualificar 
a frota e atender uma de-
manda importante, que é 

o transporte de pacientes.
Segundo o prefeito, Ro-

naldo Luiz Senger, a fro-
ta da Secretaria da Saúde 
precisa estar em constan-
te renovação, pois são ve-
ículos que rodam muito e 
precisam levar os muníci-
pes com segurança e pon-
tualidade para os proce-
dimentos agendados. 

Esta semana o 
Departamento de 
Estradas e rodagem 
e a Secretaria de 
Agricultura e Meio 
Ambiente de bom Jesus 
do Oeste receberam 
uma retroescavadeira 
marca New holland, 
adquirida com recursos 
próprios no valor de 

r$ 269 mil.   O prefeito 
destaca que a renovação 
constante do parque 
de máquinas significa 
economia, agilidade e 
bom atendimento aos 
serviços prestados. O 
equipamento também 
vai auxiliar nos trabalhos 
para amenizar os efeitos 
da estiagem.   

nOva reTrOeSCavaDeira

Fotos: Charlaine Kreuz/ Ascom Prefeitura

Município conta agora com seis veículos

retroescavadeira foi entregue nesta semana 
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Comércio de SC mais otimista
O índice que mede as 

condições atuais do co-
mércio em Santa Catarina 
cresceu 16,9% em no-
vembro e chegou a 102,9 
pontos. O 
indicador 
varia de 0 a 
200, em que 
valores aci-
ma de 100 
indicam 
otimismo. 
Os dados são da Federação 
do Comércio de SC (Feco-
mércio/SC). 

Este é o quinto mês 
consecutivo de alta e a 
primeira vez em seis meses 

que o índice fica acima da 
média. Segundo a enti-
dade, o resultado positivo 
demonstra a consolidação 
na retomada da economia 

no Esta-
do. Outro 
aspecto que 
reflete o bom 
momento 
são as pers-
pectivas do 
comerciante 

sobre o próprio setor. Em 
novembro, este indicador 
alcançou 163,6 pontos, 
alta de 5,4% em relação ao 
mês anterior e próximo ao 
patamar de 2019.

A Celesc anunciou na 
última semana que come-
çou a aplicação do reajuste 
médio de 8,14% na tarifa 
de energia elétrica com co-
brança, inclusive, retroativa 
ao período em que a Justiça 
suspendeu o aumento, en-
tre agosto e outubro. Para 
piorar, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
autorizou na segunda-feira 
(30) a adoção de bandeira 
tarifária vermelha de grau 
2, ou seja, o maior custo 
adicional possível em razão 
das condições adversas 
(estiagem) para produção 
de energia. 

Os novos preços devem 
atingir principalmente os 
consumidores comuns 

já que muitas empresas 
atuam por regime de con-
tratação fora do mercado 
regulado - o chamado 
mercado livre - e garantem 
estabilidade de preços e 
segurança no fornecimen-
to. “As indústrias de forma 
geral atuam comprando 

energia no mercado livre, 
direto das geradoras, então 
conseguem gerir melhor 
esse custo”, disse o presi-
dente da câmara de energia 
da Federação das Indústrias 
de SC (Fiesc), Otmar Josef 
Müller.

Mesmo com a estiagem, 

não deve faltar energia já 
que o sistema é interligado 
e as térmicas foram aciona-
das. Apesar disso, Müller 
alerta que o Estado deveria 
investir mais em novos 
projetos. “Santa Catarina 
é importadora de energia. 
Não consegue produzir 
tudo o que consome. [...] 
Tem sido feitos poucos 
investimentos em novos 
projetos. É importante que 
haja políticas do Estado 
voltadas para o aprovei-
tamento dos potenciais, 
especialmente de energia 
renovável”, disse. 

Segundo especialista no 
setor e diretor da consul-
toria em energia ENER-
CONS, Ivo Pugnaloni, 

a tendência para quem 
compra energia no mer-
cado regulado é aumento 
grande, chegando até 20%. 
"As empresas de distribui-
ção de energia sofreram e 
sofrem com inadimplência 
em meio à pandemia. 
Como é que essas distribui-
doras e a Aneel resolveram 
o problema? Dando um 
empréstimo financiado 
pelo BNDES para as distri-
buidoras, que vão pagar au-
mentando o valor da tarifa 
de quem está adimplente", 
disse Pugnaloni.  

Para quem está no 
mercado livre, o preço 
caiu com a pandemia e 
a consequente queda de 
consumo. A opção tornou-

-se uma boa aposta de 
economia para pequenas e 
médias empresas. Segundo 
Pugnaloni, que atua com 
mercado livre há mais 
de 20 anos, a economia 
pode chegar a 30%, mas 
desde que se faça um bom 
contrato. Para isso, diz, é 
preciso investir em um 
estudo independente, que 
não envolva as comerciali-
zadoras. "As empresas que 
são consumidoras precisam 
entender como estão jo-
gando dinheiro fora. [...] O 
mercado livre foi feito para 
aumentar a concorrência e 
baixar os preços no Brasil, 
que são dos mais caros do 
mundo", disse o diretor da 
ENERCONS. 

RCN - 603 | rcnonline.com.br

SC

RO
BS

O
N

 V
A

LV
ER

D
E/

SE
S

redecatarinensedenoticias

Amostras de SC pelo Brasil

O aumento da ocorrên-
cia de casos de Covid-19 
tem superlotado o Labo-
ratório Central de Saúde 
Pública (Lacen/SC). Com 
capacidade de processar 
cerca de 1 mil testes por 
dia, a Secretaria de Saúde 
do Estado pede apoio a 

outras unidades do país 
para dar conta do grande 
número de amostras. O 
material tem sido enviado 
para laboratórios no Rio 
de Janeiro, São Paulo e até 
para o Pará. O tempo de 
transporte acaba atrasan-
do resultados. 

Mercado livre de energia protege 
empresas do aumento da tarifa
Preços estão em alta no mercado regulado, mas compra direta garante economia e segurança de fornecimento
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Gás competitivo I 
 Em 2020, as tarifas de gás natural em Santa Catarina 
mantiveram a competitividade histórica registrada 
nos últimos anos. No período, o preço acumula baixa 
média de -8,34%, segundo a Companhia de Gás de 
SC (SCGÁS). Com isso, o gás natural catarinense é o 
segundo mais competitivo do país, atrás apenas da Bahia, 
e em vantagem sobre estados importantes desse mercado, 
como Rio de Janeiro e São Paulo.

AGÊNCIA BRASIL

Gás competitivo II 
 O preço competitivo contribuiu para o enfrentamento 
à grave crise provocada pela pandemia, incentivando 
o setor produtivo catarinense. Além disso, a SCGÁS 
praticou política comercial diferenciada no período, 
flexibilizando pagamentos e conseguindo manter os 
índices de inadimplência próximos a zero. Com isso, 
os volumes de consumo se recuperaram rapidamente, 
atingindo recordes históricos nos últimos meses. 
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José de Maravilha, aos 78 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária Municipal de Maravilha 
e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

AMÁZIO ALDINO GLASS
Faleceu no dia 30 de novembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 77 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja da Linha Grápia, em 
Paraíso, e sepultado no cemitério da comunidade.

JANICE SEGALIN BATISTELLO
Faleceu no dia 2 de dezembro, em sua residência, 
aos 54 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.

ISABELA FREITAG
Faleceu no dia 2 de dezembro, no hospital regional 
de Chapecó. Seu corpo foi velado na igreja Católica 
no bairro Augusto Kempfer, em Cunha Porã, e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

ADELIA CHERNOSKI MÜLLER
Faleceu no dia 2 de dezembro, em sua residência, 

aos 83 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica da Linha Guaramirim e sepultado no 
cemitério da comunidade.

OSVALDO MANTOVANI
Faleceu no dia 2 de dezembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 55 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja da Linha Sanga 
bonita, em Guaraciaba, e sepultado no cemitério 
da Linha Mariflor, em São José do Cedro.

IRENA JUNGES
Faleceu no dia 3 de dezembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 81 anos.
Seu corpo foi velado na igreja Católica da Linha 
Índio, em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

LEONI FIOR
Faleceu no dia 3 de dezembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 66 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Assembleia de 
Deus de romelândia e sepultado no cemitério de 
romelândia.

DAVID PROWSE
O ator e fisiculturista David 
Prowse morreu no dia 28 de 
novembro, aos 85 anos, vítima de 

covid-19. Ele ficou conhecido por 
emprestar o corpo - mas não a voz - a Darth 

vader na trilogia original de Star Wars. A carreira de 
Prowse, que também atuou como Frankenstein em 
três filmes nos anos 1970, foi registrada em seu livro 
de memórias Straight From the Force’s Mouth e no 
documentário i Am Your Father.

VALÉRY GISCARD D’ESTAING
O ex-presidente francês valéry 
Giscard d’Estaing morreu no 
dia 2 de dezembro, aos 94 

anos, vítima de covid-19. Ele 
comandou a França de 1974 a 1981. 

Ele era conhecido por liderar a modernização 
da sociedade francesa durante seu mandato, 
incluindo medidas como o divórcio por 
consentimento mútuo e a legalização do aborto.

LUIZ CARLOS RIBEIRO
O humorista Luiz Carlos ribeiro, 
conhecido pelo personagem 
rodela, morreu no dia 2 de 

dezembro, aos 64 anos, vítima de 
covid-19. ribeiro se tornou popular pela 

habilidade de fazer caretas durante participação 
em programas de Tv, como no ratinho, do SbT.

VEREINO VICENTINI
Faleceu no dia 25 de novembro, no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 78 anos. Seu corpo foi 
velado na Cripta da igreja de São Miguel do Oeste e 
sepultado no cemitério de São Miguel do Oeste.

GENÉSIO ROMAN
Faleceu no dia 28 de novembro, em Sinop (MT). 
Seu corpo foi transladado e velado na igreja 

da Linha São Judas Tadeu, em barra bonita, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

MARA MAGALY DE OLIVEIRA LUTZ
Faleceu no dia 27 de novembro, no hospital da 
Unimed em Chapecó, aos 62 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária de Maravilha e sepultado 
no cemitério São José de Santa Maria (rS).

TEREZINHA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 28 de novembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste. Seu corpo 
foi velado na igreja Assembleia de Deus de 
Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal.

AQUELINA GOTARDO GALERA
Faleceu no dia 28 de novembro, no hospital São 
José, aos 94 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

IRALDO KICH
Faleceu no dia 28 de novembro, no hospital 
São José, aos 81 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja da Cabeceira do Poço rico e sepultado no 
cemitério municipal de Flor do Sertão.

DULCINDA DA SILVA
Faleceu no dia 29 de novembro, em sua 
residência, aos 103 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Assembleia de Deus e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

MERCEDES LOHMANN
Faleceu no dia 29 de novembro, no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 85 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Luterana da Linha Cruzinhas e 
sepultado no cemitério da comunidade.

ALCIDES DAHMER
Faleceu no dia 30 de novembro, no hospital São 

obItuÁrIo

A Secretaria de Assistên-
cia Social Municipal de Ma-
ravilha conta com os serviços 
de proteção social especial de 
alta complexidade, que ga-
rantem a proteção integral – 
moradia, alimentação, higie-
nização e trabalho protegido 
para famílias e indivíduos 
que se encontram em situa-
ção de violação de direitos. 
Entre eles está o serviço de 
acolhimento, que teve vários 
progressos para garantir a 
proteção e segurança de aco-
lhida da criança e adolescen-
te em vulnerabilidade social.

O serviço de acolhimen-
to de Maravilha, conta com 
equipe exclusiva, estrutu-
ra completa, carro e mate-
riais adequados para melhor 

atender as famílias, crianças 
e adolescente. Desde 2013 até 
o ano atual, o serviço de aco-
lhimento ganhou prioridade 
para preservar e fortalecer o 
resgate da convivência fami-
liar e comunitária.

No ano de 2013, haviam 
34 crianças e adolescentes 
acolhidos em Maravilha, um 
número considerado elevado, 
sendo que em anos anterio-
res chegou a ter 38 acolhidos. 
Das 34 crianças e adolescen-
tes, 10 eram adolescentes que 
estavam no acolhimento por 
um longo período e sem pers-
pectiva de adoção ou reinser-
ção familiar.

No passar dos anos, o nú-
mero de crianças e adoles-
centes foi decaindo para 28 

maravilha O trabalho ganhou prioridade para preservar e fortalecer o resgate da convivência familiar e comunitária

Serviço de acolhimento tem o menor número 
de crianças e adolescentes dos últimos anos

Gráfico aponta queda dos números nos últimos anos 

em 2014 e 2015, 25 em 2016, 
em 2017 para 19, 16 em 2018 e 

para 12 em 2019. Neste ano, o 
serviço de acolhimento pos-

sui apenas dois acolhidos. A 
queda no número de acolhi-

dos se deu por diversos fato-
res, dentre eles, se destaca:

Desde 2013, também fo-
ram criados vários progra-
mas e projetos dentro do ser-
viço de acolhimento, para 
melhor atender as crianças 
e adolescentes. Em 2015 foi 
sancionada a Lei Municipal 
de Aluguel Social, em 2017 
foi implantado o Programa 

de Apadrinhamento Afetivo, 
em 2018 foi a vez do projeto 
“Minha vida dá um livro” e 
neste mesmo ano o Projeto 
Político Pedagógico do Ser-
viço de Acolhimento Fami-
liar. Já em 2020, foi criado 
o Programa de Guarda Sub-
sidiada.

- Equipe capacitada e designada exclusivamente para o 
Serviço de Acolhimento;
- Trabalho específicos com as famílias biológicas, família 
extensa e famílias acolhedoras;
- Sala de atendimento específica;
- Assistente Social Forense;
- Comunicação adequada com Ministério Público e Judiciário;
- instrumentos de trabalho adequados e necessários para os 
atendimentos.

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

reSOluÇãO 805/20 DO COnTran
Bom dia amigo leitor.
Entrou em vigor desde o dia 1° de dezembro de 2020 a Resolu-

ção 805 do CONTRAN, que dispõe sobre os prazos de processos e de 
procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços 
relacionados ao trânsito.

Determinou que ficaram restabelecidos os seguintes prazos 
para as infrações cometidas a partir de 1º de dezembro de 2020: I – 
de defesa da autuação, previsto no § 4º do art. 4º da Resolução CON-
TRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016; II – de recursos de multa, 
previstos no inciso IV do art. 11 e no art. 15 da Resolução CONTRAN 
nº 619, de 2016; III – de defesa processual, previsto no § 5º do art. 10 
da Resolução CONTRAN nº 723, de 6 de fevereiro de 2018; IV – de re-
cursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documen-
to de habilitação, previstos no § 1º do art. 15 combinado com o § 1º 
do art. 16 da Resolução CONTRAN nº 723, de 2018; e V – para identi-
ficação do condutor infrator, previsto no § 7º do art. 257 do CTB, in-
clusive nos processos administrativos em trâmite.

Ainda, o art. 9º da referida Resolução determinou que para o res-
tabelecimento dos prazos para renovação das CNH e ACC vencidas 
de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, deverá ser obser-
vado um cronograma previsto em seu anexo,  que em linhas gerais, 
as habilitações vencidas no ano de 2020 tiveram prorrogação de um 
ano, ficando a renovação de modo mensal, no mês de vencimento. 

Assim, para fins de fiscalização, consideram-se válidas as CNH e 
ACC vencidas de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 até 
a nova data correspondente para renovação definida no cronogra-
ma. Importante é ressaltar que o disposto anteriormente se aplica às 
informações contidas na CNH, inclusive aos certificados de cursos 
especializados que não constam na CNH, e às PPD.

De outro norte, necessário se faz consignar que os órgãos e enti-
dades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão 
estabelecer cronograma específico para observância do prazo previs-
to no § 1º do art. 123 do CTB, para o proprietário adotar as providên-
cias necessárias à efetivação de transferência de propriedade de veí-
culo adquirido de 19 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020. 

Caso os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal não estabeleçam o cronograma específico, o que 
é o caso de Santa Catarina, a transferência de propriedade de veículo 
adquirido de 19 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020 deve-
rá ser efetivada até 31 de dezembro de 2020.

Também, o veículo novo adquirido de 19 de fevereiro de 2020 a 
30 de novembro de 2020 poderá ser registrado e licenciado até 31 de 
janeiro de 2021. Quanto aos licenciamentos de veículos, ainda segue 
a tabela estadual para os veículos emplacados em Santa Catarina, e 
a Nacional para os veículos emplacados fora do Estado. Lembrando 
que veículo de placa final 0 (zero) emplacado em Santa Catarina terá 
que realizar seu licenciamento até dia 15 de dezembro.

Tenham todos uma boa semana.

aCiDenTe Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados, Polícia Militar 
e Polícia Civil também estiveram no local 

mulher morre atropelada por caminhão 
de lenha no interior de maravilha

Uma mulher, de 54 anos 
morreu após ser atropelada por 
um caminhão carregado de le-
nha na própria propriedade, na 
Linha Três Coqueiros, no inte-
rior de Maravilha. Janice Batis-
tello foi atingida enquanto tra-
balhava no local, no início da 
manhã de quarta-feira (2), por 
volta de 6h50. Foi ao lado do 
aviário da propriedade rural. 

Segundo a Polícia Civil, a 
mulher estava atrás do cami-
nhão para ajudar o motorista 
a manobrá-lo quando passou 

Mulher trabalhava na propriedade e foi atingida pelo caminhão
Janice batistello foi atingida enquanto 
trabalhava no local

Cleiton Ferrasso/O Líder

Um acidente de trânsi-
to deixou duas pessoas feri-
das na BR-282, na quinta-feira 
(3), em Pinhalzinho. A coli-
são envolveu um veículo As-
tra de Seara e um Ford Ran-
ger de São Miguel do Oeste. 

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, uma mulher 
estava na Ranger e ficou pre-
sa nas ferragens. No Astra es-
tava um homem que teve fe-
rimentos na cabeça. Os dois 

foram encaminhados para 
o hospital de Pinhalzinho. 

Uma ambulância do Samu, 
que realizava a transferên-
cia hospitalar de um paciente 
pela rodovia, prestou o primei-
ro atendimento até a chega-
da do Corpo de Bombeiros.

O trânsito ficou em meia 
pista durante o trabalho. 

Br-282

hiSTÓriCO

Colisão deixa duas pessoas feridas em Pinhalzinho

assaltantes começam a ser presos após roubo 
milionário em Criciúma

 veículo Astra de Seara ficou bastante 
destruído após impacto com ranger de 

São Miguel do Oeste

Rádio Nova FM

atrás do veículo e acabou sendo 
atropelada. Segundo os bom-
beiros, a vítima sofreu ferimen-

tos pelo corpo e esmagamento 
do crânio. 

A Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Samu e Polícia Ci-
vil estiveram no local.

A quadrilha que agiu em 
Criciúma começa a ser desar-
ticulada após intenso trabalho 
de investigação e busca das for-
ças de segurança. Até agora, 11 
pessoas foram presas. O roubo 

foi na madrugada de terça-fei-
ra (1º), teve a participação de 30 
assaltantes, deixou duas pesso-
as feridas e um prejuízo milioná-
rio ao Banco do Brasil. A estima-
tiva é superior a R$ 80 milhões.

O bando pode ser originá-
rio de São Paulo e com integran-
tes de diversos pontos do Bra-

sil. Um dos presos em Gramado, 
na serra gaúcha, é uma das li-
deranças da facção crimino-
sa paulista Primeiro Comando 
da Capital (PCC), com ramifi-
cações em todo país, inclusive 
em Santa Catarina, e considera-
da de altíssima periculosidade.

Ele, e mais cinco pesso-

as, foram encontrados, na ma-
nhã de quinta-feira, em um 
chalé de luxo, reservado via 
site de hospedagem desde se-
gunda-feira (30) com dura-
ção até este domingo (6). Ou-
tras prisões foram realizadas 
no Rio Grande do Sul e uma 
mulher detida em São Paulo.

Fotos: Divulgação

homens São presos e levados para interrogatório pela equipe de busca Policiais localizaram estrutura usada por assaltantes para 
troca de roupas e equipamentos
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ESportE

 ONEIdE BEhLING

Está confirmada a parti-
cipação da equipe Maravilha 
Fut7, no Campeonato Brasi-
leiro de Futebol 7. A compe-
tição ocorre na cidade gaú-
cha de Gramado entre os dias 
11 a 13 deste mês. A competi-
ção marca a inauguração do 
Complexo Esportivo de Gra-
mado, localizado no Bair-
ro Várzea daquela cidade. 

Toda a estrutura demo-
rou oito anos para ser edificada. 
São 8.774,10 metros quadrados 
construídos com estrutura com-
pleta para realização de diver-
sos esportes. O Campeonato 
Sul Brasileiro de Futebol 7, vai 
ter a participação de 12 equi-
pes, sendo seis femininos e o 

Competição ocorre na cidade gaúcha de Gramado entre os dias 11 a 13 deste mês

DiSPuTa
maravilha é representada em Sul Brasileiro 
de futebol 7

mesmo número no masculino. 
Os clubes são do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

A vaga para a equipe de 
Maravilha veio após o con-
vite do presidente da Fede-
ração Gaúcha de Futebol 7, 

Jair Batistello. A equipe ma-
ravilhense trabalha em bus-
ca de patrocínios para efe-
tivar a participação. 

O grupo de atletas é for-
mado por Goleiros: Charles 
de Porto Alegre e Jonas Mara-

vilha, na linha, Michel Frank, 
Fernando, Edson Negão, An-
dré Becker, Jair Muller, Leo 
Gruber, Renato, Claiton, Bill 
Yan e Diogo Rosseto. As in-
formações foram repassadas 
pelo atleta Renato Gonçalves. 

Divulgação

SALvAÇÃO 
Quando Marcelo Medeiros optou por ficar com Ro-

drigo Caetano e deixou Coudet ir embora a maionese 
desandou no Internacional. Últimos atos de uma dire-
toria que perdeu tudo o que disputou em quatro anos. 
Bom, a salvação para o Inter chama-se Delcir Sonda! 
Pelo que ouvi nesta semana, Sonda tem dito que será 
presidente, nem que esse seja seu último suspiro nes-
sa vida. O empresário dono de uma rede com 44 super-
mercados em São Paulo já está com 73 anos. E socorreu 
o colorado financeiramente em várias oportunidades. 
O estatuto do clube diz que é preciso ser conselheiro 
por, pelo menos, quatro anos para se tornar presiden-
te. Sonda quer vir com tudo para formar um super time. 
A ideia é investir pesado para montar um time qualifi-
cado. Mas “Sonda Presidente” só acontecerá na eleição 
de 2026, com ele assumindo em janeiro de 2027, quan-
do terá seus 80 anos praticamente. O faturamento anual 
de suas empresas chegou perto de R$ 4 bilhões no ano 
passado. Delcir, gaúcho de Erechim, sem filhos, quer 
deixar seu legado para o Internacional.

MEIA-BOCA
O Inter virou um time bondoso, não faz mal pra nin-

guém. São seis partidas com Abel Braga e só dois gols 
feitos. E gols que não serviram para quase nada. O do 
Maurício, na derrota pro Fluminense e do Yuri Alber-
to, na eliminação, nos pênaltis contra o América-MG. 
Essa atuação contra o Boca Juniors foi sem tempero, 
sem intensidade, e curiosamente foi a melhor até ago-
ra. Quando o que nós vimos é o melhor, tá tudo muito 
errado. Não sei você, mas não há nenhuma esperança 
para se empolgar com esse Inter. A impressão que os jo-
gadores passam é que não faz diferença ganhar ou per-
der. Lamentável.

LANCE 
Gol do Boca saiu de uma falha em que Zé Gabriel e 

Uendel dividem a culpa juntos. Um deixou para o outro 
ir e ninguém foi. Adversário pegou e o Tévez guardou na 
rede. O detalhe é que Zé Gabriel está falhando sem pa-
rar. É uma sequência de jogos errando. Dependendo do 
adversário erra e não acontece o gol, mas contra o Boca, 
não tem como. Contra o Tévez, é abusar da sorte. Zé Ga-
briel começou tão bem, seguro nas primeiras partidas, 
saindo para o jogo. Agora, é um açude de insegurança.

GRÊMIO CLASSIFICADO 
Agora a Peleja será entre dois tricampeões con-

tinentais. O Santos que abra o olho, primeiro jogo na 
Arena. E com a partida da volta na Vila Belmiro. Con-
tra o Guarani do Paraguai o Grêmio mostrou estar bem 
ajustado, com a opção de preservar jogadores. Deu cer-
to porque os titulares e reservas tem ideias definidas 
de jogo. Renato tem o elenco bem treinado, os reser-
vas mostraram estar preparados para fazer as funções. 
Classificação ocorreu com autoridade. Se forçasse, ga-
nharia de mais.

PREOCUPAÇÃO
Jean Pyerre foi a preocupação do jogo. Saiu ainda 

no final do primeiro tempo, sentindo a musculatura. 
Justo agora que ele estava voando baixo fisicamente e 
fazendo o time jogar melhor. Torcedores ficaram apre-
ensivos com relação a gravidade da lesão. E a cara do 
técnico Renato era de muita tensão.

maTa-maTa Todos os jogos dos play-offs acontecem em Saudades neste 
fim de semana e na terça-feira (8)

maravilha futsal conquista vaga para 
os play-offs na última oportunidade

Depois de um começo de 
Liga Catarinense de Futsal 
esperançoso, pelas apresen-
tações convincentes, princi-
palmente nas primeiras par-
tidas, a equipe do MH Futsal 
teve uma recaída. Tudo co-
meçou após os casos de co-
vid-19 entre jogadores e co-
missão técnica do time. 

A primeira derrota que 
abriu a má fase foi contra 
Cunha Porã. Se não bastas-
se, os maravilhenses tam-
bém perderam o goleiro Jo-
nas, no mesmo jogo contra 
Cunha Porã. Ele estava fora 
justamente nos jogos em que 
a classificação para a fase 
mata-mata ficou em cheque. 

Na tarde de sábado (28), 
a equipe do Maravilha Fut-
sal/Acecma/SEJL, foi até Se-
ara para enfrentar a equi-
pe da casa. Apenas a vitória 
interessava, pois os mara-
vilhenses estavam com cin-
co pontos e na nona coloca-
ção e Seara com seis pontos 
na oitava colocação. Apenas 
oito classificaram.

Em quadra, a equipe cor-
respondeu fazendo os gols 
que precisava e na meta o 
goleiro Jonas, recuperado da 

lesão no joelho que sofreu 
contra Cunha Porã, fechou 
a trave. Placar final foi de 5 
x 4 para os maravilhenses. 
Com o resultado Seara ficou 
na nona colocação e fora dos 
play-offs, já Maravilha com a 
vitória ascendeu para a sé-
tima colocação, pois contou 
com a ajuda de Capinzal que 
ganhou de Serra Alta, pelo 
placar de 5 x 3. Serra Alta fi-
cou com sete pontos na oita-
va colocação e Maravilha foi 
a oito pontos.

Agora Maravilha Futsal 
pega a Pinhalense que clas-
sificou com 20 pontos na se-
gunda colocação. 

Maravilha encara hoje (5), às 16h, a equipe da Pinhalense

TuDO DefiniDO
Nesta semana foi defini-

do o local das partidas dos 
play-offs, depois de diversas 
dúvidas devido ao mapa de 
classificação das áreas de ris-
co para contágio da covid-19. 
No estado, 15, das 16, regi-
ões de saúde estão em aler-
ta gravíssimo e nestas áreas 
os jogos não podem ocorrer. 
Apenas a região Extremo-O-
este está com bandeira laran-
ja, com risco grave, e pode 
sediar as partidas. Como Sau-
dades está em área laranja e 
é um município neutro (sem 
times no mata-mata), foi de-
finido que os jogos serão na-

quele município. 
As partidas ocorrem hoje 

(5), amanhã (6) e na terça-fei-
ra (8). Neste sábado, os jogos 
são, às 14h, com Chapecoen-
se x Serra Alta;16h Pinhalen-
se x MH Futsal/Acema/SEJL; 
18h, Catanduvas x ADCP 
Cunha Porã; e às 20h, Palmi-
tos x Capinzal. São jogos se-
cos (únicos), e quem passar 
joga as semifinais neste do-
mingo.

A partida de Maravilha 
vai ter a transmissão pela pá-
gina do Facebook/Maravi-
lhaesportes e Facebook/ra-
diolíderfm e no canal do You 
Tube/Maravilhaesportes.
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Clube de lions empossa novos companheiros
PÁGINAS 6 e 7

> DEzEMbro VErMELHo

> EDuCAÇÃo E CuLturA 

> MArAVILHA 
Mês lembra a 
conscientização e 
prevenção do HIV 
Em Maravilha, são aproximadamente 
85 pessoas diagnosticadas com o vírus, 
envolvendo todas as faixas etárias 

Cerimônias foram realizadas no fim de semana e contaram também com homenagens, 
entrega de pins e elevação de quadros de presidentes 

Programação está marcada para a sexta-feira 
(11) e será realizada na Praça Padre José 
Bunse, em Maravilha 

Casan normaliza abastecimento de água, 
mas diz que cenário ainda exige cautela 

PÁGINA 12

PÁGINA 19

Serviço de 
Convivência 
promove exposição 
de arte 

PÁGINA 22

Chuvas registradas nos últimos dias restabeleceram a capacidade de captação 
no Rio Jundiá, mas a empresa pede continuidade na economia de água  
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