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CARTA OFICIAL
LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

REFÉM QUESTIONÁVEL
Percebi que eu era refém dos 2 mil e poucos caracteres:
há seis anos escrevo 2 mil e poucos caracteres, toda semana.
E esse formato moldou a forma de eu me expressar. Aprendi
muito com essa disciplina, com essa moldura, mas há alguns
dias, ao revisar um texto para o meu próximo livro, caiu a ficha: as vezes, para preencher o espaço, eu repito uma ideia.
Eu arrumo mais algum exemplo. Eu encho linguiça – às vezes.
Não que isso seja grave, crítico. Mas acredito que chegou
meu momento de foco total na concisão. Por isso, pelos próximos meses, quem sabe anos, não vou mais delimitar o meu
texto, encurtando ou esticando. Vou passar o recado e ponto final. Para ocupar minha moldura neste espaço, vou somar as ideias mais curtas, e se necessário, dividir as maiores em partes.
A propósito, é provável que você esteja fazendo alguma
coisa de determinada forma porque disseram que é assim
que se faz. E isso é, no mínimo, questionável.

*

JOHN COLTRANE nasceu em 1926.
Aos 13 anos, perdeu pai, tio e avós num intervalo de poucos
meses. Eles moravam todos juntos. Na casa restou ele, a mãe, a
tia e um primo.
Na banda da escola ele aprendeu clarinete, depois saxofone. Na marinha, durante a Segunda Guerra, gravou com uma
banda que ele montou, mas o resultado não foi bom. Não aparentava ser um músico promissor. Mas ele estudava muito.
Saiu da marinha e foi tocar e aprender com Charlie Parker
e Dizzy Gillespie. Dizzy flagrou ele injetando drogas. Perdoou,
mas não durou muito na banda.
Depois tocou com Miles Davis. Depois de dois anos, foi expulso em função do abuso de drogas. Até que um dia ele percebeu: ou eu morro, como Charlie Parker morreu, ou eu paro. Livrou-se das drogas. E cresceu.
Tocou com Thelonious Monk. Com todos aprendeu muito,
e ele sabia disso. E por isso evoluiu: a postura humilde e incansável de aprendiz.
Voltou a tocar com Miles, gravou o épico álbum Kind of
Blue, até achar que a banda ficou pequena para ele. Foi como
pedir as contas do melhor emprego do mundo. Migrou para a
carreira solo e conquistou o topo. E até o fim prematuro (1967)
extrapolava os limites do jazz.
No início da carreira, em quartos de hotel, dizem que ele
praticava até alguém reclamar do barulho. Depois continuava
apenas dedilhando o sax, em silêncio. E você, também pratica
e ensaia em qualquer circunstância? Ou reclama que os outros não deixam? É uma escolha unicamente sua.

PSDB rompe parceria com PSD
e PP em Maravilha
O PSDB de Maravilha
emitiu uma carta pública sobre as decisões da sigla após
a perda do mandato do ve-

reador Jeovany Folle. No documento, o partido confirma
que vai entrar com mandado
de segurança contra a decisão

da Câmara de Vereadores em
votação realizada no último
dia 18 e afirma que não possui mais parceria com o PSD

e PP, partidos que integraram
a coligação com o PSDB na
eleição municipal. Confira o
texto na íntegra.

Carta pública de manifesto PSDB Maravilha
Diante dos desdobramentos com
relação as votações referente ao
pedido de cassação do vereador
Jeovany Folle (PSDB), o PSDB de
Maravilha define:
1º - Impetrar mandado de
segurança para garantir o mandato
do vereador Jeovany Folle
(PSDB), diante das irregularidades
cometidas pela mesa diretora e

sete vereadores que condenaram o
vereador por ato não cometido no
exercício de seu mandato, inclusive
antes mesmo até do registro da
candidatura, diplomação e posse do
vereador Folle;
2º O PSDB de maravilha declara
sua independência com relação a
coligação formada pelos partidos
de oposição PP e PSD;

3º o PSDB de Maravilha sempre
ajudou e vai continuar ajudando
Maravilha através de seus líderes,
como o deputado Marcos Vieira,
na busca de recursos e ações para
melhoria na vida dos maravilhenses.
Maravilha, 23 de janeiro de 2018.
Jeovany Folle, presidente
PSDB Maravilha
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LIÇÕES DE VIDA
“Só há uma forma de saber se um homem é honesto, pergunte-o.
Se ele disser ‘sim’, então você sabe que ele é corrupto”

radar

Groucho Marx

por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

“Mais honesto”
A honestidade, em meu modesto entender, não é uma
virtude possível de ser mensurada. A inocência ou culpa de
Lula em casos de corrupção e lavagem de dinheiro está sendo decidida pelo poder judiciário brasileiro. O ex-presidente tem, reiteradas vezes, afirmado que não existe ninguém
mais honesto que ele. Nesta semana, antes de sua segunda
condenação pelos desembargadores do TRF4, em manifestação popular, voltou a afirmar: “duvido magistrado mais honesto do que eu”. Ora, caro leitor... Não existe mais honesto ou menos honesto. Ou é honesto, ou não é, e ponto final!

Nelson Almeida/AFP

Candidatura de Lula 1

Um dia depois de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
ter sido condenado em segunda instância na Justiça, o PT
formalizou o anúncio do seu nome como pré-candidato a
presidente da República. A presidente nacional do partido,
Gleisi Hoffmann, anunciou a candidatura logo no início da
reunião do Diretório Nacional do partido. Apesar da Lei da Ficha
Limpa prever que políticos condenados em segunda instância
não podem ser candidatos, a decisão do TRF-4 não tira Lula
da eleição automaticamente. Uma possível impugnação da
candidatura do petista cabe somente ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), que deverá levar em conta o que prevê a Ficha
Limpa na hora de analisar o caso do ex-presidente.

Candidatura de Lula 2
Diante da decisão unânime e colegiada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), ministros do Tribunal Superior Eleitoral consideram inevitável a cassação do
provável registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dois ministros ressaltaram ao Blog do Camarotti do portal G1 que a Lei da Ficha Limpa deixa claro
que um candidato condenado por um colegiado por crimes
como corrupção passiva e lavagem de dinheiro fica automaticamente inelegível. Esse é justamente o caso do ex-presidente Lula. Com a manutenção unânime da condenação, a expectativa é de que os ministros do TSE oficializem
o impedimento de Lula na primeira semana de setembro.

Candidatura de Lula 3
O idealizador da Lei da Ficha Limpa, o juiz Márlon Reis, disse, em entrevista à Rádio Guaíba, na quinta-feira, que com a condenação na segunda
instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está enquadrado na lei e, com isso, não pode
concorrer nas eleições de 2018. “Nesse momento, não há dúvida de que
o ex-presidente Lula é inelegível. Do
ponto de vista técnico, ele está enquadrado na Lei da Ficha Limpa”, ressaltou o juiz. A lei de iniciativa popular,
que reuniu cerca de 1,6 milhão de assinaturas, foi sancionada, sem vetos,
pelo próprio ex-presidente em 2010.

Uso de celular é proibido durante atendimentos de prefeitura
Moradores de Divinópolis, em Minas Gerais,
que usarem o celular durante busca por serviços
da prefeitura poderão ter
o atendimento interrompido. A norma que proíbe a utilização do aparelho
nos setores administrativos começou a valer nesta
semana e atinge moradores da cidade e os próprios
servidores durante atendimento no prédio da prefeitura. Segundo a prefeitura, o uso excessivo de aparelhos celulares e similares em ambiente de trabalho, para acesso às redes sociais e conversas em aplicativos, principalmente, estava causando prejuízos à qualidade e
produtividade dos serviços prestados. A portaria prevê punições para quem descumprir.

Breve pausa

Rodeio em Maravilha
Foi confirmado de forma oficial nesta semana que o 19º Rodeio Crioulo e Artístico de Maravilha será realizado nos dias 23, 24 e 25 de março. O
patrão do CTG Juca Ruivo, Gilson Pereira, afirmou
à Rádio Líder que a organização começou em novembro do ano passado e o lançamento oficial
será no dia 24 de fevereiro, em jantar-fandango.

Nas próximas duas edições
esta coluna não fará parte
de nosso jornal para uma
breve pausa de férias.
Nossos leitores terão nesta
página informações de
nossa região com a habitual
qualidade que semanalmente
abordamos em nossos
jornais. Agradecemos a
compreensão de todos e
até breve!

4

, 27 DE janeirO DE 2018

AGRONEGÓCIO Tradicional feira contou com diversas programações
e mais de 350 expositores

Itaipu Rural Show encerra com
almoço e premiações

A

pós quatro dias de feira, o
Itaipu Rural Show encerra hoje (27) com almoço e
premiação das grandes campeãs.
Ao todo, mais de 58 mil visitantes
estiveram nesta semana no centro
de difusão de tecnologias da Cooperitaipu, em Pinhalzinho, para
prestigiar o evento. O objetivo é
mostrar aos participantes as tecnologias e tendências do agronegócio. Em sua 20ª edição, o Itaipu
Rural Show contou com mais de
350 expositores.
A abertura oficial foi realizada na manhã de quarta-feira (24)
e reuniu diversas lideranças. Na
ocasião, o presidente da Cooperitaipu, Arno Pandolfo, agradeceu
a presença de todos e enfatizou a
importância de ser o exemplo para
os jovens, que fazem a sucessão familiar. Panfolfo afirmou que a exposição é uma escola a céu aberto e para um evento deste porte
acontecer um investimento alto se
faz necessário.
Nos demais dias da feira o público prestigiou palestras, seminários e contou com orientações
técnicas em todos os setores do
agronegócio. O treinamento de
plantio, colheita de silagem, fenação, pré-secado, operação de tratores e equipamentos e sistema de
irrigação já é uma tradição. Neste ano, a prática foi promovida na
área de dinâmica de máquinas nos
três primeiros dias do evento.
De acordo com Marcelo Bas-

Fotos: Divulgação/EV Comunicação

Abertura oficial contou com diversas lideranças

so, engenheiro agrônomo da Cooperitaipu, há várias novidades de
implementos agrícolas, principalmente na área de fenação. “Os produtores rurais estão fechando mais
os animais e com isso a produção
de feno vem crescendo, gerando
uma demanda maior de alimentos.
Neste setor temos um novo equipamento que elimina o uso de outros
implementos, a mesma máquina
passa a enleirar o alimento e plastificar, o que diminui o número de
itens no pátio do produtor”, explica Basso. Em relação à silagem, a
novidade é um equipamento que é
acoplado em frente ao trator, sendo que este corta uma área total de

quatro fileiras de milho.
Nos 20 anos de história do Itaipu Rural Show, mais de 540 mil visitantes passaram pelo parque para
prestigiar a maior feira do agronegócio de Santa Catarina e uma das
maiores do setor no país.

mais de 58
mil visitantes
estiveram nesta
semana no centro
de difusão de
tecnologias da
Cooperitaipu

Arno Pandolfo, presidente da Cooperitaipu

Público acompanhou os pronunciamentos

Visitantes participaram de seminários e receberam orientações

Treinamentos foram realizados nos três primeiros dias

5

, 27 DE janeirO DE 2018

Queijos artesanais Milton Kasper reforça que apesar da
regulamentação, todo produto feito no Estado ou no Brasil deverá ter
acompanhamento de inspeção

“Agora é preciso ter muito
mais controle”, diz médico
veterinário da Cidasc
A regulamentação da produção e venda de queijos artesanais de leite cru em Santa Catarina vem gerando uma série
de dúvidas aos trabalhadores
do campo. A nova legislação,
número 17.486, sancionada
pelo governador, Raimundo
Colombo (PSD), foi publicada no Diário Oficial na semana
passada. A lei define que queijo artesanal é aquele elaborado
com leite cru da própria fazenda, com métodos tradicionais,
vinculação ao território de origem, conforme Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) para cada tipo e
variedade.
Para o médico veterinário da Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina (Cidasc) Milton Kasper, é preciso esclarecer e reforçar pontos importantes acerca da regulamentação.

Divulgação

Responsável pelo serviço de inspeção na região Extremo-Oeste,
ele explica que muita gente acabou entendendo de forma errada o que a lei 17.486 quis dizer.
Ele reforça que apesar da
regulamentação, todo produto feito no Estado ou no Brasil
deverá ter acompanhamento
de inspeção. “A primeira impressão que isso causou é que
agora os agricultores vão poder
vender o seu queijo de porta
em porta, como se fazia antigamente, e na verdade não é nada
disso. Todo o produto produzi-

do deverá ter acompanhamento de inspeção municipal, estadual ou federal. Temos esses
três serviços na região”, explica.
Conforme Kasper, até então todo o queijo produzido
no Estado de Santa Catarina e
comercializado, forçosamente deveria ser previamente pasteurizado. Agora, a legislação
permite a produção de queijos
com leite cru. No entanto, o alimento só poderá ser produzido perante serviço de inspeção
oficial. “Além disso, o produtor
deverá ter seu laticínio, ter todo
o controle instituído pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de
Origem Animal (Riispoa), que é
uma lei federal”, argumenta.
As normas, segundo o médico veterinário, servem para
que os consumidores do produto não sejam surpreendidos
com doenças como a brucelo-

se e tuberculose, que em casos
graves, podem levar à morte.
“Agora é preciso ter muito mais
controle, uma vez que o queijo
produzido com leite cru pode
estar carregando diversos elementos que podem causar doenças fatais. Na pasteurização
esses germes são mortos, agora,
como não vai pasteurizar, você
tem que garantir através de diversas análises que esse leite é
totalmente inócuo, que não vai
causar mal algum a quem vai
consumir”, justifica.
Kasper salienta que só poderão produzir esse queijo as
propriedades certificadas como
livres para essas duas doenças,
que são zoonoses gravíssimas.
“O produtor sabe que o leite
acaba contaminando. No Extremo-Oeste a Cidasc abate toda
a semana dezenas de animais
doentes com brucelose e tuberculose”, finaliza.

COLÉGIO SÃO MIGUEL

Cronograma está em dia e 40% das obras
já foram concluídas
A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de São
Miguel do Oeste está acompanhando a execução de quatro
obras de grande investimento na região. O valor chega a
R$ 4 milhões. Uma das obras
está em andamento no Colégio São Miguel desde setem-

bro do ano passado, a cargo
da Balbinot Construções, empresa vencedora da licitação.
Conforme o engenheiro e gerente de Infraestrutura da ADR, Leonardo Miola, o cronograma está em dia
e pelo menos 40% da obra
está concluída. “Estamos

com várias frentes de trabalho. Pelo período de férias
dos alunos estamos focados no bloco A, onde precisamos concluir as atividades
para a volta às aulas”, explica.
O cronograma para conclusão da obra é de oito meses e o prazo final é maio de

2018. O engenheiro destaca
que a expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até
lá. “Nós esperamos concluir
essa obra dentro do cronograma. Tivemos problemas no
passado, mas está tudo resolvido, os trabalhos estão sendo desenvolvidos”, argumenta.

DIRETO
AO PONTO

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

RESPONSABILIDADES DO
ESTACIONAMENTO ROTATIVO
O estacionamento rotativo é uma grande tendência em municípios onde há crescente número de veículos, problemas de vagas,
dentre outras situações. O fato mais recente é o de São Miguel do
Oeste. Muito bem. Todavia, tanto quanto o cidadão tem o compromisso de pagar para estacionar seu veículo, isto gera uma responsabilidade para o município que já está jurisprudenciada em nosso
país (situações onde já há uma série de julgamentos no mesmo sentido, pelos mais variados juízos e instâncias no Brasil). Assim, sempre que o cidadão estaciona seu automóvel e paga para isso, o fato
está gerando uma responsabilidade para o ente público, no sentido de preservar a integridade do automóvel. Ou seja, qualquer situação envolvendo, no horário em que funcione o rotativo, dano ao
automóvel (não apenas colisões, mas até mesmo furtos oriundos de
arrombamento ou situações danosas ao patrimônio do cidadão),
o município fica automaticamente responsabilizado em ressarcir
aquele dano. E não adianta muita discussão. Já há este posicionamento em nosso Judiciário. É um caso semelhante ao local onde o
cidadão paga para estacionar, e que exibe aquela plaquinha dizendo que “não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do
automóvel”. Isto não tem respaldo do Código de Defesa do Consumidor. Por analogia, entendo que no momento em que o cidadão
adquire o direito de estacionar, pagando para isso, está também se
tornando um tipo de cliente do estacionamento rotativo, ensejando
as mesmas obrigações de conservação e zelo do automóvel enquanto estiver na vaga. Afinal, estará pagando para isso. Portanto, é bom
que os senhores administradores fiquem atentos a estes pequenos
detalhes. Aliás, podem nem ser tão pequenos assim. Podem gerar
demandas judiciais que uma boa organização pode evitar.

BANCÁRIOS
Muitos acompanham meus comentários e colunas que escrevo com algumas críticas aos bancos, quanto a filas, funcionamento, benefícios para o cliente, demora nas filas, enfim, uma série de situações. Todavia, é preciso deixar claro que os comentários
que faço são relacionados em sua totalidade à estrutura dos bancos. E principalmente porque admiro e muito o trabalho abnegado dos bancários, funcionários que se não fazem melhor no seu
mister de bem atender a população, é porque lhes falta estrutura,
que não lhes é fornecida pela própria instituição bancária. Portanto, em que pese já haver tido oportunidade de elogiar os trabalhos
prestados pelos bancários, e diante dos últimos comentários que
fiz e colunas que escrevi, antes que alguém resolva distorcer o que
falo ou escrevo, quero mais uma vez enaltecer este excelente trabalho. Clamar aos senhores banqueiros (bancos públicos ou privados) que possibilitem sempre melhorias de condições de trabalho,
porque um banco só consegue os consideráveis lucros que amealha em virtude do trabalho de seus colaboradores. A esta valorosa
categoria, meu maior respeito.
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Pastor belga Nome ainda não foi escolhido; entre as opções
estão Maia, Luna e Taser
DIREITO E SAÚDE
por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

CRITÉRIOS PARA
O DIAGNÓSTICO DA
MORTE ENCEFÁLICA
O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou no
dia 12 de dezembro de 2017 a atualização dos critérios
para a identificação de morte encefálica – quando o paciente tem parada irreversível da respiração e de todas
as funções do cérebro, incluindo o tronco. A Resolução
nº 2.172/17 substituiu a anterior Resolução nº 1.480/97 e
vem ao encontro do que determina a Lei nº 9.434/97 e o
Decreto nº 9.175/17, que tratam a respeito do transplante de órgãos no Brasil.
Segundo a nova normativa, além de definir que os procedimentos para a determinação de morte encefálica devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentem
coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente, também definiu critérios acerca do quadro clínico do paciente, dentre eles: presença de
lesão encefálica de causa conhecida e irreversível; tratamento e observação no hospital pelo período mínimo de
seis horas; temperatura corporal superior a 35º graus, entre outros.
Além disso, estabeleceu que os dois médicos que atestem a morte encefálica devam ser especificamente qualificados, sendo que um deles deve, obrigatoriamente,
possuir uma das seguintes especialidades: medicina intensiva adulta ou pediátrica, neurologia adulta ou pediátrica, neurocirurgia ou medicina de emergência. Será considerado especificamente qualificado o médico que tenha
no mínimo um ano de experiência no atendimento a pacientes em coma, tenha acompanhado ou realizado pelo
menos 10 determinações de morte encefálica ou tenha
realizado curso de capacitação. As regras para esses cursos estão previstas em anexo da Resolução nº 2.173/17 e
nenhum dos dois médicos deve fazer parte da equipe de
transplantes.
A nova resolução também prevê que os familiares devem ser esclarecidos sobre a situação crítica do paciente e
sobre todas as etapas de definição do diagnóstico de morte cerebral.
A normativa entrará em vigor 6 (seis) meses após sua
publicação, substituindo a anterior de 1997.
Esse evolução de pensamento e legal é mais do que necessária diante da indispensável garantia à autonomia da
vontade do paciente, resguardando a dignidade humana.
Colaboração: Karlessa Mantovani

Nova integrante do canil da PM
O 11º Batalhão de Polícia
Militar de São Miguel do Oeste conta com o trabalho de cães
adestrados em suas operações.
São cinco cães, quatro da raça
pastor belga e um labrador.
Conforme o policial militar Leandro Bazzo, o adestramento é
feito pela própria equipe da Polícia Militar. “Somos quatro policiais fazendo parte do Canil
do 11º batalhão”, acrescenta.
O trabalho que o cão vai
desempenhar é definido durante o adestramento, seja
para patrulhamento, localização de pessoas, drogas, armas
ou ainda terapia em escolas.
“Normalmente se usa o cão
para patrulhamento na rua e

Fotos: WH Comunicações

Na fanpage da Polícia Militar de São Miguel do Oeste as pessoas podem sugerir um
dos nomes

são várias as ocorrências que o
utilizamos, e ele acaba nos ajudando a ter um ótimo desfecho na ocorrência”, diz. Os cães
chegam ao canil a partir de 45
dias de idade e permanecem
até os 10 anos.

Ajude a escolher
um nome
O Batalhão da Polícia Militar de São Miguel do Oeste recebeu um cãozinho doado por
uma clínica veterinária. E para
iniciar o trabalho de adestra-

mento, todo mundo pode ajudar a escolher o nome da cadelinha. Na fanpage da Polícia
Militar de São Miguel do Oeste – 11º Batalhão de Fronteira, nos comentários as pessoas podem sugerir um dos três
nomes: Maia, Luna ou Taser.
O nome mais votado será escolhido e as pessoas que indicarem o nome mais votado
participarão do sorteio de um
brinde.
O cabo da PM Ronaldo Zanin explica que a votação será
feita até dia 28 e, aproveitando o ato de formatura do Batalhão, no dia 31 a pessoa sorteada irá receber um kit e também
irá conhecer o canil da PM.

OPORTUNIDADE

Departamento de Cultura oferece curso
gratuito de alemão e italiano
O Departamento de Cultura de Maravilha está com
inscrições abertas para 13
oficinas culturais gratuitas. Para este ano, a novidade será o estudo das línguas alemã e italiana. “São
dois idiomas da nossa cultura local, dos nossos antepassados e colonizadores,

por isso optamos por oferecer estas aulas para esse resgate cultural, para familiarizar crianças, adolescentes
e adultos maravilhenses com
esses idiomas”, afirma a diretora, Rosi Reichert Heineck.
O Departamento também irá oferecer gratuitamente aulas de acordeon, artes,

artesanato, balé, banda marcial, coral, dança, informática, patinação, teatro e zumba.
As inscrições podem ser feitas no Departamento de Cultura e mais informações obtidas pelo telefone 3664 1215.
De acordo com a diretora, o primeiro encontro com
os inscritos será no primeiro

dia de março, para apresentação dos professores e divulgação do cronograma de aulas.
“Neste momento vamos fazer
a inscrição de todos os interessados e conforme for a procura vamos organizar as turmas.
É uma grande oportunidade
e gostaríamos que todos pudessem aproveitar”, destaca.
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CORREIOS Entenda o que diz a medida, que pretende atender às
exigências dos órgãos de fiscalização tributária

Nota fiscal do lado externo
das postagens é exigência
Quem vende ou costuma enviar encomendas pelos
Correios ou outras transportadoras teve que se adaptar à
mudança do início de janeiro.
Desde o dia 2, todas as encomendas devem conter a nota
fiscal do lado de fora da caixa. A regra, que existe desde
2001, passou a ser cumprida
com o objetivo de atender às
exigências dos órgãos de fiscalização tributária sobre legislações para a circulação de
mercadorias no país.
Conforme o gerente da
unidade dos Correios de Maravilha, Jean Carlos Pedott, a
legislação sobre o transporte
de mercadorias varia de estado para estado, mas todas
as normas são fundamentadas em uma lei de 1970. “Isso
que estamos vivenciando não
é novidade, apenas passou a
ser exigido”, explica.
Com a exceção de envelopes, documentos, CDs e
DVDs, toda encomenda só
será aceita nas agências dos
Correios se a nota fiscal estiver devidamente fixada
no lado externo da embalagem. Mas em casos da falta
da nota fiscal, como em produtos usados, por exemplo, a
pessoa poderá preencher um
formulário citando os dados
do produto, que também será
anexado na caixa.
Segundo o gerente, a mudança está em período de

LUIZ CARLOS
PRATES
Quem é autoridade?
Fotos: Diana Heinz/O Líder

Para quem não quer exibir os dados sobre o que está enviando, pode dobrar a nota antes de anexá-la à embalagem

adaptação até quarta-feira
(31), ou seja, a nota poderá ir
dentro da caixa, mas isso deve
ser informado por um carimbo ou em uma etiqueta. Depois disso, já na quinta-feira (1º), a regra é pra valer, não
serão aceitas embalagens sem
o documento do lado de fora.
A obrigatoriedade de nota
fiscal em postagens pelos
Correios não afeta os Microempreendedores Individuais
(MEI), mas eles também devem preencher um formulário antes de enviar o produto.
“O MEI é enquadrado no perfil Simples Nacional, isento
dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e
CSLL), assim não havendo a

obrigatoriedade da emissão.
Ele não precisa anexar a nota
em si, porém as informações
devem constar em uma etiqueta”, declara.
Para quem não quer exibir os dados sobre o que está
enviando, como o valor, por

exemplo, pode dobrar a nota
antes de anexá-la à embalagem. “Não tem necessidade
de deixar à mostra, por isso
peço aos clientes dos Correios que não tenham medo,
a exigência ajuda no fluxo
postal, sem perdas”, afirma.

Gerente diz que regra ajuda no fluxo postal sem perdas

COPA DO MUNDO

Cartão Sicredi Visa promove sorteio de prêmios
A Copa do Mundo terá
início no dia 14 de junho, na
Rússia. No Brasil, os preparativos já começaram com a realização da promoção “Juntos na Rússia com seu Cartão
Sicredi Visa”, que terá vigência até o dia 18 de abril.
Mais de dois mil prêmios serão sorteados, como bolas oficiais da Copa do Mundo da Fifa Rússia 2018 da
Adidas, vouchers de compras e pacotes de viagem
para ir ao evento esportivo.
Neste mês foi realizado

o primeiro sorteio da apuração, sendo sorteadas 300
bolas oficiais. Três associados do Sicredi Alto Uruguai RS/SC foram contemplados: Luciano Dalvan
Wommer, de Seberi (RS);
Jaqueline Farias de Moraes, de Frederico Westphalen (RS); e Itamar Luiz Demozzi, de Pinhalzinho (SC).
Para participar é necessário ter o cartão Sicredi Visa,
pessoa física ou jurídica, e cadastrar-se pelo site www.promocaosicredivisa.com.br ou

pelos telefones 0800 6427161
e 4020 7161. As transações
de crédito e débito que acumularem valor mínimo de R$
120 em compras por semana receberão um número da
sorte. A promoção visa estimular a utilização do meio de
pagamento e oferecer diferenciais aos associados do Sicredi que utilizam o cartão.
A ação da Visa, em parceria com o Sicredi, já ocorreu nas edições de 2010
e 2014. “Por patrocinar o
evento por mais de 10 anos,

sabemos da importância e
da expectativa que a Copa
do Mundo gera nos brasileiros. É com muita satisfação que estendemos os benefícios desse patrocínio
ao Sicredi, possibilitando
que seus associados vivam
um momento único na Rússia. Vamos repetir, com certeza, o sucesso das edições
anteriores com essa nova
campanha”, aposta Eduardo Barreto, vice-presidente de Desenvolvimento de
Negócios da Visa do Brasil.

A vida em sociedade é um jogo, um jogo muito sujo. Não vou
dizer que só os sujos têm chances de vitória, mas os que jogam limpo têm que dar a volta no quarteirão para chegar juntos... Claro que
a vitória dos “sujos” se confunde com as lava-a-jatos da vida, para
eles não importam os meios, importa o fim... Canalhas.
Estou dando estas voltas depois de ler um manual de comunicação, dicas e sugestões para o aperfeiçoamento da comunicação,
instrumento decisivo para que tenhamos um pouco mais de chances no jogo do cotidiano. Mas também não vou dizer que os hábeis
da comunicação são pessoas admiráveis, pelo contrário, muitíssimos deles jogam com o verbo para silenciar os mais recatados.
O que li no tal manual de comunicação dizia, a certa altura, que
– “Respeite a hierarquia, mas como ser humano sinta-se de igual
para igual”. Muito fácil dizer isso. Na minha longa jornada como jornalista, por todos os estúdios por que passei era sempre uma correria de gentilezas quando o entrevistado que chegava era um bota-suja da política ou uma autoridadezinha qualquer. Sempre disse,
repito agora: para que alguém se alce à condição de autoridade precisa conjugar duas virtudes: alta competência no fazer o que faz e
caráter asseado, virtuoso. Você conhece uma autoridade assim? Escreva para o Faustão...
Mas de nada adianta esse conselho do manual de comunicação, os que se sentem menores baixam os olhos diante de um rato
autoridade. Claro que somos iguais, e quando as pessoas têm caráter asseado não há porque baixar os olhos para este ou para aquele.
Ninguém é melhor que ninguém? Não, ninguém, desde, já
disse, que os caracteres (plural de caráter) sejam parecidos, isto é,
bons. Ademais, um ricaço gravemente doente trocaria, por certo,
sua riqueza pela saúde ostensiva de um pobretão. Há momentos
na vida que nos baixa o santo da verdade, o “santo” da consciência de que nossos prepotentes títulos emprestados pela sociedade
não têm qualquer valor quando estamos com a corda dos flagelos
apertada no pescoço... Os sábios sempre souberam que tudo pode
mudar de um momento para outro. E se é assim, nada de baixar os
olhos para quem venha a estar, hipoteticamente, acima de nós. O
que vemos por fora não vemos por dentro. Não respeito autoridades de poder delegado, me curvo, todavia, para as autoridades da
decência existencial.
GATOS
Os turistas que vêm para o litoral catarinense são, essencialmente, jecas do bolso vazio. Até aí nada, mas que sejam bem-comportados. Raro encontrar um educado. E agora está na moda uma
“família” entrar nas lojinhas que vendem produtos de praia, e um
dos da “família”, um filho mandrião ou o marido, sair com sandálias que não compraram, roubaram. Eles entram de pés descalços
e enquanto o balconista fala com um e com outro, os “gatos” põem
um par de havaianas nos pés e saem faceiros. Pegar esses caras e
zebrar...
FELICIDADE
Psicologia de almanaque... – A felicidade de uma pessoa depende da felicidade que cruza pelos pensamentos dela ao longo
dos dias”. Em outras palavras, e incontestáveis: é impossível ser feliz
com pensamentos nublados na cabeça. É por isso que há tão poucas pessoas felizes por aí, a maioria tem latas de lixo na cabeça, seus
pensamentos. As enfermidades vêm muito mais dos pensamentos
que de outras fontes.
FALTA DIZER
Se ao rezar lhe passar pela cabeça que talvez seja difícil o que
você está pedindo, pare aí. Desista de rezar. Rezar com dúvida é
tão inútil quanto tentar secar uma barra de gelo. Pare e vá achar
o que fazer.
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DESPEDIDA Pároco volta ao Rio Grande do Sul e deixa a igreja aos
cuidados de Pedro Almeida da Silva
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Três cicatrizes da infância
que duram para sempre
A infância é um período crucial: e tem um paradoxo. Nessa fase,
constroem-se as bases da nossa personalidade, sem nem sequer
dar-se conta disto, e de outro lado, determina-se cicatrizes profundíssimas. A idade nevrálgica são os quatro anos de idade. Daí pra
frente se impulsiona ou se freia o que já foi desenvolvido durante os
primeiros anos de vida.
As cicatrizes da infância duram toda a vida: os seus sintomas
são indeléveis e manifestam-se principalmente nas atitudes que assumimos diante dos outros e conosco mesmos.
Muitas dessas cicatrizes são persistentes e penetrantes e é muito complicado mexer com elas, tentar saná-las, por causa do grande
impacto na mente da criança e da contínua receptação de padrão ao
decorrer do crescer. Curar bem essas feridas é trabalho de psicólogo,
mas tem que ser muito bom, porque não é fácil ou simples. Inclusive
a maioria das pessoas quer apenas obnubilar essas feridas (esquecê
-las, negá-las ou escondê-las… Por isso tem remédios e religiões) e
não resolvê-las e superá-las.
A seguir explico três cicatrizes que se abrem durante a infância,
nunca se sanam totalmente.
1. A impossibilidade de confiar: quando uma criança vem manipulada ou traída pelos seus pais ou tutores, dificilmente aprenderá a confiar nos outros e em si mesmo. Por isso terá muita dificuldade para criar vínculos. Para trair uma criança é suficiente prometer
qualquer coisa e não cumprir, seja porque não é possível, ou porque não desempenha-se para concretizar quanto falado. Esta traição é demasiado forte, especialmente quando o que vem prometido
(e não cumprido) é o tempo (e a atenção) a passar juntos. E mais: se
a criança se der conta que os pais mentem, aprenderá que as palavras têm pouco valor. Portanto terá dificuldade durante toda a vida
de criar vínculos íntimos e respeitar o próximo.
2. O medo do abandono: uma criança que se sentiu sozinha, ignorada, abandonada, acreditará que a solidão é algo totalmente negativo e optará por uma das seguintes escolhas: a) tornar-se excessivamente dependente dos outros (ou de substâncias); b) se retirará e
isolará como medida protetiva antecipatória para não sofrer demais.
Quem faz isso é incapaz de sentir o amor dos outros, portanto
viverá o amor com medo. Ou melhor: vai ter medo do amor. E fugirá. Essas são as pessoas ciumentas. As que preferem elas mesmas
destruir ou largar uma relação para evitar a angustia de ser deixadas.
3. O medo da negação (recusa)
Uma criança que foi continuamente desvalorizada, criticada,
reduzida, etc., se torna inimigo de si mesmo. Nesses casos ela desenvolve um diálogo interno com si mesmo, onde continua julgando-se e reprovando-se. Esta criança, uma vez adulta, provavelmente
terá dificuldade em ficar em acordo até com si mesma e encontrará sempre a maneira de auto sabotar-se; e mais, terá dificuldades
em acreditar em si mesmas e enxergar seu potencial e qualidades
(e portanto ter sucesso) e não acreditará que alguém possa amá-la
de verdade.
Geralmente essas crianças se tornam adultos que tendem a fugir e ter ataques de pânico em situações sociais. Ao mesmo tempo,
ficarão extremamente dependentes das opiniões dos outros e terão
dificuldades em sair do núcleo familiar e se tornar adultos plenamente autônomos e independentes. Essas pessoas não terão competência crítica ou objetividade para evoluir enquanto levarão tudo
para o pessoal. Geralmente de maneira negativa. Isto porque a humilhação sempre leva a nutrir e fomentar uma ira silenciosa e inconsciente que age dentro ao decorrer da vida e das situações.
Essas cicatrizes são muito difíceis para sanar. De fato precisaria
de um psicólogo muito bom e muita coragem. Duas precondições
que não é simples encontrar. Mas se você é um adulto que se reconhece portador de uma dessas cicatrizes, a minha mensagem é a seguinte: não desista de acreditar que pode mudar e resolver isso. Mas
para que seja possível, não é suficiente a esperança. Vá atrás de uma
mudança por meio de novos instrumentos. A nossa essência é programada para estar bem. Mas isto tem que ser escolhido e determinado. Não esperado.

Depois de cinco anos, padre
Flávio Heck deixa Maravilha
Desde 2013 na Paróquia São
José Operário, o padre Flávio
Heck realizou muitos trabalhos
aos milhares de fiéis da igreja católica. Agora, Heck vai voltar para
Santo Ângelo (RS), cidade onde
atuava antes de vir a Maravilha.
Para ele, a mudança, apesar
de comum na vida de um padre,
é sempre difícil, pois foram mais
de cinco estados nos 41 anos de
profissão. “Sempre é difícil mudar e Maravilha pra mim foi uma
cidade muito boa, de muitos
progressos, construções e auxílios que realizamos em prol das
pessoas, o que é a minha missão”,
destaca.
Nascido na Linha Natal, município de Cândido Godói, no
Rio Grande do Sul, Flávio Heck
estudou desde muito cedo e já
sabia a carreira que iria seguir.

Diana Heinz/O Líder

Para Heck, a Paróquia São José Operário foi uma das mais desafiantes

Formado em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo (UPF)
e Teologia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), Heck já
atendeu dezenas de paróquias.
O padre de 71 anos conta que
em cada paróquia o que prevaleceu foi a vontade de passar seus
ensinamentos e ajudar quem
precisa. “Agora vou retornar ao

Rio Grande do Sul, onde nasci, ficarei mais próximo da minha família, mas fiz muitos amigos por
aqui também”, lembra.
A Paróquia São José Operário, para Heck, foi uma das mais
desafiantes, já que ela atende cerca de 50 comunidades. “Todos
os dias foram muito trabalhados.
Desde bênçãos a velórios, somos

solicitados. Vejo isso como uma
coisa muito positiva para a sociedade que busca a palavra de
Deus”, explica.
Agora quem assume a Paróquia é o padre Pedro Almeida da
Silva, que já está há três anos em
Maravilha. Da Silva terá o auxílio
do padre Hilário Dewes, que vem
de Porto Alegre para a função de
vigário paroquial. A posse será feita pelo padre Flávio Heck amanhã
(28), durante a missa, às 9h, na
Igreja Matriz São José Operário.
Heck parte de Maravilha na
sexta-feira (2), já que auxiliará
os novos administradores. “Deixo uma mensagem de paz e gratidão aos maravilhenses. Foram
cinco anos de muitos trabalhos,
mas agora é a vez de outras pessoas promoverem o catolicismo”, finaliza.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Saúde deve ter mais de R$ 1 milhão em
investimentos em 2018
O setor da Saúde de São Miguel do Oeste deve ter um investimento de pelo menos R$
1 milhão em 2018. Essa é a expectativa do prefeito, Wilson
Trevisan, que, em entrevista à
103FM, falou sobre a projeção
de construção de dois novos
postos de saúde no município,
um deles no Bairro São Sebastião e outro no Centro da cidade.

“Queremos iniciar a construção do novo posto de saúde no Bairro São Sebastião, que
é o único bairro da cidade que
não tem um posto adequado
que possa atender a população.
Queremos também, se possível, iniciar a construção de um
posto de saúde central para sair
do porão do INSS, onde o posto está há mais de 20 anos. Fazer

com que o Posto Central de São
Miguel do Oeste, que atende
hoje 30% da população, possa
ser um local mais adequado. Vamos em busca de auxílio, com
emendas parlamentares para
fazer esse trabalho”, menciona.
A ideia, segundo Trevisan, é
diminuir a fila de espera por cirurgias eletivas em 2018. “Vamos iniciar no mês de mar-

ço com um volume grande de
atendimento nas cirurgias eletivas. Temos um represamento de cirurgias que não vem
sendo cumpridos pelo governo do Estado. Queremos trabalhar para diminuir as filas.
A partir de março vamos fazer
uma intensificação e acelerar
esse processo das cirurgias eletivas de pequeno porte”, finaliza.

CTG JUCA RUIVO

Grupo de Danças promove Carreteiro de Costela
O CTG Juca Ruivo sediou confraternização na noite de sábado (20). O Grupo
de Danças Invernada Adulta promoveu o Carretei-

ro de Costela, jantar servido para aproximadamente
150 participantes. O objetivo foi arrecadar recursos
para o grupo fazer a viagem

ao 32º Rodeio Crioulo de Vacaria, no Rio Grande do Sul,
que ocorre no fim deste mês.
Após o jantar os integrantes da Invernada Adulta fi-

zeram ensaio das apresentações para os participantes.
Também teve música ao
vivo e o público pôde aproveitar a noite para dançar.
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Cardápio especial foi servido aos participantes

Cerca de 150 pessoas participaram do jantar
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ECONOMIA E NEGÓCIOS
por Raquel Basso Hübner

“Dificilmente existirá alguma coisa neste mundo que alguém não possa
fazer um pouco pior e vender um pouco mais barato. E as pessoas que
consideram o preço somente, serão suas merecidas vítimas”

John Ruskin

raquel@jornalolider.com.br

Número de novas empresas cresce 13,6%
em 2017 ante 2016, diz Boa Vista SCPC
De acordo com o levantamento da Boa Vista SCPC, na classificação
por forma jurídica, o Microempreendedor Individual continuou com papel
de destaque em 2017, crescendo 19,1% ante 2016, enquanto as microempresas tiveram expansão de 6,8%. Já os demais tipos de companhias registraram queda de 12,8% na mesma base de comparação. Por setores, Serviços teve um leve aumento na participação em 2017, de 55,6% para 55,9%.
O Comércio teve ganho de 1,3 ponto porcentual, para 35,1%. Já o setor Industrial perdeu espaço, passando de 9,9% para 7,9%. O segmento rural
correspondeu a 1,2% do total no período. Quanto à divisão territorial, todas as regiões apresentaram alta de 2016 para 2017. Centro-Oeste (18,6%)
e Sul (17,1%) foram as que acumularam mais empresas novas no ano, seguidas pelo Norte do país (15,1%), Sudeste (12,8%) e Nordeste (10,2%).

Cinco bilionários brasileiros
concentram mesma riqueza que
metade mais pobre no país
De acordo com um estudo divulgado na
segunda-feira (22) pela organização nãogovernamental britânica Oxfam antes do
Fórum Econômico Mundial, em Davos, na
Suíça, cinco bilionários brasileiros concentram patrimônio equivalente à renda da metade mais pobre da população do Brasil:
- Jorge Paulo Lemann, 77 anos (3G
Capital)
- Joseph Safra, 78 anos (Banco Safra)
- Marcel Herrmann Telles, 67 anos (3G
Capital)
- Carlos Alberto Sicupira, 69 anos (3G
Capital)
- Eduardo Saverin, 35 anos (Facebook)
No ano em que o mundo teve um acréscimo recorde de bilionários -um a cada dois
dias -, o Brasil ganhou 12 novos integrantes. O patrimônio somado desses indivíduos
cresceu 13% em 2017 e chegou a US$ 549 bilhões. O grupo passou de 31 para 43 integrantes em 2017. Para fazer seus levantamentos, a ONG britânica de combate à pobreza
usa dados sobre bilionários da revista “Forbes” e informações sobre a riqueza em escala
global de relatórios do banco Credit Suisse.

Acordo define reajuste do
salário mínimo regional
em Santa Catarina
Os pisos acordados para as quatro faixas foram de R$ 1.110, R$ 1.152, R$ 1.214
e R$ 1.271. O índice médio de reajuste
foi de 2,95%. Participaram das negociações federações empresariais e centrais
sindicais laborais do Estado. O resultado da negociação será encaminhado ao governo do Estado, que faz projeto de lei a ser enviado à Assembleia
Legislativa, formalizando os valores.

Produção catarinense de leite
aumenta 82% em dez anos
De 2006 a 2016 Santa Catarina saltou de 1,7 bilhão de litros produzidos para 3,1 bilhão de litros – fazendo do Estado o quarto maior produtor nacional de leite. E as estimativas
do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) já apontam para uma produção ainda maior em
2017 – o Estado pode ter produzido 3,4 bilhões de litros e o
país a 35 bilhões de litros de leite. O leite é a atividade agropecuária que mais cresce em Santa Catarina e envolve 45 mil
produtores em diversos municípios do Estado. A grande bacia leiteira catarinense é a região Oeste, que responde por
75% de todo o leite produzido – quase 2,4 bilhões de litros.

Venda de caminhões deve aumentar em 2018
Depois do desempenho positivo no fim de 2017, os representantes do setor de caminhões ficaram mais otimistas com o mercado brasileiro - uns mais
do que outros, já que as projeções de crescimento nas vendas de veículos novos para 2018 agora variam de 9,5% a 30%. A Mercedes-Benz encabeça as estimativas mais confiantes, enquanto a associação de concessionários, a Fenabrave, espera o menor avanço. A associação de fabricantes (Anfavea) prevê alta
de 24,7% nos emplacamentos de veículos pesados, incluindo também os ônibus, que devem apresentar retomada mais lenta neste ano. Os executivos citam
a necessidade de renovação da frota e a melhoria da economia como os principais fatores que impulsionarão as vendas neste ano. Em 2017 as vendas de caminhões fecharam o ano com alta de 3,5% sobre 2016, que foi o pior ano para o
setor desde 1996. Mesmo com uma alta de 37% na produção, as fábricas instaladas no país ainda operavam com apenas 25% da capacidade no fim do ano.

Cade aprova compra
de fatia da Previ
na Celesc pela EDP Brasil
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela
EDP Energias do Brasil, da participação de 14,46% detida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil (Previ) nas Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU). A operação foi anunciada em dezembro passado pelo valor de R$ 230
milhões. Com o negócio, informou a EDP ao Cade, a
empresa quer reforçar um novo ciclo de crescimento,
com ênfase no segmento de distribuição e transmissão de energia elétrica. A EDP Brasil é a holding brasileira do grupo de origem portuguesa EDP com investimentos, diretos e indiretos, em empresas que
atuam nas áreas de geração, distribuição, transmissão, comercialização e soluções de energia elétrica. O grupo está presente em 14 países e atua na produção de eletricidade e na distribuição de gás
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

O que é a gota?
O que causa
a gota?
O aumento nas taxas de
ácido úrico no sangue pode
ocorrer tanto pela produção
excessiva, quando pela eliminação deficiente da substância. É importante saber que
nem todas as pessoas que estiverem com a taxa de ácido
úrico elevada (hiperucemia)
desenvolverão a gota. A maioria dos portadores de gota é
composta por homens adultos
com maior incidência entre
40 e 50 anos e, principalmente em indivíduos com sobrepeso ou obesos, com vida sedentária e usuários de bebidas
alcoólicas com frequência. As
mulheres raramente desenvolvem gota antes da menopausa e geralmente têm mais
de 60 anos quando a desenvolvem.
Quais são
os sintomas?
Com o aumento da concentração de ácido úrico no
sangue, ocorre a deposição de
cristais nos tecidos, principalmente nas articulações, causando inflamação e consequentemente dor e inchaço,
acometendo principalmente
as articulações do dedão, tornozelos e joelhos. A gota é caracterizada, inicialmente, por
ataques recorrentes de artrite
aguda, provocados pela precipitação, nos espaços articulares, de cristais de ácido úrico. O quadro clássico consiste
em dor que frequentemente
começa durante a madruga-

da e é intensa o suficiente para
despertar o paciente. Embora qualquer articulação possa
ser afetada, sobretudo as dos
membros inferiores, o hálux
(dedão) é a articulação mais
frequentemente envolvida na
primeira crise. Além da dor, a
articulação comumente apresenta-se inflamada com presença de calor, rubor (vermelhidão) e inchaço. Também
pode haver formação de cálculos, produzindo cólicas renais e depósitos de cristais de
ácido úrico debaixo da pele,
formando protuberâncias localizadas nos dedos, cotovelos, joelhos, pés e orelhas (tofos).
O que pode
desencadear as
crises de gota?
Alguns fatores podem desencadear uma crise de gota
em pessoas hiperuricêmicas,
como ingestão de álcool, principalmente vinho tinto e cerveja, dieta rica em determinados tipos de alimentos (ricos
em purina), trauma físico, cirurgias, quimioterapia e uso
de diurético.
Como é feito o
diagnóstico?
O diagnóstico da gota é
feito sobretudo após uma história clínica bem feita associada aos exames mostrando níveis elevados de ácido úrico
no sangue. Outros exames podem ser solicitados, como radiografias e dosagem de ácido
úrico na urina.

A gota é uma doença inflamatória que acomete, sobretudo as articulações e ocorre quando a taxa de ácido
úrico no sangue está em níveis acima do normal (hiperuricemia)

Qual é o
tratamento?
Não há cura definitiva para a gota. O tratamento visa diminuir a dor e inflamação nas crises agudas e
a correção da hiperuricemia
subjacente com o objetivo de
prevenir episódios futuros e
evitar lesões nas articulações.
É necessário evitar os fatores
desencadeantes ou que propiciam a formação de ácido úrico, além de aumento na ingestão de líquidos para otimizar
a taxa de fluxo urinário. A crise aguda de gota pode ser controlada com o uso de colchicina, anti-inflamatórios ou a
associação de ambos com alívio em geral após duas horas
da dose inicial. Essas medicações devem ser usadas sempre sob prescrição médica
e com cautela em pacientes
com insuficiência renal,
hipertensão, ulceração péptica
ou gastrite. Medicações
com objetivo específico de
diminuir os níveis de ácido

úrico também devem ser
iniciadas e mantidas em longo
prazo, com o cuidado de se
aguardar a resolução completa
da crise aguda para o seu
início. Quando a presença de
tofos prejudica a função articular a retirada cirúrgica também pode ser indicada. É importante frisar que a gota não
é uma doença incapacitante
e, quando tratada adequadamente, não interfere na qualidade de vida.
E se eu
não tratar?
Sem tratamento, as crises leves geralmente desaparecem depois de um ou dois
dias, enquanto as crises mais
graves evoluem rapidamente para uma dor crescente em
algumas horas e podem permanecer nesse nível durante uma semana ou mais. O desaparecimento completo dos
sintomas pode levar várias semanas. Após a primeira crise

em geral o paciente volta a levar uma vida normal, o que geralmente faz com que ele não
procure ajuda médica imediata. Uma nova crise pode surgir
em meses ou anos e na mesma ou outras articulações. Sem
tratamento, o intervalo entre as

crises tende a diminuir e a intensidade a aumentar. O paciente que não se trata pode
ter suas articulações deformadas e ainda apresentar depósitos de cristais de monourato de
sódio em cartilagens, tendões,
articulações e bursas.

Recomendações para os portadores de gota:
- Evitar o consumo de frutos do mar, sardinha, miúdos
(rim e fígado), excesso de carne vermelha e pele de aves
quando os níveis de ácido úrico estiverem altos porque
você pode desencadear uma crise. Sob tratamento,
esses alimentos podem ser ingeridos sem exagero.
- O consumo de bebidas alcoólicas também pode ser
feito sem exageros quando os níveis de ácido úrico
estiverem controlados.
- Evitar uma dieta hipercalórica, pois leva à obesidade,
que é um fator de risco para os portadores de gota,
além do excesso de peso sobrecarregar as articulações
inflamadas.
- Aumentar a ingesta hídrica.
- Procure o tratamento e acompanhamento médico
adequado caso haja doenças associadas, como
hipertensão arterial, diabetes, etc.
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Artroscopia:

o que você precisa saber sobre essa técnica
cirúrgica minimamente invasiva
Artroscopia, ou vídeoartroscopia, é o nome que se dá a uma
técnica cirúrgica minimamente
invasiva ortopédica.
Consiste em se abordar uma
articulação através de pequenas
incisões e instrumentos cirúrgicos especiais. As incisões são
muito pequenas, normalmente não maiores do que 5 milímetros. A maioria das cirurgias pode
ser feita com apenas dois ou três
desses pequenos orifícios, que
são chamados de portais artroscópicos.

Por um desses portais o cirurgião introduz o artroscópio, que
é um instrumento ótico acoplado a uma câmera que transmite
imagens de dentro da articulação,
ampliadas e em altíssima definição, para um monitor de vídeo.
Pelo outro portal, ou portais,
são inseridos os instrumentos cirúrgicos artroscópicos. Estes portais permitem ao cirurgião testar
as estruturas articulares, colher
fragmentos de tecidos para biópsias, remover corpos livres, identificar lesões e tratá-las.

A artroscopia serve, portanto,
para se fazer o diagnóstico de patologias intra-articulares e também tratá-las.
O joelho é a maior articulação do nosso corpo e também
é a articulação onde a maioria
das artroscopias é realizada. Mas
com o desenvolvimento de artroscópios de diferentes tamanhos e instrumentais cirúrgicos
especiais, hoje pode-se abordar a
maioria das articulações do corpo, como o ombro, tornozelo, cotovelo, punho e quadril.

Artroscopia x cirurgia convencional
As vantagens da artroscopia para os pacientes são enormes: cicatrizes muito
pequenas, mínimo sangramento, recuperação rápida e praticamente indolor.
Para o joelho, especificamente, a artroscopia é mais comumente executada
para o tratamento das lesões dos meniscos, lesões da cartilagem e lesões
ligamentares.
A recuperação de uma cirurgia artroscópica costuma ser bem mais rápida
quando comparada com as técnicas convencionais. As cicatrizes, de tão
pequenas, costumam desaparecer com o tempo.
Importante saber que o aprendizado das técnicas cirúrgicas artroscópicas
demanda estudo e tempo em especializações e subespecializações e que os
pacientes devem sempre procurar por cirurgiões que sejam especialistas em
artroscopia.
Fonte: www.ortopediabr.com.br - Adriano de Araújo Karpstein, ortopedista especialista em joelho
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Corpo de Bombeiros e Polícia
Militar alertam para trotes
D
e acordo com o artigo 266 do Código Penal Brasileiro,
passar trote é crime e pode
levar à pena de detenção de
um a três anos, além de multa. Agora, já pensou prejudicar um atendimento em prol
da vida por conta de um trote
repassado ao Corpo de Bombeiros, por exemplo? O mais
espantoso é que isso vem
ocorrendo na região Extremo
-Oeste de Santa Catarina com
frequência.
O tenente-bombeiro militar Michael Magrini, do Corpo de Bombeiros de São Miguel do Oeste, revelou que em
apenas um mês a corporação
recebeu cerca de 135 ligações

Marcos Lewe/WH Comunicações

informou que são raros os casos de trotes registrados pelo
atendimento da PM. Porém,
ele observa que em casos de
trotes por telefone celular o
policial retorna a ligação para
orientar o usuário. Já em ca-

sos que não é possível identificar a origem, nada é feito.
Ele salienta que se houverem
trotes com ameaças é feito registro em Boletim de Ocorrência e o fato pode ser investigado.

Em apenas um mês, corporação recebeu cerca de 135 ligações com a finalidade de trote

com a finalidade de trote. Em
apenas um dia foram 17.
Em alguns casos, as equipes chegam a se deslocar com
ambulâncias e caminhões
para atender a suposta ocorrência, que na verdade, não

PM de São Miguel do Oeste
Em contato com o comandante da 1ª Companhia

existe. Magrini lembra que a
Central de Emergências do
Corpo de Bombeiros tem a
capacidade de gravar o áudio
das ligações e salvar os números que ligam para o 193.
O tenente revelou que,

em diversos casos, são crianças, que, sem o conhecimento dos pais, acabam utilizando celulares para essa
finalidade. Porém, lamentavelmente, em outros casos, adultos também ligam
para o 193 com a intenção
de aplicar trote.
Os trotes, além de ocupar
desnecessariamente as equipes de socorro, podem colocar a vida dos profissionais
em risco. Magrini explica
que outro grande problema é que os bombeiros
podem deixar de atender
quem realmente precisa enquanto estão empenhados em atender a essas
“brincadeiras de mau gosto”.

do 11º Batalhão de Polícia
Militar, Alciones Pulga, este
Arquivo/O Líder

Ilustração

Leg: Lei estadual prevê multa aos autores identificados para cada chamada
classificada como mentirosa

Em alguns casos
as equipes chegam
a se deslocar com
ambulâncias e
caminhões para
atender a suposta
ocorrência, que na
verdade não existe

Trote é crime

Os bombeiros ressaltam a importância dos pais ou
responsáveis monitorar as atitudes das crianças
e dos adolescentes ao telefone para evitar esse
tipo de situação. Pois, além do prejuízo ao erário e
à comunidade, praticar trote é crime e pode trazer
consequências penais.
A lei estadual 14.953/2009 prevê multa aos autores
identificados, para cada chamada classificada
como mentirosa. No caso da ligação ser
praticada por um menor de idade, quem responde
legalmente são os pais ou responsáveis pelos
terminais telefônicos de onde originou o chamado.
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Corpo de Bombeiros de Maravilha
O tenente do Corpo de
Bombeiros de Maravilha, João
Emiliano de Moura Miranda,
afirma que no município os
trotes não acontecem com frequência. “Não temos estatísticas, mas a maioria dos casos
são crianças”, explica. Ele alerta que o período de volta às aulas é o momento em que a incidência de trotes aumenta.
Entretanto, o tenente afirma que em nenhum dos casos
foi preciso realizar o deslocamento para atender a falsa
ocorrência. “Mesmo assim é

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Tenente afirma que é preciso orientar as crianças para o perigo dos trotes

um problema, pois deixa a linha de emergência ocupada,

o que gera diversos transtornos”, diz.

Para ele, cabe aos pais
orientar os filhos sobre a situação. “Como tudo na vida,
parte da educação. Ao passar
trote você pode fazer com que
um bombeiro, ou policial, deixe de atender uma ocorrência,
o que é grave”, acredita. Ele
lembra que o Corpo de Bombeiros possui identificador de
chamadas e há possibilidade de encaminhar o número para a Polícia Civil e abrir
uma investigação para que o
responsável responda criminalmente.

PM de Maravilha
Na Polícia Militar de Maravilha não há casos registrados recentemente. O sargento Leite explica que a
incidência era muito alta, geralmente nos horários de entrada e saída de aula e com o
uso de orelhões. “O que nos
ajudou muito foram as câmeras instaladas na cidade,
pois aí é possível identificar
a pessoa que utilizou o telefone público para esta finalidade”, conta.
O sargento esclarece que
se a Polícia Militar receber algum trote irá identificar o número do telefone e a partir
daí tentar identificar a pessoa
que fez a ligação. “É importante que pais, professores e
todos que têm contato com
as crianças, como tios e avós,
orientem. O que a criança vê,
ela faz, então o bom exemplo
e a educação são fundamentais”, finaliza.

O Corpo de
Bombeiros de
São Miguel
do Oeste
revelou que em
apenas um mês
a corporação
recebeu cerca de

135
ligações
com a finalidade
de trote.
Em apenas

um dia

foram 17.

Sargento Leite afirma que na Polícia Militar não há casos recentes

Câmeras auxiliaram na diminuição dos trotes em Maravilha

(49) 3631-2216

*Condições válidas para contratações de planos familiares de 1 titular
+ 3 dependentes, durante o período de janeiro a março.
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AUMENTO NAS VENDAS

Pesquisa do comércio
mostra resultados do
Liquida Maravilha e
campanha de Natal
A CDL e Associação Empresarial divulgaram nesta semana a pesquisa com os resultados de duas campanhas
especiais, realizadas pelo comércio local de Maravilha. Os
números foram levantados
por meio de questionário encaminhado para todas as empresas participantes das campanhas e apontam que houve
aumento nas vendas na maioria dos comércios em relação às edições anteriores.
O Liquida Maravilha, realizado de 10 a 13 de janeiro
deste ano, teve a participação
de 74 empresas associadas,
das quais 42,7% apresentaram
crescimento em suas vendas
em comparação com a campanha realizada em fevereiro de 2017. Deste total, 34,7%
das empresas revelaram que
mantiveram suas vendas e
22,6% apresentaram decréscimo nas vendas em comparação com o Liquida 2017. O ticket médio de vendas ficou em
R$ 194 e 75,5% dos clientes pagaram à vista ou com cartões.
Já a Campanha Natal Maravilha 2017 teve a participação de 116 empresas associadas, sendo realizada entre os
meses de outubro e dezembro. Conforme a pesquisa re-

alizada com os comerciantes,
43,3% das empresas apresentaram aumento nas vendas
em comparação com o mesmo período de 2016. 41,9%
dos comerciantes relataram
que as vendas se mantiveram e apenas 14,9% disseram
vender menos em comparação com o ano 2016. O valor
médio gasto por cada cliente foi de R$ 240, no entanto a maioria das compras,
37,4%, foi no crediário.
Conforme o coordenador do Núcleo do Desenvolvimento Comercial, Gelson
Rossetto, a realização destas
campanhas é facilitada com o
associativismo das empresas
e traz benefícios, tanto para o
cliente, como para o empresário. Rossetto adianta que as
campanhas terão continuidade e novidades na próxima edição. “Reforçamos para que as
empresas sempre participem
e para que o consumidor sempre esteja atento a estas campanhas. Já estamos programando para 2018 a Campanha de
Natal e a intenção é trabalhar
ela em paralelo com o Liquida
2019, para que a gente já consiga fazer a comercialização das
duas campanhas em uma mesma programação”, finaliza.
Arquivo/O Líder

Campanhas movimentaram o comércio local

CARREIRA Dupla mirim de Guaraciaba gravou um clipe e
teve várias surpresas

Edywaz & Fogaça participam
de programa de TV
Na tarde de domingo
(21) foi possível acompanhar
a emocionante história e o
lançamento nacional da dupla sertaneja mirim Edywaz
& Fogaça, de Guaraciaba.
Edywaz & Fogaça, nome artístico de Eduardo e Nícolas,
acompanhados dos pais Inês
Herbert e Adelar Roque Kunrath, participaram do quadro
Prontos pra Fama, no programa Hora do Faro, da Record
TV em São Paulo.
Além de ser revelada em
rede nacional de televisão, a
dupla foi contemplada com
muitas surpresas, na presença dos cantores e compositores sertanejos Rick & Giovani. Entre elas, Edywaz e
Fogaça gravaram um clipe
para divulgação do trabalho,
vão ganhar a letra e a produção de uma música de autoria de Rick e a participação de
Giovani na gravação de outra
música.

O sonho dos dois irmãos
sempre foi cantar, ter instrumentos musicais e ganhar
independência artística. Por
isso, eles ganharam auxílio financeiro de um patrocinador do programa de R$
15 mil. Já o clipe que ganharam da produção do programa é da música Sertão Querido. Assim, a jovem dupla
de Guaraciaba poderá construir aos poucos uma carreira de sucesso.
Nascidos em Florianópolis, onde passaram por dificuldades familiares e financeiras, eles foram adotados
pelo casal Inês Herbert e
Adelar Kunrath e passaram a
residir em Guaraciaba, onde
iniciaram a carreira há três
anos. No fim de dezembro a
família retornou a Florianópolis, onde, por ser um centro maior, espera difundir de
vez a carreira dos irmãos de
11 e 12 anos.

Fotos: Reprodução/Facebook

Edywaz & Fogaça participaram do quadro Prontos pra Fama no programa Hora do Faro

Muitas surpresas foram reveladas na presença dos cantores e compositores
sertanejos Rick & Giovani

UNIDADE MÓVEL

Cunha Porã irá inaugurar Sesc Saúde Mulher
A solenidade de inauguração da Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher em Cunha Porã
será realizada segunda-feira (29), às 14h, em frente à Praça da Bandeira. A iniciativa é
uma parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc) e Secretaria de Saúde, com apoio
do governo de Cunha Porã.
A parceria vai possibilitar
que o público feminino realize gratuitamente a mamografia

digital (exame de rastreamento precoce do câncer de mama
em mulheres com idade entre
50 e 69 anos) e exame citopatológico (papanicolau que previne o câncer de colo uterino para
mulheres entre 25 e 64 anos),
além de diversas ações educativas. Entre os temas abordados
estão os direitos sexuais e reprodutivos, infecções sexualmente transmissíveis, drogas, diversidade sexual, planejamento

familiar e mortalidade materna.
A Unidade Móvel conta com
um caminhão adaptado que está
dividido em consultório para realização de exames de mamografia, sala para a realização do
exame citopatológico, banheiro equipado para portadores
de necessidades especiais, tenda externa para ações educativas, recepção e sala de espera.
Os atendimentos do Sesc
Saúde Mulher em Cunha Porã

serão promovidos até o dia 30 de
março e a previsão é de realizar
1.038 exames de mamografia digital, 1.115 exames citopatológicos, além de outros 1.500 atendimentos de educação em saúde.
O serviço será ofertado de segunda a sexta-feira. Os agendamentos devem ser feitos junto à
Unidade. É necessário apresentar documentos pessoais, como
identidade e CPF, cartão do SUS
e comprovante de residência.
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Cerque-se de pessoas

que querem ver

você feliz!

Cerque-se com aqueles que querem o que
é melhor para você, que não só querem
vê-lo sorrir, mas também tentar fazê-lo sorrir
quando você está para baixo.
Pessoas que tentam tornar o seu dia mais
brilhante e suas noites mais quentes,
adicionando um sabor mais doce à sua vida.
Gente que sabe o seu valor e levanta seu
ânimo quando o mundo o traz para baixo,
ajudando-o a florescer.
Busque pessoas que fazem você se sentir
amável e não o censuram pelas suas
minúsculas falhas. Aqueles que fazem
você se sentir aceito por quem você é e lhe
incentivam a ser uma pessoa melhor, uma
pessoa mais positiva e muito mais forte.
Aqueles que o fazem sentir como se fosse
importante e vão ver o melhor em você.

Cerque-se com pessoas bondosas, que o
tratam com respeito e gentileza. Pessoas
com grandes corações e que se preocupam
com você e sua vida. Pessoas que pensam
em você e seus sentimentos e não o
magoam.
O nível de autoestima e amor-próprio que
você tem é altamente dependente das
pessoas com quem você convive. Você pode
fazer a sua parte na tentativa de amar a si
mesmo, mas você não precisa encarar este
processo sozinho, você necessita de um
círculo interno saudável e amoroso.
É preciso uma vida ousada e livre de críticas,
negatividade, medo e tensão. Pessoas que
apoiam suas visões e sonhos e ajudam os
amigos a se tornar quem devem ser.
A sua companhia reflete como você se

sente sobre si mesmo, se você continuar
investindo em pessoas que só drenam você,
há algo errado. Se você continuar respeitando
as pessoas que não respeitam você, vai
finalmente acreditar que qualquer um pode
tratá-lo mal, de qualquer jeito, e sair impune.
É muito legal ser um bom amigo e uma
pessoa melhor aceitando todos os tipos
de pessoas com braços abertos, mas essa
atitude pode acabar convidando energias
ruins para a sua vida. Não se pode convidar
animosidade e esperar amor, convidar
pessoas que o derrubam e esperam estar no
topo do mundo.
Então você pode ser um bom amigo e uma
boa pessoa, mas sempre saiba traçar seus
limites. Saiba sempre o que está lhe custando
e o que você pode e não pode perder.

Disponível em: https://osegredo.com.br
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MODA & ESTILO
por Susane Zanin

A volta dos óculos pequenos
Já falamos diversas vezes sobre
como as tendências de moda vão e voltam. Além disso, se você observar com
cuidado, tudo está relacionado. A volta
das tendências dos anos 90 já acontece
há bastante tempo nas roupas, calçados e acessórios, e agora podemos notar ela muito forte nos óculos!
Há um tempo usávamos maxi
óculos de sol, mas eles foram diminuindo e atualmente a maior tendência é daqueles bem pequeninhos,
parecidos com os que se tornaram
ícones do filme Matrix. Várias atrizes, blogueiras e outras influencers
já nos mostraram que eles estão com
tudo, até porque têm tudo a ver com
os looks mais estilosos do momento: vestido e camiseta, saia de botões,
maxi jaquetas e todas as outras releituras dos anos 90.

VOLTA AO MUNDO
por Henrique Hübner

Hoje daremos continuidade à nossa

jornada por Fortaleza,

explorando um pouco mais sobre
sua cultura e gastronomia!

A cultura desenvolvida em Fortaleza
ao longo de sua história acumulou
muitas formas de expressão dos
sentimentos de sua população.
As manifestações religiosas têm
grande importância para a vida
cotidiana e os valores das famílias
fortalezenses.
A gastronomia de Fortaleza
é tipicamente nordestina,
ressaltando-se pratos típicos, como
o baião de dois com churrasco de
carneiro ou carne de sol. Frutos
do mar são outros ingredientes
de pratos típicos da cozinha
fortalezense, tais como moqueca

de arraia, peixadas de cavala e
pargo. Outro fruto do mar bastante
degustado é o caranguejo. Todas as
quintas-feiras é tradição comer uma
“caranguejada”, caranguejo cozido
com molhos. O camarão também
é uma iguaria bem degustada em
pratos como o “arroz de camarão”
ou “bobó de camarão”. No Mercado
do Mucuripe é possível comprar
uma infinidade de pescados
que podem ser preparados em
restaurantes vizinhos. O mais
comum é comprar camarão e
prepará-lo “ao óleo” ao entardecer
dos fins de semana.

Agenda de
eventos
Maravilha
27/1 - Festa I love summer – 23h59 – Hangra
28/1 - Festa Clube de Mães Amizade – 10h – Salão Comunitário Bairro Progresso
3/2 - Jantar-dançante – 20h – Salão Comunitário Linha Sanga Silva
- Reinauguração Play Club, festival sertanejo – 23h59 – Play Club
4/2 - Festa do Grupo de Idosos Barra do Segredo – 10h – Salão Paroquial Católico
- Almoço da Comunidade Milani – 11h – Salão Comunitário do Bairro Floresta
São Miguel do Oeste
27/1 - 1º Encontro Mundial Família Agostini – 21h – Latitude Eventos
10/2 - Joy Folia Carnaval 2018 – 15h – Joy Lounge Bar
18/2 - 2º Encontro de Carros Antigos – 7h – Praça Valmir Botaro Daniel
17/3 - Festa Patrick´s Day com Bandinha Didadó – 20h – Setessete Bar & Bilhar

Semana que vem encerramos
nossa jornada por Fortaleza
explorando os melhores lugares
para se conhecer!
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área VIP

por ROSIANE POLETTO e ESTELA SERPA
revisao@jornalolider.com.br
vip@jornalolider.com.br

Ivaneo Folletto
comemorou mais
um aniversário
nesta sexta-feira
(26) e recebe
a homenagem
carinhosa das filhas,
Bruna e Fernanda, e
sua esposa, Márcia,
com desejos de
muita felicidade e
realizações em sua
vida! Parabéns!

Na terça-feira (23) o Rotary Club Maravilha Centro recebeu o governador Darci Campo, os
governadores assistentes Noici e Claudio Ranzi e presidentes dos clubes vizinhos para
reunião. Na oportunidade, foi feita retrospectiva do primeiro semestre e foram firmadas
novas metas de trabalho para o segundo semestre do ano rotário.

“Pai Maurício Engel, no seu
aniversário queremos agradecer
como o senhor, com sua seriedade,
generosidade, honestidade e
dedicação, construiu nossa família.
Sua maneira sincera e simples de
viver estes 79 anos nos ensinou
quais os verdadeiros valores de
vida. Desejamos que Deus lhe
abençoe com saúde e muitos anos
mais para desfrutarmos da sua
companhia. Te amamos!” De sua
esposa, filhos genros, noras e netos
“Queremos deixar aqui nosso amor, carinho e
respeito a ti, mãe e esposa exemplar! Parabéns pelo
seu aniversário neste dia 29, que Deus lhe dê muita
saúde! Te amamos muito!” De suas filhas, Sandi e
Saionara, e do marido, Ilson Menezes

Aniversariante do LEO
Na quinta-feira
(25) quem
comemorou
mais um ano
de vida foi a
nossa amiga
Thais Dazzi.
O LEO Clube
de Maravilha
deseja a
você um feliz
aniversário e
que ele seja
repleto de paz,
amor, sucesso
e muita
saúde! Feliz
aniversário!
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

design em pauta

por LUCIANE MOZER

Os desafios do
nosso dia a dia
Para mim cada manhã é um novo desafio. Só o fato
de ir ao trabalho atravessando a Willy Barth é um desafio enorme, todos irão concordar comigo. Mas a forma que encaramos nosso desafio diário reflete nossa
postura perante as Leis Divinas. Vamos entender melhor isso.
Há os que despertam descontentes e contemplam as
horas novas como uma carga, que deve ser transportada a qualquer custo. No domingo, quando está assistindo o Fantástico, já fica deprimido, pois é sinal de que no
outro dia inicia mais uma semana.
Mas outros olham o dia que surge e logo alçam o
pensamento em fervorosa prece de gratidão, pela renovação da vida no planeta, por ter mais uma vez a oportunidade de um recomeço.
Os primeiros são os pessimistas, que ainda não
aprenderam a perceber a vontade de Deus no transcorrer dos acontecimentos.
Os segundos são os que se alicerçam na fé, cientes de
que a vida deve ser vivida em plenitude e com muita gratidão, mesmo tendo que enfrentar muitas dificuldades.
Para os pessimistas tudo transcorre mal. Se pegar o
semáforo no vermelho, se o ônibus atrasar, se a chuva
os surpreende em plena rua, se a fila do caixa do banco está morosa, tudo é motivo para reclamação e desconforto. Abrem os jornais e conseguem somente destacar as manchetes ruins, desagradáveis, que falam de
agressões, desemprego, baixos salários, fugas ao dever,
corrupção.
Já os otimistas conseguem vislumbrar em todo transtorno uma oportunidade de servir e de se modificar. Assim, saem mais cedo, pois se pegarem o semáforo no
vermelho não irão se atrasar, levam sempre uma ”sombrinha” na bolsa para não serem surpreendidos pela
chuva, ou aproveitam o tempo para ler, enquanto aguardam na fila do ônibus ou do caixa. E o mais importante:
sempre com um sorriso, um gesto de boa vontade.
A escolha é nossa. E a forma como enfrentarmos nossos desafios irá refletir em todos os setores da nossa vida,
em nosso lar, no trabalho e com os amigos. Mas também,
na nossa jornada evolutiva, pois estamos aqui a evoluir e
não para ficarmos parados, reclamando de tudo.
Desafios sempre existirão, mas a forma como enfrentá-los cabe somente a você. A escolha está em suas mãos.

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

PANTONE 18-3838, ULTRA VIOLET
A COR DO ANO PANTONE DE 2018
“A Cor do Ano Pantone
tornou-se muito mais do que
uma tendência no mundo do
design e da moda; agora é realmente o resultado de uma
reflexão e da identificação
daquilo que está em falta no
mundo atual”, Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute.

A partir da realização que
as pessoas pelo mundo se tornam cada vez mais fascinadas
pela cor e percebem a sua habilidade em converter mensagens e significados muito
profundos, marcas e designers deveriam sentir-se empoderados pelo uso desta cor
para inspirar e influenciar.

A Cor do Ano é um momento no tempo que oferece uma
estratégia direcional para o
mundo do design e das tendências, reflexo de um trabalho em tempo integral ao
longo do ano do Pantone Color Institute, fazendo o mesmo pelos designers e pelas
marcas.

Sobre o Pantone
Color Institute™
O Instituto de Cores
Pantone™ é um serviço
de consultoria dentro da
Pantone, que anuncia
tendências mundiais de cores
e presta aconselhamento
sobre identidade de marcas
e desenvolvimento de
produtos em termos do
uso de cores, envolvidos
desde a aplicabilidade e
a integração das cores
dentro da estratégia
empresarial. Reconhecida
internacionalmente como
a líder em termos de fonte
de informações sobre
cores, através de estudos
sazonais de tendências,
desenvolvimento de
cores customizadas e
recomendação de paletas
de cores para produtos
e identidade corporativa,
Pantone Color Institute
faz parcerias com marcas
internacionais para elevar
o poder, a psicologia e a
emotividade das cores em
suas estratégias de design.

na sua estante

Que todos tenham um fim de
semana com muita paz e luz!

Persépolis Completo
Marjane Satrapi tinha apenas dez anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico, numa
sala de aula só de meninas. Vinte
e cinco anos depois, com os olhos
da menina que foi e a consciência política à flor da pele da adulta em que se transformou, Marjane emocionou leitores de todo o
mundo com essa autobiografia em
quadrinhos, que só na França vendeu mais de 400 mil exemplares.

Textos Cruéis Demais
Para Serem Lidos
Rapidamente
Indo contra a tendência dos textos curtos e superficiais que são postados nas redes sociais, o coletivo literário “Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente”
passou a produzir e compartilhar um conteúdo extenso, profundo e extremamente poético em suas páginas no Facebook e no Instagram. Com seus escritos e ilustrações, eles acabaram atingindo um
público muito maior do que o esperado, nos mostrando como, apesar da crescente agilidade que nossa comunicação exige, ainda precisamos de tempo para digerir e entender nossas complexas relações humanas. Para este livro, foram produzidos textos inéditos que
ganharam a companhia das sensíveis ilustrações de Anália Moraes.
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Na hora
do banho,
toda feliz, a
linda Maria
Luíza Dreher
Limongi, de
cinco meses
Vicente fez a
festa em sua
sessão de 1°
aninho

Dengo da
mamãe
Sidimara, a
linda Valentina
Vitória da Silva,
de sete meses

Pietra,
encantadora
para as lentes
da Metz
Fotografias
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Filme
sobre
Renato
Russo

Antiga pasta escolar
para livros
e cadernos

Campeonato espanhol
de clubes
(futebol)

Sem pelos
(a perna)
51, em
romanos
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Mindinho,
seu vizinho
ou furabolo (pop.)

Estudo
sobre os
nomes de
lugares

Diadema
feminino
Acha engraçado

Estrutura que envolve
o prolongamento único de certas células
nervosas (Histol.)
Homem
como o
janota ou
frajola

ligue os pontos
Emissora italiana
Thomas (?), Música de
Nobel de Dorival
Literatura Caymmi
Teatro
Brasileiro
de Comédia
(sigla)

Diz-se
do bolo
que não
cresceu
(?) Bolívar,
líder da
independência venezuelana
Imitar o
som do
galo

Responsabilizarse por

Tecido
muito fino,
de lenços
e roupas
íntimas

Gaivota
(bras.)

Carro, em
inglês
O fato que
ocorreu
dentro da
expectativa

Superpoder do
Hulk (HQ)

Cinema
(red.)
Cosmético
labial

Centro
Acadêmico
(sigla)
Sebastian
Vettel, por
sua nacionalidade
“Castelo (?)-TimBum”, programa (TV)
Tai chi (?), arte
marcial chinesa

(?) sem
saída:
situação
difícil (fig.)

Policial
(gíria)
União,
em inglês

Edvard
Munch,
pintor
norueguês
Produto
da horta
O período
de 7 dias

Autarquia
com a finalidade de
promover
o desenvolvimento
da Amazônia (sigla)
“Devagar se vai (?)
longe” (dito)
Fiel companheiro de
Dom Quixote (Lit.)

BANCO

Formato
do gol no
rugby

"(?)
Marlene",
hino de
esperança
dos
soldados
de Hitler

Erro de
grafia em
"perverção"

3/car. 4/lili — mann. 5/chuan — simón — union. 8/badameco. 9/toponímia. 15/bainha de mielina.

vamos colorir?
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de arquivos
do Word
(Inform.)
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espaço gourmet

CUPCAKE
DE BACON

INGREDIENTES
bacon em fatias finas
6 ovos
sal a gosto
pimenta-do-reino a
gosto
queijo cheddar em
cubinhos a gosto
cheiro-verde a gosto

MODO DE PREPARO
Forre forminhas para cupcake com fatias bem finas de bacon
— cubra o fundo e as laterais das formas. Leve ao forno a
210º C por 10 minutos, para dourar. Ao retirar as forminhas
do forno, coloque 1 ovo inteiro em cada uma delas, sobre as
fatias de bacon. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.
Sobre os ovos, coloque cubinhos de queijo cheddar a gosto.
Leve novamente ao forno a 230º C, por de 15 a 20 minutos.
Retire do forno, finalize com cheiro-verde picadinho e sirva.
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MARAVILHA Empresa oferece

toda linha de produtos para
produção apícola, além de
produtos derivados de mel

Oeste Apícola –

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

A Loja do Mel inaugura
espaço físico

C

om sede na Avenida
Presidente Kennedy, no
centro de Maravilha, a
Oeste Apícola – A Loja do Mel
passa a atender os apicultores e
apreciadores de mel. A inauguração
foi na manhã de sábado (20),
quando iniciou o atendimento na
loja. O proprietário, Laercio Uhlmann,
conta que começou a trabalhar com
venda on-line de caixas de abelha
há cerca de dois anos e aos poucos
foi também fornecendo outros
produtos para a apicultura.
Com o sucesso nas vendas on-line,
Uhlmann decidiu abrir uma loja
física em seu município, oferecendo
a mesma linha de produtos aos
seus clientes. Ele destaca que a
Oeste Apícola – A Loja do Mel

Proprietário da empresa apresentou o espaço aos clientes

trabalha com comercialização
de caixas, macacão, centrífugas,
cera (entre outros itens usados
na apicultura), mel, própolis,
aguardente de mel, vodca com mel,
chás, pólen desidratado (produto
energético que ajuda no ganho
de massa muscular) e demais
derivados de mel.
O cliente pode ir até a loja física ou
pedir a entrega de qualquer produto
em casa, sem custos adicionais.
Uhlmann também presta serviços
de assistência técnica para a
implantação e manejo de apiários.
O atendimento na loja física é de
segunda a sexta-feira, o dia todo, e
aos sábados pela parte da manhã.
As vendas on-line continuam e
atendem qualquer região do Brasil.

Loja tem sede na Avenida Presidente Kennedy

Loja também oferece produtos derivados de mel

Proprietário ao lado do colaborador Rudney

Aguardente de mel e vodca de mel fazem parte da linha de produtos

Proprietário, Laercio Uhlmann, ao lado dos pais
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DOCUMENTO Orientação é que as expressões não atrapalhem na
identificação. Um sorriso sutil, sem mostrar os dentes, não é proibido

Afinal, pode ou não pode
sorrir na foto da CNH?
O nome e a foto do motorista de Minas Gerais Filipe de
Oliveira Borges estamparam os
principais sites de notícias e as
redes sociais no ano passado.
O relato do mineiro viralizou
na internet por revelar como
ele convenceu o Departamento Nacional de Trânsito (Denatram) a fazer a foto da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH)
sorrindo. Desde então, muita
gente ficou com a dúvida: pode
ou não pode sorrir na foto da
habilitação?
Em São Paulo, o Departamento de Trânsito (Detran) lançou uma campanha para lembrar que os paulistas podem
sorrir na foto. “Vai ter sorrisão”
é o slogan de campanha no Estado. Como não existe legislação
dizendo se pode ou não sorrir
na foto, a decisão cabe ao órgão
responsável pela emissão do documento. A Polícia Federal, por
exemplo, não permite sorrir em
fotos de passaporte.
Em São Miguel do Oeste, a
orientação é para que o sorriso seja sutil, ou seja, sem mos-

Camila Pompeo/O Líder

Delegado regional de Polícia Civil,
Henrique Muxfeldt

trar os dentes. O delegado regional de Polícia Civil, Henrique
Muxfeldt, explica que os detrans
do Estado têm vinculação com
o Denatran, porém, também
têm autonomia própria. Aqui a
orientação é que a imagem fique sem expressões que atrapalhem na identificação.
“Todos os detrans dos estados têm certa autonomia, alguns regulamentam, outros
não. Aqui em Santa Catarina
não tem nem campanha e nem
legislação que proíba o sorriso.
A questão que falamos é que é
um documento oficial, em regra, pedimos que a pessoa fique
com uma fisionomia neutra,

nem sorrindo, nem de olho fechado, tanto que a foto é de frente para tentar identificar o melhor possível o cidadão”, justifica.
O delegado reitera que o
sorriso não é proibido, mas reforça que o cidadão precisa agir
com bom senso no momento de fazer a foto. “Proibição a
gente não tem, legalmente falando. Mas precisamos aplicar
um pouco do bom senso, não
vai chegar lá e abrir um sorrisão
ou fechar o olho. Isso pode gerar
um prejuízo até para a pessoa,
porque a CNH é válida como
identificação pessoal. Daqui a
pouco alguém vai querer bater
foto de perfil e o Denatran pode

não reconhecer mais a CNH
como um documento de identificação”, alerta Muxfeldt.
O serviço de captura de
imagens na Delegacia Regional em São Miguel do Oeste é
feito por uma empresa terceirizada. Conforme o delegado,
a empresa tem uma normativa
própria que orienta as pessoas a não sorrir. “Se houver esse
impasse, eu diria que se fosse um sorriso discreto, acredito que não haveria problemas.
Os peritos falam muito disso,
que o reconhecimento facial
fica difícil. Pode ser ruim para
o cidadão, porque quanto mais
neutro, melhor”, finaliza.
Ilustração

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Centro Clínico Espaço Aprender reinaugura
em Maravilha
Com uma equipe preparada para atendimento especializado, o Espaço Aprender ganha
novo nome e uma proposta inovadora. A empresa, que reinaugurou no último dia 19, passa
a se chamar Centro Clínico Espaço Aprender e apartir de agora tem atendimento em novo
espaço, no Edifício Dubai, no
centro de Maravilha. A equipe
multidisciplinar trabalha unindo saúde e educação, prestan-

Equipe do Centro Clínico Espaço Aprender

do atendimento para crianças
com dificuldades de aprendizagem na escola ou que sejam
portadoras de alguma deficiência, a exemplo do autismo.
A empresa conta com profissionais pedagogos, psicopedagogos, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, fonoaudióloga,
musicoterapia, dançaterapia,
coaching, e em breve neuropsicopedagogos. Além de aten-

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Após reinauguração, empresa atende no Edifício Dubai

der crianças e adolescentes em
idade escolar, a empresa trabalha com educação adulta, oferecendo, em parceria com a
Facon e Faculdade Cidade Verde, cursos de graduação, pósgraduação e segunda graduação. Os cursos abrangem
diversas áreas e podem ser feitos no sistema presencial, semipresencial ou a distância.
A empresa foi fundada em

julho de 2015 e atualmente conta com a direção-geral da proprietária, Jucemara Gauer, e
coordenação de Sidiane Baruffi, além de assessoria de coordenação de Giovani Laércio
Ribeiro. A proposta do Centro Clínico Espaço Aprender
é oferecer atendimento multidisciplinar na área de saúde, educação e desenvolvimento em um único ambiente.
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PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR

Procon orienta sobre
compra de material
escolar e “listas proibidas”
Orientação para quem quer economizar é pesquisar
e ficar atento aos itens listados pelas escolas

O

ano começa com
despesa extra para
quem tem filhos
em idade escolar. A compra
dos materiais para o novo
ano letivo é um desafio para
muitos pais, com filhos
cheios de entusiasmo e
lojas repletas de capas e estampas da “modinha” que
pesam no bolso. Para quem
não quer gastar muito, a

dica é sempre pesquisar.
Os preços podem ter
uma diferença surpreendente de um estabelecimento para outro e é importante ficar de olho nas marcas
dos produtos, já que algumas costumeiramente custam mais caro. Quando se
trata de preços, o Procon –
órgão de proteção ao consumidor, acaba ficando com
ações mais limitadas, já que
não pode impor valores aos
produtos vendidos nos estabelecimentos comerciais.
Conforme o responsável
pelo Procon em Maravilha,
Rodrigo Campana, a orientação nestes casos é mesmo
a pesquisa de preço. “Fazer
uma boa pesquisa poderá
reduzir significativamente
o valor gasto para aquisição dos materiais escolares”,
afirma. Mas uma das ações
de fiscalização que vem sendo fortalecida pelo órgão é
com relação às listas encaminhadas pelas instituições
de ensino.

Em muitas escolas, principalmente nas creches e séries iniciais, os pais recebem uma lista com os itens
que devem ser adquiridos
para uso no novo ano letivo. Nestes casos é preciso ficar atento, e em caso de pedidos abusivos, acionar o
Procon. “O envio de listas é
permitido, mas não poderão
conter itens de uso coletivo,
pois esta prática é proibida
por lei. Orientamos aos pais
que quando constar algum
produto de uso coletivo, os
mesmos devem entrar em
contato com o Procon. Após
alguma eventual denúncia,
tomaremos as medidas legais cabíveis para que a lei
seja cumprida”, enfatiza.

A lei veta, por exemplo, a exigência de papel ofício em grandes
quantidades, papel higiênico, álcool, flanela, grampeador e grampos, talheres, pratos ou
copos descartáveis, fitas
adesivas, jogos em geral, guardanapos, isopor,
lenços descartáveis e demais materiais de limpeza ou administrativos,
que não sejam utilizados
exclusivamente pelo aluno. Em caso de dúvida, a
orientação é sempre buscar mais informações no
Procon. Também é proibido por lei federal cobrar taxas adicionais por
este tipo de material.
Carine Arenhardt/O Líder

Na hora de comprar o material, principal dica é pesquisar
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SÃO MIGUEL DO OESTE

Atleta da Abasmo morre
após ser diagnosticada com
Síndrome de Guillain-Barré
As equipes da Associação de
Basquete de São Miguel do Oeste (Abasmo) estão em luto. Raquel Herbert, de 17 anos, atleta da categoria sub-17, morreu
na noite de quarta-feira (24) no
Hospital Regional Terezinha
Gaio Basso, após ser diagnosticada com Síndrome de Guillain
-Barré. A jovem estava internada há pelo menos uma semana.
Pelas redes sociais, a Abasmo havia informado os seguidores no último fim de semana
que Raquel estava em coma induzido para receber um melhor
tratamento e que a medicação
era forte. Ainda, conforme divulgado pela página, a atleta vinha
respondendo bem ao tratamen-

Reprodução/Facebook

Raquel Herbert tinha 17 anos e era
atleta da categoria sub-17 da Abasmo

to. A Síndrome de Guillain-Barré pode ser desencadeada por
uma infecção bacteriana ou viral aguda. Os sintomas começam como fraqueza e formigamento nos pés e nas pernas, que
se espalha para a parte superior
do corpo. Pode ocorrer paralisia.

ELEIÇÕES

Partido da República conta
com novo presidente
O deputado estadual
Maurício Eskudlark (PR) esteve em Maravilha na quarta-feira (25) e participou de
reunião com os membros da
nova executiva. Segundo o
deputado, o objetivo é fortalecer o partido na região. Desta
forma, Antônio Carlos Coimbra, candidato a vereador nas
últimas eleições, fez filiação e

assumiu o PR no município.
Sobre a eleição municipal, já existe movimentação
dos partidos, principalmente depois que o PSDB anunciou desligamento com o PSD
e PP. Em relação ao posicionamento do partido, Eskudlark diz que não há uma
definição e que o objetivo
principal é o fortalecimento.

PAIXÃO INUSITADA Conheça as grandes paixões de Arlindo Roloff,
dono de duas raridades do automobilismo

Fusca à manivela e um Jeep
carregado de antiguidades
Arlindo Roloff, de 72 anos, é
daquelas pessoas que esbanjam
criatividade e simpatia. Morador
de Maravilha, ele já é conhecido
na comunidade local por suas invenções, principalmente quando se trata de suas “cobaias” preferidas: o Fusca 1980 e seu Jeep
1962. Ele é apaixonado por carros antigos e, embora também
tenha na garagem um veículo
mais novo, prefere sair com as raridades do automobilismo.
Quando circula com o Fusca, Roloff ostenta as quatro possibilidades diferentes de dar partida no velho e mais popular
Volkswagen. Ele comprou o Fusca há cerca de seis meses e logo
teve a ideia de mexer no motor
para fazer a ligação com o uso de
manivela. Este tipo de partida era
uma característica dos carros fabricados até o fim da década 20,
embora os primeiros veículos
com bateria tenham sido produzidos a partir de 1915. Para fazer
a mudança na partida, contou
com a ajuda de alguns amigos
eletricistas, torneiros e mecânicos, tudo feito ao custo de R$ 50.
Ao circular pela cidade, o
proprietário mostra a inovação
com orgulho. E não poderia ser
diferente, o veículo faz sucesso
por onde passa. Além de girar

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Jeep 1962 tem um visual peculiar

a manivela com o braço, Roloff
mostra outras duas formas inusitadas de dar partida no veículo: usando uma corda para fazer
girar a correia do motor e um pedal que simula uma motocicleta
sem partida elétrica. A quarta forma de ligar o carro é a tradicional
chave na ignição.
E não é apenas o Fusca
que atrai olhares curiosos. Há
18 anos Roloff comprou o Jeep
1962 e desde então vem trabalhando seu visual peculiar. O veículo contém mais de 150 itens
espalhados em sua lataria, des-

de panelas, bonecos, TV, rádio,
cerrotes, fotos, cuias, gerador de
energia, caveira e até mesmo um
fogão à lenha. Alguns destes objetos foram doados por amigos e
conhecidos e os demais encontrados ao longo dos 18 anos.
Na parte da frente, o automóvel tem uma manivela e, embora
ela não funcione para ligar o veículo, o Jeep também tem uma segunda opção para dar a partida.
Ao lado da manivela, Roloff mostra um botão capaz de ligar o Jeep
sem o uso da chave. O veículo circula apenas pela cidade de Mara-

vilha e quando levado para outro
município, é preciso acionar um
guincho. O Jeep é exposto principalmente em encontros de carros antigos ou outros eventos do
gênero.
Para Roloff, os veículos não
têm preço, apenas valor sentimental. Questionado sobre uma
possível venda, ele garante que
nenhuma proposta é capaz de fazê-lo vender as antiguidades. “Eu
sempre gostei. Estes carros novos
eu não entendo nada para mexer,
nestes mais antigos eu mexo. Eu
gosto de mexer”, finaliza.

Divulgação

Maurício Eskudlark participou de reunião com os membros do partido

Fusca 1980 foi adquirido há cerca de seis meses

Arlindo mostra a forma de ligar o motor com uso de manivela
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ALTERAÇÃO Objetivo é melhorar a distribuição do trabalho das
equipes e o atendimento

Confira as mudanças após
remapeamento nos postos de saúde
A partir de segunda-feira (29) passa a valer a nova
configuração de atendimentos nas unidades básicas de
saúde de Maravilha. De acordo com a secretária de Saúde, Miriane Sartori, havia um
desequilíbrio entre o número
de atendimento das equipes.
“Algumas equipes tinham
uma área correspondente a
duas mil pessoas e outras de
seis mil pessoas. O remapeamento vem para ajustar estes
números, melhorar a distribuição do trabalho e, consequentemente, o atendimento”, avalia.
As agentes de saúde irão
visitar cada família e orientar
sobre as mudanças. Quem tiver dúvidas também pode obter informações nos postos de
saúde e na secretaria. Miriane

Divulgação

Centro 1: Parte
do Centro; bairros
Progresso e Padre
Antônio; linhas
Poletto, Arabutã,
Cabeceira do
Iraceminha e Sanga
Silva

Agentes comunitários de saúde participaram de treinamento

lembra que um dos principais
objetivos é que o munícipe
seja atendido no posto mais
próximo de sua residência.
Os novos agentes comunitários de saúde fizeram capacitação nesta semana. A
equipe da Secretaria de Saúde foi a responsável pelo treinamento, que teve como obje-

tivo explicar o funcionamento
da Secretaria, das unidades
básicas de saúde e treinar todos os agentes para as entrevistas e trabalho que deve ser
realizado com a população.
Miriane destaca que são mais
de 30 profissionais que passam a integrar a equipe, formada por 57 agentes de saúde.

Centro 2: Parte do
Centro; parte do Bairro
Madalozzo, bairros
São José, Esplendor,
Vitória, Jardim e
Jardim América I
Centro 3 (antigo
posto do interior):
Bairro União; parte
do Centro; linhas 51,
Nova Brasília, Irajá e
Guaraipo
Bela Vista: Bairro
Bela Vista, parte do
União, Morada do Sol;
linhas Três Coqueiros,
Sanga Natal, Araçá,
Água Parada, Lajeado
do Couro e parte
da Linha Chinelo
Queimado
Floresta: Bairro
Floresta e parte do
Madalozzo; linhas
Tope da Serra, Belo
Horizonte e Caiapó
Estrela: Estrela,
Frei Damião, Kasper,
Pioneiro, Loteamento
Aurora, Barra do
Segredo, Jardim
América II; linhas
Segredo e Pedreira e
parte da Linha Chinelo
Queimado
Novo Bairro:
Bairros Civemara,
Cohab, Novo Bairro,
Universitário e
Industrial; linhas
Mariporã, Garupa,
Zanolla, São Paulo,
Central, Consoladora,
Barro Preto, Primavera
Alta e Primavera Baixa

Prefis

Prazo para descontos
de até 75% termina
em 31 de janeiro
Contribuintes com débitos de ICMS têm até o
dia 31 de janeiro para quitar suas pendências com
o fisco estadual com até
75% de desconto, conforme o perfil da dívida (veja
abaixo). O benefício é garantido pelo Programa Catarinense de Parcelamento
de Débitos Fiscais (Prefis),
instituído em 2017 pelo
governo do Estado. Além
de restabelecer as condições para pagamento à vista, o Prefis permite parcelamento com descontos.

A adesão ao Prefis está
disponível para todos os
setores no portal da Fazenda www.sef.sc.gov.br.
O Programa foi autorizado pelo Convênio ICMS
158, de 23 de novembro de
2017, do Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz). Estão contemplados os débitos de ICMS
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 2016, constituídos ou não, inscritos ou
não em dívida ativa, inclusive ajuizados.

Os débitos terão os valores relativos
a juros e multa reduzidos:
1 - Débitos cujos montantes totais decorram
exclusivamente de multa, juros ou ambos:
- Pagamento integral
50% no caso de pagamento integral do débito até 31
de janeiro de 2018
45% no caso de pagamento integral do débito até 28
de fevereiro de 2018
- Pagamento parcelado
40% no caso de pagamento da primeira parcela até 31
de janeiro de 2018
35% no caso de pagamento da primeira parcela até 28
de fevereiro de 2018
2- Nos casos que contemplam imposto, multa e
juros:
- Pagamento integral
75% no caso de pagamento integral do débito até 31
de janeiro de 2018
60% no caso de pagamento integral do débito até 28
de fevereiro de 2018
- Pagamento parcelado
65% no caso de pagamento da primeira parcela até 31
de janeiro de 2018
55% no caso de pagamento da primeira parcela até 28
de fevereiro de 2018

O SER HUMANO PODE

ENRIQUECER O QUANTO DESEJAR
Se os recursos da Terra tivessem quantidade definida e as riquezas fossem limitadas, certamente
o aumento da riqueza de alguns implicaria
diminuição da riqueza de outros. Porém,
o reino de Deus é infinito, e o mundo real,
como manifestação do reino de Deus, não
sofre limitação de recursos e riquezas. Visto
que o ser humano obtém a riqueza do Infinito,
nenhuma riqueza lhe será demasiada.
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
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INVESTIGAÇÃO

Após onda de
furtos, Polícia Civil
destaca cuidados
O delegado da Polícia Civil de Maravilha, Leonardo Zambeli, fez uma avaliação sobre o
número de furtos em investigação nos últimos dias. Segundo ele, o índice é alto e a polícia está promovendo diversas
ações para solucionar os crimes. Entretanto, ele destaca
que há dificuldades em razão
da ausência de câmeras, principalmente no interior, além
da falta de mais detalhes.
O delegado afirma que
houve furto de celulares e a polícia conseguiu recuperar, com
prisão dos suspeitos em Joaça-

ba. Os autores furtaram quatro
aparelhos em uma loja do município e um iPhone 8 em outro estabelecimento. Conforme
Zambeli, os autores serão indiciados pelo crime de furto.
O profissional alerta os moradores do interior, que devem
comunicar qualquer movimentação estranha. Ele afirma que
anotar a placa de veículos suspeitos é uma das ações que pode
auxiliar a polícia. Já sobre os estabelecimentos, Zambeli sugere a instalação de câmeras de segurança para facilitar o trabalho
de identificação dos autores.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Feriado municipal
será mantido no dia
15 de fevereiro
Em reunião promovida na
manhã de sexta-feira (26), o prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan, decidiu manter o feriado em virtude do aniversário
do município no dia 15 de fevereiro. O encontro teve a presença
de membros do Sindicato do Comércio, da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e vereadores.
A mudança do feriado para
o dia 13, terça-feira de Carnaval, havia sido cogitada com o
intuito de prolongar o descanso dos trabalhadores e não prejudicar o comércio e a indústria, que abririam suas portas
apenas dois dias na semana.
Conforme Trevisan, a administração foi procurada pelo
Sindicato do Comércio e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL)
para fazer a mudança. Ele salienta, no entanto, que não hou-

ve um consenso entre os vereadores presentes na reunião.
Segundo ele, a alteração teria que ter o parecer da Câmara
de Vereadores, o que ficaria inviável em virtude da proximidade da data. “Somos democráticos, a ideia era discutir e tomar
a decisão que fosse melhor para
todos. Vai permanecer a data.
Mandar uma lei para a Câmara para ficar uma discussão de
uma semana, não dá mais tempo. O comércio tem seu acordo para não trabalhar na segunda-feira, aqueles que trabalharam
no horário de Natal”, menciona.
Conforme o prefeito, a administração terá expediente normal na segunda (12), na quarta (14) e na sexta-feira (16). “Na
quinta-feira (15) será feriado, com
o início das comemorações de
aniversário do município”, diz.

Educação Grande novidade é o curso de manutenção automotiva mecânico de automóveis

Senai de São Miguel do Oeste
apresenta novos cursos para 2018
Na manhã de quarta-feira (24) em café com a imprensa
o Senai unidade de São Miguel
do Oeste apresentou as novidades para 2018 com novos cursos técnicos. Conforme o diretor
do Senai, Ivanor Finatto, a grande novidade é o curso de manutenção automotiva - mecânico
de automóveis. “É uma novidade que temos, as inscrições estão abertas e este ano também
temos os cursos de eletromecânica, segurança do trabalho,
redes de computador, eletrotécnica e manutenção de computadores”, lista.
Outra novidade é o início de

Débora Ceccon/O Líder

Outra novidade é o inicio do ensino a distância no curso de Segurança do
Trabalho e Edificações

ensino a distância no curso de
Segurança do Trabalho e Edificações. Finatto menciona que o
ano, que chega com muitas novidades, já tem data marcada

para o início das aulas: 5 de fevereiro, com ensino médio e alguns cursos técnicos. Além disso, ele menciona que serão mais
de 2.100 matrículas no ano.

A escolha pelos cursos para
a unidade Senai, Finatto justifica que passam por um processo
rigoroso, identificado com a demanda local, possibilidades de
emprego e infraestrutura. E para
ser possível o curso, no Senai de
São Miguel do Oeste será instalado um novo laboratório para a
realização das aulas do curso de
manutenção automotiva.
Também participou do
evento o vice-presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina para o Extremo-Oeste, Astor Kist, que ressaltou a
importância do trabalho do Senai para a região.

REAJUSTE

Proposta prevê salários mínimos regionais
entre R$ 1.110 e R$ 1.271
A proposta com os novos valores dos salários mínimos regionais foi entregue na quinta-feira
(25) ao governador em exercício,
Eduardo Pinho Moreira (PMDB),
e deverá ser encaminhada em regime de urgência para a Assembleia Legislativa. Os valores propostos têm reajuste de 2,95% em
relação aos atuais e variam entre
R$ 1.110 e R$ 1.271.
A ideia é que o projeto possa
ser votado da forma mais rápida
possível pela Alesc, a fim de que
o novo mínimo seja incorporado
à folha de pagamentos dos trabalhadores retroativa a 1º de janeiro
deste ano.
O reajuste será aplicado nas
quatro faixas salariais que compõem o piso salarial estadual. A
primeira passou de R$ 1.078 para

R$ 1.110; a segunda de R$ 1.119
para R$ 1.152,00; a terceira de R$
1.179,00 para R$ 1.214; e, a quarta, passou de 1.235 para R$ 1.271.

Confira os novos
valores propostos para
o mínimo regional:
Primeira faixa: R$ 1.110
Trabalhadores: na agricultura e na pecuária, indústrias extrativas e beneficiamento, empresas de pesca e aquicultura,
empregados domésticos, turismo e hospitalidade, indústrias
da construção civil, indústrias de
instrumentos musicais e brinquedos, estabelecimentos hípicos e empregados motociclistas,
motoboys e do transporte em geral, com exceção dos motoristas.

Segunda faixa: R$ 1.152
Trabalhadores: nas indústrias do vestuário e calçado, fiação e tecelagem, artefatos de couro, papel, papelão e cortiça; em
empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores
ambulantes de jornais e revistas;
empregados da administração
das empresas donas de jornais e
revistas, empresas de comunicações e telemarketing e indústrias
do mobiliário.
Terceira faixa: R$ 1.214
Trabalhadores: nas indústrias químicas e farmacêuticas,
cinematográficas, da alimentação, empregados no comércio
em geral e empregados de agentes autônomos do comércio.

Quarta faixa: R$ 1.271
Trabalhadores: nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e
de material elétrico, indústrias
gráficas, de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana, de artefatos de borracha,
em empresas de seguros privados
e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de
crédito, em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, em turismo e hospitalidade, nas indústrias de joalheria e
lapidação de pedras preciosas, auxiliares em administração escolar
(empregados de estabelecimentos de ensino); empregados em
estabelecimento de cultura, processamento de dados, motoristas
do transporte em geral e estabelecimentos de serviços de saúde.
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REGIÃO Já as obras de restauração devem iniciar ainda neste semestre

Obras nas rodovias federais
devem começar em fevereiro
A região deve ver ainda
neste semestre o início das
frentes de trabalho nas obras
de adequação e restauração
na BR-282. Conforme o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit), Diego Fernando da
Silva, as obras de adequação e restauração estão sendo licitadas no Regime Diferenciado de Contratações
(RDC), modalidade em que
as empresas que ganharem
os processos licitatórios vão
ser responsáveis pela elaboração do projeto básico,
executivo e execução das
obras. “Acreditamos que no
decorrer desse semestre a
gente consiga tanto contratar, quanto dar início a essas
frentes de trabalho”, diz.
Mas tudo depende ainda da alocação e empenho
dos recursos para execução
dos trabalhos. Da Silva explica que o trecho de Chapecó até a fronteira foi dividido
em três lotes. Até então, havia
um contrato de 160 km com
a empresa LCM Construção
e Comércio S/A, referente ao
trecho da BR-282 entre Chapecó e São Miguel do Oeste e
da BR-158 até a divisa com o
Rio Grande do Sul.
“Percebemos que havia
um tempo de resposta maior.
Optamos por dividir dessa
forma. Dois lotes foram licitados na segunda quinzena de dezembro e o segundo
lote, que é o trecho da BR-163
e BR-282, foi licitado no dia 4
de janeiro. Já temos o resultado e os valores e só está de-

Arquivo/O Líder

pendendo da alocação de
recursos e a declaração de
empenho para poder garantir a assinatura do contrato.
O que a gente tem por ideia é
buscar fundamentar os passos que temos que dar para
que não acabemos dando algum passo em falso, deixando o processo aberto e não
conseguindo buscar o objetivo”, justifica.
Enquanto as maiores intervenções não acontecem,
a prioridade, conforme o superintendente, é realizar um
trabalho de manutenção e
conservação para que as rodovias atravessem o período
com condições de trafegabilidade. A previsão, conforme
ele, é que esse trabalho tenha
início já a partir do mês que
vem.
“Vamos tentar garantir
nesse período com empresas para executar os serviços de conservação e manutenção, a trafegabilidade,
a funcionalidade da rodovia. É um contrato em que
termos de solução e valores são bem inferiores aos
que estamos pleiteando no
caso da restauração da 282,

163 e 158. Acredito que o início das obras de conservação
no mês de fevereiro o pessoal
já possa ver algumas frentes
em andamento, até em função da subdivisão do trecho”,
menciona.

BR- 163
Já no caso da BR-163 o
buraco é literalmente mais
embaixo. Na semana passada
a Vara Federal de São Miguel
do Oeste determinou que o
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit) apresente em 30
dias um cronograma para as
obras na BR-163 que faltam
do trecho entre São Miguel
do Oeste e Dionísio Cerqueira. Diego Fernando da Silva

explica que o cumprimento
dos prazos deriva de algumas
ações que estão sendo adotadas desde o último trimestre
de 2017, período em que foi
dado início ao procedimento de rescisão do contrato de
adequação de capacidade e
restauração da rodovia.
“Hoje está em uma esfera
administrativa, está sendo estudada a aplicação de sanção
contratual, foi feito um levantamento também da parcela relativa ao descumprimento do contrato da empresa.
Nessa etapa a empresa apresentou sua defesa em relação àquilo que o Dnit solicitou. Isso está sendo analisado
e acredito que nesta semana
ainda a gente consiga concluir e dê os passos seguintes
para resolver essa situação”,
destaca.
Ainda de acordo com o
superintendente, paralelo
a isso, foi dado início ao levantamento dos serviços remanescentes e a pretensão
do Dnit nessa nova etapa,
além da divisão do trecho
em dois lotes e a inclusão do
contorno viário de São Miguel do Oeste.

CULINÁRIA

Maravilhense participa
do MasterChef em
alto-mar
Leilane Delazere participou de duas eliminatórias
da competição MasterChef
Brasil, edição “MasterChef
at Sea”, quando a disputa
ocorre dentro de navios da
empresa MSC Cruzeiros. Similar ao famoso reality show
culinário, a edição permite
aos turistas a bordo desfrutarem de uma experiência
de diversão e aprendizado.
A ideia, que surgiu ainda
no ano passado, ocorre durante todo o verão em diversas viagens feitas pelo cruzeiro. Em uma delas, Leilane
estava a bordo do Preziosa
quando descobriu a promoção e decidiu tentar. “Mais
de três mil pessoas puderam tentar a vaga e passei
junto a outras seis”, lembra.
A próxima fase será realizada em março, sendo que
cada cruzeiro terá um vencedor que receberá o títu-

lo de “MasterChef a bordo”
e poderá participar das eliminatórias do programa televisivo. Os vencedores também vão concorrer a um
jantar com um profissional da gastronomia e terão a
chance de participar da plateia da edição televisiva.
Leilane hoje mora na
Bahia, mas ainda trabalha para a empresa maravilhense Nicco Turismo, que
pertence a sua família. Durante a viagem ela acompanhava um grupo de turistas que contatou os serviços
da agência de viagens. “Foi
muito divertido poder participar do MasterChef. Ao
mesmo tempo vimos de perto a pressão de cozinhar um
prato com elementos surpresa em 10 minutos, mesmo assim eu e minha dupla
de São Paulo ficamos muito empolgadas”, destaca.
Divulgação

Leilane participou da edição do MasterChef a bordo do Cruzeiro Preziosa
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Bem-estar

Saúde e Yoga
na Praça é o
novo projeto da
Secretaria de Saúde
A Secretaria de Saúde de São Miguel do Oeste firmou nesta semana
uma parceria com o Espaço Surya Yoga para o desenvolvimento do projeto Saúde e Yoga na Praça. A
intenção, segundo o secretário, Leonir Caron, é oportunizar momentos de lazer
que trabalhem o desenvolvimento integral e a qualidade de vida das pessoas.
O projeto inicia no dia
4 de fevereiro, das 9h30 às
10h30, na área coberta da
Praça Walnir Bottaro Daniel, sem custos para a pre-

feitura e usuários. Haverá
duas instrutoras nas aulas, que irão trabalhar exercícios de postura, técnicas para a integração da
alma entre o mundo exterior e o universo, com desenvolvimento do corpo,
energia, emoções, pensamentos e intuição. Os interessados devem ir à praça
no dia da aula ou buscar informações no posto de saúde mais próximo
de sua residência. Para a
aula, devem levar, se possível, uma toalha de banho ou um colchonete.

MARAVILHA Dois moradores da Linha Barro Preto foram internados
após possível contato com lagartas

Saúde investiga dois casos suspeitos
de contato com a lagarta taturana
A Sala de Situação de Maravilha foi informada no início desta semana de que duas
pessoas foram internadas no
Hospital São José após possível contato com lagartas. A
suspeita, devido aos sintomas,
é de que se trata da taturana
(Lonomia s.p). As vítimas são
dois homens, ambos moradores da Linha Barro Preto.
Uma das vítimas demorou
três dias para procurar atendimento médico e começou
a apresentar sintomas mais
graves, como hematúria (presença de sangue na urina). Ele
foi medicado e no dia seguinte apresentava melhoras, com

Ilustração

Sala de Situação faz a coleta de animais
encontrados no município

quadro estável. No segundo caso, o paciente procurou
atendimento imediatamente

e levou a lagarta junto.
Na manhã de terça-feira (23) a equipe da Sala de Situação foi até as localidades
onde ocorreu o contato, mas
não encontrou as lagartas. Na
manhã de quarta-feira (24) a
equipe retornou à Linha Barro
Preto e localizou uma colônia
de taturanas em frente à residência de uma das vítimas.
Conforme o coordenador da
Sala de Situação, Francys Balestreri, em caso de contato é
sempre necessário procurar
atendimento médico e levar a
lagarta junto.
Balestreri frisa que também é possível entrar em con-

tato com a Sala de Situação
para que a equipe faça a coleta. É importante que as lagartas sejam levadas vivas, para
que possam ser usadas na fabricação de soro. O coordenador destaca que o banco
de soro, que fica em Chapecó, está com os estoques baixos, sendo necessária a coleta
de lagartas para a fabricação
do remédio.
Sobre os dois casos suspeitos, Balestreri diz que o
município aguarda o resultado dos exames para atestar
se de fato as duas vítimas tiveram contato com a lagarta
taturana.

obituÁrio
Paul Bocuse
Conhecido como o
“papa” da gastronomia
francesa, personificada
por ele durante décadas no
mundo inteiro, o estrelado
chef Paul Bocuse faleceu aos 91
anos - informou no Twitter o ministro
francês do Interior e ex-prefeito de Lyon,
Gérard Collomb. Bocuse morreu em seu
conhecido restaurante de Collongesau-Mont-d’Or, vilarejo perto de Lyon, na
região centro-leste do país, relatou um
chef lionês próximo à família, que ainda
não se pronunciou. Há vários anos Paul
Bocuse sofria do Mal de Parkinson.
João Batista
Schüler
Morreu na tarde de
segunda-feira (22) em
Florianópolis o locutor
oficial da RBS TV SC, hoje NSC TV.
Aos 67 anos, ele estava na UTI do
Hospital de Caridade por causa de
uma infecção contraída após uma
cirurgia na coluna, realizada em 2017.
JB Schüler, como era conhecido,
deixa esposa e dois filhos. Schüler
trabalhava com comunicação desde
a década de 1970. Nascido em Porto
Alegre, ele foi locutor e gerente da
Rede Atlântida em Santa Catarina e
desde 1992 era a voz das chamadas
da RBS TV. Também fez locuções para
o Diário Catarinense e para a equipe
esportiva da Rádio CBN Diário. Schüler
ainda atuou no Rio Grande do Sul,
sua terra natal. Por lá teve passagens
pelas rádios Atlântida, Cidade FM,
Continental e Jornal do Brasil. Desde
2009 ele era o apresentador oficial
dos shows do cantor Roberto Carlos.
As gravações das chamadas dos
espetáculos eram feitas no prédio da
RBS TV em Florianópolis e o áudio era
encaminhado para uma produtora,
que fazia a finalização do material. Ele
guardava todas as gravações em seu
computador, onde mantinha, inclusive,
um vídeo com o Rei.

Connie Sawyer
Conhecida como a
atriz mais velha de
Hollywood, morreu aos
105 anos. Segundo o site
“Deadline”, a atriz morreu
pacificamente em sua casa na Califórnia.
A atriz ingressou no entretenimento aos
oito anos, quando venceu um concurso
de talentos. Connie, que trabalhou até o
fim de 2017, tem em seu currículo mais
de 140 trabalhos em TV e cinema, entre
eles, os filmes “Débi & Lóide: Dois Idiotas
em Apuros” e “Segurando as Pontas” e as
séries “Seinfield”, “How I Met Your Mother”
e “New Girl”. A atriz deixa duas filhas,
quatro netos e três bisnetos.
Hugh Masekela
O trompetista, compositor
e cantor conhecido
como o “pai do jazz sulafricano”, morreu, segundo
informou a mídia local na terçafeira (23). Ele tinha 78 anos e sofria de um
câncer de próstata. Ele se apresentou na
cerimônia de abertura da Copa do Mundo
de Futebol da Fifa 2010, no estádio Soccer
City de Joanesburgo.
Altair Guidi
Criciúma, o Sul do
Estado e a política
catarinense estão de
luto pelo falecimento na
terça-feira do ex-prefeito e ex-deputado
Altair Guidi. Ele estava internado na UTI
do Hospital São José de Criciúma, em
virtude de complicações renais. Tinha 81
anos. Era pai do deputado Ricardo Guidi,
era casado com a ex-senadora Sandra
Zanatta Guidi. Deixa dois netos. Prefeito
de Criciúma por duas vezes, deputado
estadual em quatro mandatos e arquiteto
por formação, Guidi completou 81 anos
no último dia 14 de janeiro.
Nicanor Parra
O renomado escritor
chileno, criador da
antipoesia e vencedor

do Prêmio Cervantes em 2011, morreu
aos 103 anos, informou na terça-feira
(23) o ministro da Cultura Ernesto
Ottone. Considerado um influente
poeta do século XX, Parra faleceu em
sua casa na comuna de La Reina, em
Santiago, por problemas de saúde que
não foram detalhados, mas estava
consciente até o fim de sua vida. Poeta,
físico e matemático, Nicanor Parra ficou
famoso por sua máxima criação: a
antipoesia, gênero com o qual instaurou
uma linguagem caracterizada pela ironia,
o léxico simples e os temas cotidianos,
com o qual alcançou uma grande
influência na literatura hispano-americana
e o reconhecimento internacional. Em
2011, recebeu na Espanha o Prêmio de
Literatura Miguel de Cervantes, o mais
reconhecido da língua castelhana.
Desirée Vignolli
A atriz de 52 anos
morreu no domingo no
Rio de Janeiro. Segundo
informações de parentes
no Facebook da atriz, ela sofreu um
infarto fulminante. Desirée, que foi
casada com ator Luiz Gustavo, deixa três
filhos: Jéssica, Antônio e Anna Camilla,
e a neta, Marina. Filha de uma diplomata
e um advogado, ela nasceu em Nova
Iorque. E só descobriu as artes cênicas
na adolescência, quando foi morar em
Brasília. Além da novela “Que rei sou eu?”,
a atriz também participou em “De corpo e
alma”, “Mico preto”, “Jogo da vida”, “Água
viva” e “Louco Amor” e fez participações
em “Zorra Total”.
Simon Shelton
Responsável
por dar vida ao
boneco Tinky
Winky, o personagem
roxo do programa infantil Teletubbies, o
ator morreu aos 52 anos. Ele entrou na
produção exibida pelo canal BBC como
substituto do ator Dave Thompson.
Simon era chamado de Simon Barnes.
Ele morreu subitamente no último dia

19, de acordo com o que foi informado
por sua sobrinha no Instagram.
Segundo o site britânico Independent,
Simon também era dançarino de balé e
coreógrafo e relutou em aceitar o papel
de Tinky Winky, que estrelava o programa
infantil ao lado dos personagens Laa-laa,
Dipsy e Po.
Raquel Herbert
As equipes da
Associação de Basquete
de São Miguel do
Oeste (Abasmo) estão
em luto. Raquel Herbert, de 17 anos,
atleta da categoria sub-17, morreu na
noite de quarta-feira (24) no Hospital
Regional Terezinha Gaio Basso, após ser
diagnosticada com Síndrome GullianBarré. A jovem estava internada há pelo
menos uma semana. Pelas redes sociais,
a Abasmo havia informado os seguidores
no último fim de semana que Raquel
estava em coma induzido para receber
um melhor tratamento.
ANGÉLICA TAÍS FLECH
Faleceu no dia 18 de janeiro no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste. Seu
corpo foi velado no salão da comunidade
de Taipa Alta, Iporã do Oeste, sendo
sepultado no cemitério da comunidade.
ELVO JOSÉ ZANOTTO
Faleceu no dia 19 de janeiro no Hospital
de Palma Sola, aos 87 anos. Seu corpo foi
velado na capela mortuária de Palma Sola,
sendo sepultado no cemitério municipal.
ANITA WELTER
Faleceu no dia 20 de janeiro no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste,
aos 85 anos. Seu corpo foi velado na
capela mortuária de Palma Sola, sendo
sepultado no cemitério municipal.
GERTHA PANZENHAGEM
Faleceu no dia 20 de janeiro no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos
92 anos. Seu corpo foi velado na Cripta
da Igreja Matriz de São Miguel do Oeste,

sendo sepultado no cemitério municipal.
EVALDO DIMER
Faleceu no dia 18 de fevereiro, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos
67 anos. Seu corpo foi velado na Igreja
Coração de Jesus de linha Padre Réus,
São José do Cedro, sendo sepultado no
cemitério da comunidade.
FIORINDO POLI
Faleceu no dia 20 de janeiro em sua
residência, aos 76 anos. Seu corpo foi
velado na Igreja Nossa Senhora da
Salete de Linha Guatapará Baixo, sendo
sepultado no cemitério da comunidade.
ARMINDO TAUBE
Faleceu no dia 21 de janeiro no Hospital
de Guarujá do Sul, aos 88 anos. Seu
corpo foi velado na Cripta da Igreja Matriz
de Guarujá do Sul, sendo sepultado no
cemitério municipal.
TEREZA KLAGENBERG
Faleceu no dia 22 de janeiro no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste,
aos 77 anos. Seu corpo foi velado na
Capela Mortuária de Guaraciaba, sendo
sepultado no cemitério da comunidade de
Linha Índio, Guaraciaba.
AMÉRICO LIBERALESSO
Faleceu no dia 22 de janeiro no Hospital
São Lucas de Guaraciaba, aos 90 anos.
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária
de Guaraciaba e foi sepultado no
cemitério da Católico.
EMERSON GONÇALVES – popular
andarilho
Faleceu às 21h30 de domingo (21), aos
36 anos, na Linha Sanga Silva. Seu corpo
foi velado na Igreja do Bairro Floresta.
CELSO BORTONCELO
Faleceu às 5h30 da quinta-feira (25), aos
66 anos, em sua residência. Seu corpo foi
velado no clube de idosos de Bairro União
e sepultado no cemitério municipal de
Maravilha.
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cotidiano
SOLIDARIEDADE Medicamento foi entregue por volta das 10h, a
tempo para a realização do procedimento

PRF ajuda a viabilizar cirurgia
de urgência em criança
Na manhã de quarta-feira
(24) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o transporte de um medicamento necessário à realização de
apendicectomia de urgência em uma menina de três
anos na cidade de Chapecó. A
criança começou a passar mal
no fim de semana e foi levada
pelos pais ao hospital em São
Miguel do Oeste, onde reside. Como o quadro não melhorava e não foi possível o

diagnóstico, ela foi encaminhada para um hospital em
Chapecó na segunda-feira.
Na terça-feira à noite foi indicado o possível diagnóstico
de apendicite.
Com procedimento cirúrgico de urgência marcado para a retirada do apêndice, a menina, que tem um
problema de coagulação sanguínea, necessitava de medicamento específico para
evitar o sangramento exces-

sivo em cirurgias. Após buscas em instituições de saúde da região, o hospital não
conseguiu o fármaco para
a indispensável cirurgia. Os
familiares, ao tomarem conhecimento do problema,
informaram que possuíam o
medicamento em casa, mas,
devido à gravidade do quadro, não havia tempo hábil
para ir de Chapecó a São Miguel do Oeste e retornar.
Eles solicitaram apoio à

TRÂNSITO E VOCÊ
por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

PRF para o transporte urgente da medicação ao hospital. Um amigo da família foi
na casa deles, pegou a substância e encontrou-se com
a equipe da PRF no meio do
caminho. O medicamento foi
entregue por volta das 10h, a
tempo para a realização do
procedimento. Com a aplicação medicamentosa, a intervenção cirúrgica transcorreu
bem e a criança já se encontra em recuperação.

CONTRABANDO

SÃO MIGUEL DO OESTE

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil de Maravilha
apreenderam grande quantidade de cigarro contrabandeado do Paraguai, nesta semana,
na BR-282. A ação foi próximo
ao trevo de Flor do Sertão, onde
um Kadett estava com 15 mil
maços de cigarros do Paraguai.
Os agentes receberam

O Corpo de Bombeiros de
São Miguel do Oeste atendeu
a uma ocorrência de incêndio em residência por volta das
3h30 de domingo (21). A casa,
localizada na Rua Florianópolis, próximo à Zete Materiais
de Construções, foi destruída
pelo fogo. Apenas um cômodo
não foi atingido pelas chamas.
Vizinhos relataram à reportagem que a família que reside
na casa estaria viajando. Ain-

Casa é destruída por
incêndio no Bairro
São Gotardo

PRF e Polícia Civil
apreendem 15 mil
maços de cigarros
na BR-282
uma denúncia anônima sobre o carregamento. Após a
prisão, o homem, de 38 anos,
natural de Carazinho (RS), afirmou que receberia dinheiro para transportar o cigarro. Segundo a polícia, ele já
tem várias passagens por contrabando em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
PRF

da não há informações concretas sobre como o incêndio
começou. As altas temperaturas causadas pelo fogo comprometeram toda a estrutura
da residência. Bombeiros militares e comunitários atuaram
na ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local auxiliando no atendimento. Para
o combate às chamas e rescaldo do incêndio foram utilizados 9,5 mil litros de água.
Marcos Lewe/Rádio 103 FM

Cigarro estava em um veículo, estacionado em uma churrascaria

TRÁFICO DE DROGAS

Polícia Civil prende duas pessoas em Iporã do Oeste
No último dia 19 a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Iporã do Oeste,
com o apoio da Polícia Militar,
prendeu dois suspeitos pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Há vários
meses a Polícia Civil, por meio
de inquérito policial instaurado
pela Delegacia de Polícia de Iporã do Oeste, investigava um ho-

mem de 35 anos residente em
Iporã do Oeste, suspeito de traficar drogas, fornecendo entorpecentes, principalmente maconha e cocaína, para usuários
de Iporã do Oeste e região.
Conforme o delegado de
Polícia Civil da Comarca de
Mondaí, Eric Rosada, por meio
da investigação realizada por
policiais da Delegacia de Polícia

de Iporã do Oeste foi possível levantar muitas provas e informações de que o mesmo praticava
o tráfico, associando-se a várias
pessoas, inclusive adolescentes, para praticar o crime. O homem foi indiciado por praticar
os crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico de drogas, com penas que podem chegar de 8 a 25 anos de reclusão.

QUAL O PROPÓSITO
DA MUDANÇA?
Muitas pessoas estavam entendendo equivocamente que o crime de embriaguez ao volante, previsto
no Código de Trânsito Brasileiro, tinha sofrido alterações com a publicação da lei 13.546 de 2017.
Textos circulavam pelas redes sociais afirmando
que agora o crime de embriaguez ao volante sujeitava
o infrator à pena de reclusão de 5 a 8 anos, sem direito
à fiança. Não é isso que diz a nova lei.
A partir de 19 de abril deste ano, quando a lei efetivamente entrará em vigor, nós teremos mudanças nos
crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor se o condutor, em ambos os
casos, estiver sob influência de álcool.
No caso do homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o motorista estiver sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência, a pena passará a ser de reclusão de cinco a oito anos e suspensão ou proibição do
direito de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
Evidentemente a intenção do legislador foi a de endurecer a pena para estes condutores. Num primeiro
momento, ao autor do crime não será mais possível arbitrar fiança na Delegacia de Polícia. Ele ficará, portanto, preso pelo menos até a deliberação judicial.
Por outro lado, o legislador pode ter colocado uma
pá de cal no entendimento dos juízes e promotores de
Justiça linha dura que entendem que o motorista que
comete homicídio na direção de veículo automotor estando sob efeito de álcool, comete o crime de homicídio doloso, porque estando alcoolizado ele estaria assumindo o risco do resultado morte.
A partir de abril, ao menos em tese, esse raciocínio não poderá mais ser aplicado. E mesmo que a pena
prevista para o crime de homicídio culposo tenha sido
aumentada, o Código Penal determina que devem ser
aplicadas as penas restritivas de direito em substituição às privativas de liberdades para todos os crimes
culposos, independentemente do quantum da pena
prevista.
Logo, se o objetivo era o de complicar a vida do
motorista bebum, o tiro pode ter saído pela culatra.
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ACIDENTE DE TRABALHO

SANTA CATARINA

Um homem de 38 anos
morreu na quinta-feira
(25), por volta das 19h, em
Cunha Porã. Aurélio Verza trabalhava em um posto de combustíveis quando encostou em um cabo
da rede elétrica, recebeu
um choque e caiu da altura de cinco metros. Ele estava trabalhando na fachada do posto Gauchão.
A vítima reside em Renascença e era colaborador
de uma empresa parana-

Em dois dias mais de 700 mil
maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos em Santa
Catarina. Foram três apreensões
diferentes, três delas no Oeste catarinense. Só em Gaspar, no Vale
do Itajaí, foram apreendidos 565
mil maços em um galpão e outros
50 mil em um furgão na quarta-feira (24). Três pessoas foram detidas.
Já no Oeste foram realizadas três apreensões na quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar,
uma Amarok com placas clonadas
foi abordada na SC-480 em Cha-

Homem morre após
receber choque e cair
de cinco metros
ense, que foi terceirizada para fazer um trabalho na fachada do posto,
devido à troca de bandeira dos combustíveis.
Após o acidente, a guarnição dos bombeiros fez a
avaliação ao chegar no local, mas a vítima já estava sem os sinais vitais. Foi
dado início aos procedimentos de reanimação pelos bombeiros e continuado no Hospital de Cunha
Porã, mas sem sucesso.

FUTEBOL DE BASE

Planeta Bola realiza a 3ª
edição da Copa Maravilha
A 3ª edição da Copa Maravilha começa hoje (27) em
Maravilha. A abertura oficial,
se não chover, será no Estádio Osvaldo Werner. Em caso
de chuva não vai haver abertura e às 21h ocorre o primeiro jogo da competição, pela categoria sub-17, entre CRM Apaf
x CTAC Santo Expedito do Sul.
Estão confirmadas 74 equi-

pes distribuídas nas categorias
sub-11 (10 equipes), 13 (20 equipes), 15 (24 equipes) e 17 (20
equipes). Os jogos serão nos campos Estádio Osvaldo Werner, 4S,
Chinelo Queimado, José Leal Filho (CRM), Primavera Alta, Vasco, SER Aurora e Associação 12 de
Outubro. A Copa Maravilha, organizada pela empresa Planeta Bola
Eventos, encerra no sábado (4).

INTERNO

Campeonato de Futsal da
SER Aurora entra na fase final
Na tarde de hoje (27), a partir das 14h30, na SER Aurora, vai
ocorrer a 10ª rodada do Campeonato Interno de Futsal da Aurora. O primeiro jogo será no
naipe feminino e estará em quadra Raça Jovem x Tropa Quen-

te. Em seguida, pela categoria livre masculino, Boca Junior x
Cartola FC. Às 16h10 tem, no feminino, Meninas Dinâmicas
x Garotas da Bola. E às 17h, fechando a rodada, Vila Real A x
Metropol, na livre masculino.

Mais de 700 mil maços de cigarros
contrabandeados são apreendidos
pecó com 22 mil 700 carteiras de
cigarros que também teriam origem paraguaia. O motorista conseguiu fugir.
Na mesma região, a PRF aprendeu outra carga de cigarros contrabandeados. Segundo a Delegacia
da PRF de Chapecó, um veículo foi
abordado em uma rodovia estadual entre Coronel Freitas e Chapecó.
Outros 15 mil maços foram apreendidos através de uma ação entre a
Polícia Civil de Maravilha e Polícia
Rodoviária Federal (PRF), no município de Flor do Sertão.

Divulgação

Três das ações foram realizadas no Oeste catarinense

NOVE EQUIPES Congresso técnico foi realizado na manhã de
quinta-feira (25), no auditório da ADR

Campeonato Regional começa na
segunda quinzena de fevereiro
Na manhã de quintafeira (25) foi realizado, no
auditório da Agência de
Desenvolvimento Regional,
congresso técnico do Campeonato Regional de Futebol. A competição vai começar no próximo dia 18 e
terá a participação de nove
equipes. A forma de disputa será todos contra todos
em turno único. Confirmaram presença as equipes
Clube Recreativo Maravilha
(CRM), SER Ajap, Juventude CME Caibi, Ginástica
CME Riqueza, Esporte Clube Iraceminha, Águas Frias,
Fluminense de Tigrinhos,
AAPF Palmitos e Palmeiras
de São Miguel da Boa Vista.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Competição é organizada pela Liga Maravilhense de Desportos

A primeira fase classifica os seis primeiros colocados, sendo que o primeiro e
o segundo colocados estão
automaticamente na semifinal. Na fase seguinte o 3º
colocado enfrenta o 6º; e o
4º lugar enfrenta o 5º. A partir desta fase os jogos serão

de ida e volta. Como critério
de classificação vale o saldo
de gols.
No congresso também
ficou definido que as equipes terão que fornecer a relação dos atletas 20 minutos
antes do início da partida,
inclusive para as rádios que

transmitirem os jogos. Na
casamata será permitida a
presença dos nove jogadores reserva e mais três dirigentes. Durante o jogo cada
equipe poderá fazer cinco
substituições. Se houver mudança de horário ou do local
da partida, o fato deve ser comunicado obrigatoriamente
72 horas antes do horário estabelecido pela tabela.

Primeira rodada
Palmeiras x EC
Iraceminha
Riqueza x Caibi
Palmitos x Ajap
Fluminense x Águas
Frias
Folga: CRM

31

, 27 DE janeirO DE 2018

PARADESPORTO Trabalho de Conclusão de Curso foi requisito para
adquirir título de bacharel em Educação Física

Acadêmico apresenta estudo
comparativo entre atletas
O acadêmico Eduardo
Stieler, do curso de bacharel
em Educação Física da Horus
Faculdades de Pinhalzinho,
desenvolveu seu trabalho de
conclusão de curso (TCC) baseado em estudo comparativo
entre atletas paradesportistas
e convencionais em variáveis
psicológicas (motivação, ansiedade e estresse).
O resultado foi que os
atletas que participam dos
jogos paradesportivos estão
mais motivados em relação à
saúde, desporto e amizade do
que os atletas convencionais
das categorias de base. Se-

gundo Stieler, quando é analisada a ansiedade, é possível
afirmar que os paradesportistas possuem um nível superior de ansiedade competitiva. “Porém é conveniente
ressaltar que esses níveis estão atrelados à ansiedade positiva nos paradesportistas,
enquanto nos convencionais
o que predomina é a ansiedade negativa”, explica.
Resumo
Foi utilizado o Inventário de Motivação para a Prática Desportiva de Gaya e
Cardoso29, composto por 19

perguntas objetivas, subdivididas em três categorias:
competência desportiva, saúde e amizade/lazer. Para a ansiedade foram utilizados os
questionários de Ansiedade
traço-competitiva30 e para
a variável estresse o questionário proposto por Perreira32. Resultados: Os atletas
que participam dos jogos paradesportivos estão mais motivado em relação à saúde,
desporto e amizade do que
os atletas convencionais das
categorias de base. Na variável estresse, enquanto 23%
dos atletas convencionais in-

pódium

por joão luís theis
Engenheiro Mecânico
joaotheis@yahoo.com.br

feriram que raramente estão estressados, nos paradesportistas esse índice chegou
a 40,2%. Foi concluído que a
deficiência é apenas um limitador na prática, porque
na parte psicológica ela exerce um papel potencializador
de resultados de rendimento
para os aspectos de ansiedade, motivação e estresse. Neste sentido, para todas as variáveis psicológicas analisadas
no estudo, os atletas paradesportistas apresentaram melhores níveis de desempenho
quando comparados aos atletas convencionais.

JOGO BENEFICENTE

DISPUTAS

Os atletas se reuniram na tarde de sábado (20) não apenas com
o propósito de disputar
uma partida, mas também de contribuir para
uma causa solidária.
A equipe do sub-17 do
CRM de Maravilha entrou em campo para um
jogo amistoso e beneficente, enfrentando Amigos do Miguel. A equipe visitante contou com
ex-profissionais do futebol e atletas amadores da Chapecoense.
Quem assistiu ao
jogo pagou o valor de R$

A quadra de areia do Parque Cicio de fevereiro. As categorias de vôlei
dade das Crianças sediou no sábasão livre masculino e feminino; joguido (20) as primeiras disputas do 5º
nhos masculino e feminino até o ano
Festival de Vôlei e Futevôlei de Areia
2000; mirim masculino e feminino; e
Kapass Corretora de Seguros. Somentrio nos anos 2003, 2004, 2005. No fute no sábado foram mais de 30 jogos
tevôlei são disputadas as categorias
e no domingo (21) os atletas retorna1ª divisão (atletas da lista da associaram para a quadra de areia para noção); e 2ª divisão (atletas iniciantes),
vas disputas. Durante a semana tamcategoria máster - nascidos até 1982.
bém teve jogos no
fim da tarde. Neste fim de semana a competição
é pausada para
a realização da
Copa Maravilha.
Mais de 150
atletas participam
do Festival, que
tem as finais previstas para o iníJogos são realizados na quadra de areia do município

Sub-17 do CRM
disputa amistoso com
Amigos do Miguel
7 pelo ingresso. Os valores arrecadados serão usados para auxiliar
no tratamento de Miguel
Ângelo Ferreira, ex-atleta profissional da Chapecoense e Tubarão e que
teve também participação no CRM. Miguel está
fazendo quimioterapia
para tratar um câncer.
O jogo foi no Estádio Dr. José Leal Filho e
o placar foi 7 a 2 para a
equipe Amigos do Miguel. Durante a tarde
também teve sorteio de
brindes ao público que
prestigiou o amistoso.
Carine Arenhardt/O Líder

Jogo foi na tarde de sábado (2) no Estádio Dr. José Leal Filho

Começa o 5º Festival de Vôlei
e Futevôlei em Maravilha

Carine Arenhardt/O Líder

BOA NOTÍCIA!!
CHEVROLET ONIX RECEBE TRÊS ESTRELAS APÓS
NOVOS TESTES DE SEGURANÇA DO LATIN NCAP
Depois de obter zero estrelas para proteção de adultos nos testes de colisão do Latin NCAP no ano passado, o Chevrolet Onix recebeu reforços estruturais e foi submetido novamente a bateria de
testes, patrocinada pela própria fabricante. Desta vez, o hatch conquistou três estrelas para adultos e três para crianças. O mesmo
aconteceu com o sedã Prisma, que alcançou a mesma pontuação,
embora apenas o hatch tenha passado pelo crash test lateral. Essa
foi a primeira bateria de testes do Latin NCAP em 2018, da qual
também participou o novo Volkswagen Virtus.
O que mudou em Onix e Prisma, segundo o Latin NCAP, é que
os dois modelos receberam reforços de absorção de impacto nas
portas para aumentar seu nível de segurança, no caso de uma colisão lateral. O carro também ganhou ancoragem ISOFIX para as
cadeirinhas infantis e um novo cinto de segurança para o motorista. “Os reforços estruturais recentemente implementados no
veículo antecipam a entrada em vigor da norma ABNT. O resultado do teste realizado pela Latin NCAP, conferindo três estrelas
ao modelo, reflete as melhorias incorporadas ao veículo”, afirmou
a faApesar das melhorias, ele ainda não conseguiu ser classificado com quatro estrelas, pois, segundo a instituição, o modelo ainda apresenta uma proteção fraca para o peito do adulto no impacto frontal e no lateral. O cinto pélvico de dois pontos para o terceiro
ocupante traseiro também, não é tão efetivo quanto o de três pontos. Ainda assim, o Latin NCAP considerou importante os aperfeiçoamentos do carro - “As melhoras do Onix são uma importante
notícia para nosso mercado. É alentador ver como os fabricantes
de automóveis levam em frente essas melhorias tão relevantes.
Mais uma vez, o Latin NCAP demonstrou que os testes dos diferentes modelos, e a publicação de seus resultados, são ferramentas muito poderosas e eficientes disponibilizadas para melhorar
a segurança dos veículos no mercado latino-americano, mesmo
antes, e em um nível mais alto, que qualquer exigência a respeito
por parte do governo regional”, afirmou Alejandro Furas, Secretário Geral do Latin NCAP.
Fonte: AUTOESPORTE, por TEREZA CONSIGLIO

QUEIJOS ARTESANAIS

“Agora é preciso
ter muito mais
controle”, diz
médico veterinário
da Cidasc
Milton Kasper reforça que apesar da
regulamentação, produto deverá ter
acompanhamento de inspeção

DESPEDIDA

Depois de cinco
anos, padre
Flávio Heck deixa
Maravilha

Pároco volta ao Rio Grande do Sul e
deixa a igreja aos cuidados de Pedro
Almeida da Silva

Diana Heinz/O Líder

Divulgação

PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR

Procon orienta
sobre compra de
material escolar e
“listas proibidas”
Orientação para quem quer
economizar é pesquisar e ficar atento
aos itens listados pelas escolas
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AGRONEGÓCIO

Itaipu Rural Show encerra com
almoço e premiações

Tradicional feira contou com diversas programações e mais de 350 expositores
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