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CHARGe

LUIZ CARLOS 
PRATES

 O primeiro e o melhor
Vou fazer duas perguntas, uma para a leitora e outra para o leitor. 

Combinado? Coisa fácil, não vão precisar piscar, aposto que vão res-
ponder de pronto. Vamos lá.

Leitora, se você fosse solteira (imagino que o seja, mas não impor-
ta, tanto faz) com quem você preferiria casar: com o rapaz número 1 
entre as garotas ou com o rapaz considerado o possível melhor mari-
do? Entre o número 1 e o melhor, para quem o você piscaria o olho?

A pergunta vale para o leitor: com quem você casaria, se pudesse, 
com a gatona número 1 da aldeia, a número 1 das mulheres, ou com a 
melhor garota para ser esposa?

Talvez eu não tenha feito as perguntas de modo adequado, mas 
é que andei revendo um velho livro de marketing de negócios onde a 
questão era exatamente essa: como negociante, o que você prefere, ser 
o número 1 do mercado ou ser o melhor?

A questão, segundo dizem os marqueteiros de hoje, está superada, 
você tem que ser o melhor e não o número 1. Dito de outro modo, seus 
produtos precisam ser os melhores, de muito pouco lhe vai adiantar ser 
o primeiro em publicidade e nome rolando pelo mercado. Os atuais es-
pecialistas de marketing não engolem mais essa história de comprar, 
consumir alguma coisa, só porque o produto lidera o ranking. 

E vim até aqui para dizer que essa nova proposta do marketing tem 
que valer para nós. De pouco me adiante ter ao lado a mulher número 
1 do “mercado”, a mais famosa, a mais conhecida, a mais popular... Eu 
quero, ao meu lado, penso que você também, a pessoa melhor. E ser o 
melhor depende só de nós. E vem dessa verdade a importância de fa-
zer um trabalho de que gostamos na vida. Ninguém se vai especializar, 
buscar eficiência, competência, qualificação quando não gosta do que 
vive fazendo, e o faz só pelo salário, pelo dinheiro.

Ser o melhor é muito melhor que ser o primeiro... Tudo bem, se con-
seguirmos reunir ser o primeiro com ser o melhor, bom, aí os outros to-
dos que corram para debaixo da mesa. Imagine, leitor, aquela mulher não 
ser apenas a primeira aqui na aldeia como é também a melhor. Cruzes... 

Mas as pessoas teimam em achar que com elas é mais difícil, que elas 
não têm isso, não tem aquilo, que isso e mais aquilo... É o discurso costu-
meiro de quem não é o primeiro e muito menos o melhor. Mas poderia ser. 

NÓS
Vivo dizendo nas minhas palestras que todos nós, queiramos ou 

não, somos um “produto”, como outro qualquer, um produto muito so-
cial... Temos, como qualquer produto, a embalagem externa, nossas 
roupas, nossos gestos, nossos modos habituais de ser e estar e... Preci-
samos ter, como qualquer produto, qualidade interna. Quando alguém 
nos for “consumir” como produto, precisa descobrir em nós uma for-
midável qualidade interna. Essa qualidade nos vai fazer longevos no 
mercado e muito procurados por todos. Depende de nós.

VeRDADe
Não adianta ficar brabo, melhor é escutar... Você compraria um 

produto cuja embalagem está toda riscada? Pode ser. Isso vale para as 
pessoas que se riscam pelo corpo todo e depois vão para entrevistas de 
emprego. Muitas são reprovadas e nunca vão saber do porquê... A “em-
balagem” do produto humano, no caso, foi do desagrado da empresa. 
Não invento, repasso apenas...

FALTA DIZeR
Uma pessoa grosseira no modo de falar pode ter a beleza de um anjo, 

(ele ou ela) mas será tomada por um demônio em muitos momentos. Uma 
bela mulher desbocada, vulgar no falar, bah, nem a pau, Juvenal...

ANÁLISe Parlamentar afirma que o objetivo é manter a tríplice aliança 

Deputado federal faz avaliação 
e fala sobre as eleições

O deputado federal Cel-
so Maldaner (PMDB) falou 
sobre a movimentação po-
lítica para as eleições deste 
ano em Santa Catarina. Ele 
cita diversos nomes que fi-
guram para a chapa majo-
ritária no PMDB e demais 
partidos, como Gelson Me-
rísio (PSD), Esperidião Amin 
(PP), Paulo Bauer (PSDB) e 
Mauro Mariani (PMDB), en-
tre outros. “A nossa inten-
ção é manter a tríplice alian-
ça, que seria PMDB, PSDB e 
PSD”, explica.

Ele afirma que todo po-
lítico possui interesse em 
concorrer para o Senado, 
ou para uma vaga na chapa 

majoritária, mas que tudo 
depende da aliança entre os 
partidos. Sobre concorrer 
à reeleição, o parlamentar 
revela que não quer entre-
gar o cargo de forma sim-

ples se for disputar em outra 
frente, já que é importan-
te para a região manter um 
representante na Câmara 
dos Deputados. Ele afirma 
que gostaria de ver a pre-

feita de Maravilha, Rosimar 
Maldaner, como candidata 
a deputada federal por San-
ta Catarina em 2018. “Se não 
tiver deputado daqui, a nos-
sa região vai ficar descober-
ta. Sou o único deputado do 
Extremo-Oeste”, enfatiza. 

Em seu terceiro man-
dato, ele destaca que ocu-
pa atualmente a 29ª coloca-
ção como parlamentar mais 
atuante do Brasil entre os 
513 deputados federais e 81 
senadores. Ele afirma que 
2017 foi um ano positivo, 
principalmente na captação 
e liberação de recursos. “Me 
sinto realizado pelo traba-
lho que fiz”, destaca.
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LIÇÕeS De VIDA
É muito importante ter uma atmosfera amorosa em sua casa. 
Faça tudo o que puder para ter um lar tranquilo e harmonioso.

MULTA
O prefeito de São Paulo, João Doria, tomou uma decisão inédi-
ta: todo funcionário que for pego com o celular durante o traba-
lho ou reunião será multado em R$ 500 por infração. Ele toma deci-
sões que agradam a todos, mas é uma medida que acreditamos que 
todo gestor público ou empresário gostaria de tomar. O uso do ce-
lular tomou um espaço que está exagerado. Tem pessoas que es-
tão numa dependência tal que sua presença em rodas de ami-
gos ou ambiente de trabalho está se tornando insuportável.

O prefeito em exercício, San-

dro Donati, assumiu a presidên-

cia da comissão organizadora da 

Fecimar 2018. O anúncio da rea-

lização do evento foi feito nesta 

semana. O trabalho está inician-

do e conforme adiantou Dona-

ti, também serão convidadas en-

tidades para se juntar ao grupo. A 

feira, segundo Donati, é um an-

seio dos maravilhenses e vai mar-

car o sexagésimo aniversário de 

Maravilha. “Em 2018 Maravilha 

completa 60 anos e além da pro-

gramação do aniversário, deci-

dimos fazer a Fecimar, que nos 

anos anteriores precisou ser can-

celada, principalmente por mo-

tivos econômicos. Estamos nos 

organizando com bastante an-

tecedência e já temos sinaliza-

dos recursos federais para auxi-

liar com o evento e vamos buscar 

mais parceiros”, diz o prefeito.

VISITA
Nesta semana tivemos o prazer de receber a visita 
do delegado regional de Polícia de Chapecó, 
Wagner Meirelles. Veio a Maravilha rever os 
velhos amigos e matar a saudade da cidade. 
Registramos sua visita como honrosa, pois Wagner 
sempre foi um amigo da Líder! Obrigado!

GAFES E GAFES
Com a proximidade do julgamento do ex-presidente Lula em segunda 
instância, tanto os seus opositores, quanto os seus aliados, buscam 
demonstrações de força - mas algumas delas se mostram equivocadas. No 
último fim de semana, por exemplo, a presidente nacional do PT, senadora 
Gleisi Hoffmann (PR), cometeu uma gafe ao publicar no Twitter: “Show de 
torcida! Um apaixonado por futebol como @LulapeloBrasil [perfil oficial do 
petista] merece mesmo o carinho e a homenagem de torcedores no mundo 
todo”, escreveu Gleisi na rede social. “Recebi esta imagem, que mostra 
uma faixa ‘FORZA LULA’ na torcida do Bayern de Munique, ontem, na 
partida contra o Bayer Leverkusen, pela Liga Alemã”, completou. Contudo, 
a faixa não trazia a frase “Forza Lula” e sim “Forza Luca”, em referência a 
Luca Fanesi, um torcedor italiano que está em coma após se ferir durante 
confusão entre torcidas de dois times italianos em novembro de 2017. O 
torcedor tem sido homenageado em estádios pelo mundo desde então. 
Na foto publicada por ela, um torcedor se apoiava na faixa, o que levava à 
falsa impressão de que o ‘C’ de Luca era um ‘L’, de Lula. Minutos depois da 
publicação, Gleisi acabou apagando o tuíte. Mas já era “tarde demais” e a 
“gafe” acabou se espalhando pela internet...

O PODER
A internet está mudando o mundo muito mais do que você imagina. 
Observe: o Spotify faliu as gravadoras; Netflix faliu as locadoras; o Google 
faliu a Listel, Páginas Amarelas e as enciclopédias; as mídias sociais 
estão complicando os veículos de comunicação; o Uber e similares estão 
acabando com os taxistas... Até o repórter pode perder seu emprego porque 
esta nota foi escrita com base em informações fornecidas via WhatsApp.

MELHORAS
desejamos ao amigo e empresário 
Vilson Bernardi recuperação de sua 
saúde o mais breve possível. embora 
seja pessoa praticante de esportes e 
extremamente calmo, a fragilidade de 
nossa saúde nos pega de surpresa. 
Um abraço, amigo! esperamos que 
logo esteja novamente em plena 
atividade!

PROMOÇÃO NO JUCA RUIVO
Com o objetivo de arrecadar recursos 
para a viagem ao 32º Rodeio Crioulo 
de Vacaria, no Rio Grande do Sul, 
que ocorre no fim de janeiro, o Grupo 
de danças Invernada Adulta do 
Centro de Tradições Gaúchas Juca 
Ruivo realiza hoje (20) carreteiro de 
costela. Conforme a organização do 
evento, após o jantar os integrantes 
farão apresentações gauchescas 
seguidas de músicas para o público 
dançar. Todos convidados!

HOSPITAL SÃO MIGUEL
digno de elogios o profissionalismo e 
dedicação do corpo clínico e todos os 
funcionários do Hospital São Miguel. O 
atendimento que recebemos durante 
os períodos de internação nos leva 
a agradecer publicamente o carinho 
e dedicação de todos. deixamos de 
nominá-los individualmente, mas fica 
aqui o nosso carinho e o eterno deus 
lhes pague!

MeSTRe
O cirurgião-dentista Paulo Alber-

to Frainer recebeu nesta semana o títu-
lo de mestre profissional em odontologia 
na área de Disfunção Temporomandibu-
lar e Dor Orofacial. Parabenizamos ao ami-
go e profissional pelo título alcançado!

JUÍZES QUEREM LULA CONDENADO, INELEGÍVEL E SOLTO
A maior e melhor novidade da eleição presidencial de 2018: Luiz Inácio 

Lula da Silva não será candidato. Ficará impedido pelas condenações e con-
firmações de condenações a ele impostas em casos de corrupção. A deci-

são já foi tomada em um fórum informal de magistrados. Unidos, eles deci-
diram pela condenação. Também resolveram que, ao menos por enquanto, 

nada de prisão – para que Lula não acabe posando de falsa vítima.
 Em encontros informais, magistrados fecharam posições sobre o caso Lula. 

Eles entenderam que existem razões para condenar e prender, sim, o lí-
der petista. No entanto, a maioria deles não quer conflitos, baderna, per-

da do controle institucional. Os juízes não querem dar motivos para vaga-
bundos, que não têm nada a perder, tentar botar fogo no país. Eles avaliam 
que uma eventual prisão de Lula traria maiores consequências para o cli-
ma de insegurança no eixo RJ-SP. O temor valeria para os demais estados. 

ANÁLISe Parlamentar afirma que o objetivo é manter a tríplice aliança 
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DIRETO AO PONTO

VOLTANDO COM BOAS (NEM TANTO) 
NOTÍCIAS,  E COM PREVISÕES 
NÃO CONFIRMADAS

O mês de janeiro é o mês de retorno ao trabalho, retorno das 
férias, e muitas vezes, retorno dos afazeres, das contas, dos proble-
mas. Começando pelo salário mínimo, o valor de 954 reais foi abai-
xo do que se esperava. Depois de muito tempo temos um reajus-
te abaixo da inflação. O Decreto nº 9.255, de 29.12.2017, publicado 
no Diário Oficial da União Extra, regulamentou a Lei nº 13.152, de 
29 de julho de 2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e 
a sua política de valorização de longo prazo. Desde 1º de janeiro de 
2018, o salário mínimo de R$ 954 corresponde a um valor diário de 
R$ 31,80 e o valor horário, a R$ 4,34. Como a lei 13.152 aqui referida 
fala sobre “política de valorização”, este ano o governo saiu do eixo 
e reajustou “a menor” o valor. Provavelmente, os rombos existen-
tes tiveram efeito direto e decisivo sobre este reajuste, que chegou 
a ser aventado em 979 reais. Contentemo-nos com menos, como já 
de hábito do brasileiro em tantas outras situações.

PREVISÕES NÃO CONFIRMADAS
E sobre a previsão mais lógica de todas, e que realmente não 

se confirmou, está a votação das novas regras previdenciárias. Ba-
teu exatamente com o que vinha publicando no ano passado. E 
digo mais: o governo federal não tem cacife para aprovar, exata-
mente agora. Se o “pai” for o ministro da Fazenda Henrique Mei-
relles, aí não aprova mesmo. Se o “genitor” for Rodrigo Maia, há 
pequena probabilidade. Todavia, há muitos que não querem que 
Maia se crie como um nome forte para concorrer à Presidência da 
República. A queda de braços vai continuar, e aqui mais uma pre-
visão. Pode não aprovar nem fevereiro, em que pese haver prazo 
(19 de fevereiro) para a Câmara dos Deputados votar. 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 
MUDOU EM JANEIRO

Calma, caro leitor. Mudou apenas o layout da fatura. Esta últi-
ma leitura ainda se dá sob “bandeira vermelha”, o que aumenta em 
alguns trocados o valor da continha. Entre as mudanças que a Ce-
lesc fez no layout da fatura estão o aumento no tamanho da letra e 
a reorganização das informações para que fiquem mais claras ao 
cliente. A companhia também passa a trazer o aviso de débito em 
destaque para alertar sobre eventuais inadimplências, além de um 
código de barras mais visível. As reformulações deixaram até o cus-
to de impressão mais baixo, gerando economia para todos. A Ce-
lesc explica que as mudanças vieram atender a uma demanda da 
distribuidora, mas também a sugestões dos próprios clientes, sem-
pre no intuito de facilitar a comunicação com o consumidor. O pre-
ço? Bem, este não mudou... Talvez para pior... 

Uma nova preocupação vem afetan-
do parte da população brasileira, princi-
palmente neste início de ano. O Minis-
tério da Saúde, embora não admita um 
possível surto, confirmou o aumento nos 
casos de febre amarela no país, princi-
palmente na região Centro-Oeste do Bra-
sil, estados de São Paulo e Minas Gerais. 

Conforme balanço do Ministério da 
Saúde, o país contabilizou 35 casos de 
contaminação por febre amarela, entre 
julho de 2017 e o domingo (14). No ba-
lanço anterior, divulgado no dia 9 de ja-
neiro, o Brasil tinha apenas 11 casos con-
firmados desde o mês de julho. Durante 
o período, 20 pessoas morreram pela do-
ença. Outros 145 casos suspeitos perma-
necem sendo investigados. 

Em Santa Catarina são cinco casos 

suspeitos. Dois destes cinco pacientes 
faleceram em decorrência de doença e 
ambos haviam viajado para o Estado de 
São Paulo, onde podem ter tido o contato 
com o vírus. O Estado não registra casos 
autóctones desde 1966.

Buscando ampliar a prevenção da 
doença, alguns estados do país amplia-
ram as campanhas de vacinação, a exem-
plo de Santa Catarina. No início deste 

mês a Diretoria de Vigilância Epidemio-
lógica de Santa Catarina (Dive/SC) di-
vulgou novo calendário de vacinação 
para 2018. Uma das principais mudan-
ças é a ampliação da vacina contra a fe-
bre amarela para crianças com idade até 
nove meses. A dose é disponibilizada 
para crianças nascidas a partir de 2017 
em todo o território catarinense. 

Outra mudança é com relação à va-
cinação contra varicela. Será disponibiliza-
da a segunda dose para crianças de quatro 
a seis anos com o objetivo de prevenir sur-
tos da doença, especialmente nas escolas. 
Também tem mudança na vacina menin-
gocócica C conjugada (meningite), para 
adolescentes de 11 a 14 anos. Para este gru-
po, será aplicado um reforço ou a dose úni-
ca, conforme situação vacinal encontrada. 

SAÚDe Veja como ficam os calendários nos municípios de Maravilha e São Miguel do Oeste 

Mudanças no calendário de vacinas 
ampliam prevenção de doenças

Conforme a secretá-
ria de Saúde de Maravi-
lha, Miriane Sartori, a va-
cina contra a febre amarela 
já é aplicada desde 1998 no 
município, para crianças 
com noves meses de ida-
de, ou pessoas de outras fai-
xas etárias que não tenham 
sido imunizadas na infân-
cia. Ela explica que alguns 
municípios disponibilizam 
doses fracionadas, mas to-
das as crianças nascidas em 
Maravilha recebem a dose 
completa, já estando imu-
nizadas pelo resto da vida. 
Portanto, não há mudan-
ças no município para esta 
vacina. 

Já a vacinação contra a 
varicela tem mudanças. Os 
bebês recebiam uma úni-
ca dose aos 15 meses, mas 
a partir deste ano também 
será oferecida uma dose de 
reforço para crianças com 

idade entre quatro e seis 
anos. Miriane destaca que 
todas as crianças desta faixa 
etária que chegam às uni-
dades de saúde recebem o 
reforço. 

A aplicação da vacina 
meningocócica C conjuga-
da também muda neste ano 
em Maravilha. Até dezem-
bro de 2017, a dose, que é 
única, era disponibilizada 
para adolescentes de 12 e 13 
anos e neste ano a faixa etá-
ria amplia para 11 a 14 anos. 

Conforme Miriane, 
também teve ampliação da 
faixa etária para os adoles-
centes que recebem a vaci-
na do HPV. A mudança vale 
apenas para os meninos, 
que recebem duas doses 
da vacina, com idade entre 
11 e 14 anos. Até dezembro 
de 2017 a dose era aplicada 
para adolescentes com ida-
de entre 11 e 13 anos.

Em São Miguel do Oes-
te, conforme a coorde-
nadora do Programa de 
Imunização, Débora Casa-
grande, as únicas mudan-
ças são quanto às vacinas 
de varicela e meningite. 
Débora destaca que a vaci-
nação da febre amarela na 
região já vinha sendo feita 
para pessoas de nove me-
ses de idade a 59 anos des-
de 2016, por se tratar de 
uma região de fronteira. “O 
que mudou é que agora é 
uma dose única e não mais 
doses de 10 em 10 anos, ou 
seja, se você já tem uma 
vacina contra a febre ama-
rela, não precisa mais apli-
car”, explica. 

As maiores mudan-
ças, conforme informa a 

coordenadora, é quanto à 
varicela para crianças de 
quatro a seis anos, a pri-
meira dose é aplicada aos 
15 meses. O que também 
muda é a vacina menin-
gocócica C contra a me-
ningite, conjugada para 
adolescente entre 11 e 14 
anos. Será aplicado um 
reforço ou a dose única, 
dependendo da situação 
da pessoa. Débora salien-
ta que as doses já foram 
solicitadas e devem estar 
disponíveis a partir de se-
gunda-feira (22) no Cen-
tro de Vacinas. O horário 
de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 
7h às 19h, sem fechar ao 
meio-dia, e aos sábados 
das 8h às 12h. 

Calendário de vacinas 
em Maravilha

Mudanças em 
 São Miguel do Oeste

em relação às vacinas de 
varicela e meningite
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DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, n. 
13.146/2015 – Estatudo da Pessoa com Deficiência –, des-
tina-se a assegurar e a promover, em condições de igualda-
de, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 
da pessoa com deficiência, objetivando a sua inclusão so-
cial e cidadania. 

O Estatuto prevê, dentre outros direitos, a igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas sem sofrer qualquer 
discriminação; atendimento prioritário; atenção integral à 
saúde em todos os níveis de complexidade, por intermédio 
do SUS; direito à educação de qualidade, à moradia digna, 
ao trabalho, à acessibilidade, etc.

Especificamente no que tange aos direitos relacionados 
à saúde das pessoas com deficiência, o Estatuto prevê, em 
seu artigo 23, a vedação da cobrança de valores diferencia-
dos por planos e seguros privados de saúde, em razão da 
condição de pessoa com deficiência, além de considerar tal 
ato como crime de discriminação por motivo de deficiência, 
sendo púnivel com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa 
(artigo 88 da Lei 13.146/15). 

Nesse sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) reforçou essa proibição ao editar a Súmula n. 19, 
de 28 de julho de 2011, que estabelece que as operado-
ras de saúde não podem desestimular, impedir ou dificul-
tar o acesso ou ingresso dos beneficiários em razão de ida-
de, condição de saúde ou por ser deficiente, inclusive com a 
adoção de práticas ou políticas de comercialização restriti-
vas direcionadas a esses consumidores.

Além disso, a pessoa com deficiência tem direito a be-
nefícios fiscais e isenções tributárias, como a isenção do pa-
gamento de impostos na compra de veículos adaptados ou 
especiais e, ainda, a isensão no imposto de renda na apo-
sentadoria.

Colaboração: Karlessa Mantovani

eDITORA:  ROSIANE POLETTO

MARAVILHA
RUA PASTOR ARMANDO CLAAS, 22 - CENTRO
49. 3664 4721

A Circunscrição de Trân-
sito (Citran) foi inaugurada 
em Maravilha no último dia 
8 com a presença do secretá-
rio-executivo da Agência de 
Desenvolvimento Regional 
(ADR) do município, Jonas 
Dall’Agnol, delegados Joel 
Specht e Leonardo Zambelli, 
além de diversas lideranças. 
Segundo o governo, a Citran 
não vai apenas emitir a Car-
teira Nacional de Habilita-
ção (CNH), mas trabalhar 
com emissão e resolução 
das documentações de veí-
culos para os municípios de 
Maravilha, Cunha Porã, Ira-
ceminha, São Miguel da Boa 
Vista, Flor do Sertão e Tigri-
nhos. 

O atendimento é realiza-

do das 12h às 18h, de segun-
da a sexta-feira, junto à ADR. 
Na primeira semana de aten-
dimentos foram feitos 45 do-
cumentos de licenciamento, 
além de 233 processos de en-
trada entre transferências e 
alteração de dados. Segundo 
o delegado Leonardo Zam-
belli, o número é expressivo 
para apenas uma semana de 
trabalho. 

De acordo com o delega-
do Joel Specht, a Citran é um 
importante passo para a im-
plantação da delegacia re-
gional de Maravilha. Para o 
prefeito em exercício, San-
dro Donati, o município é um 
polo regional, mas precisa de 
serviços para atender cada 
vez mais a população. 

INAUGURAÇÃO Mais de 200 processos de entrada 
foram realizados na primeira semana de trabalho

Circunscrição de Trânsito inicia 
atendimento em Maravilha

Primeira semana contou com expressivo número de atendimentos

Os associados do Sicoob Credial rece-
beram no dia 29 de dezembro de 2017 a re-
muneração de sua cota capital, equivalente 
a 7% sobre o saldo médio da cota durante o 
exercício de 2017.

Conforme o presidente do Sicoob Cre-
dial, Hermes Barbieri, o capital social é o 
patrimônio do Sicoob. “Através do capital 
social podemos conceder novos emprésti-
mos e manter a cooperativa bem alicerça-
da. Remunerar o capital social é uma forma 
de reconhecimento à fidelidade de nos-

so associado, visto que o capital social de 
cada associado é proporcional a sua movi-
mentação financeira junto ao Sicoob Cre-
dial”, considera.

Barbieri destaca que foram muitos 
desafios enfrentados ao longo do exer-
cício de 2017, mas mesmo assim as so-
bras geradas são significativas. “Na pró-
xima assembleia nosso associado poderá 
comparecer e acompanhar a apresenta-
ção dos resultados e a distribuição das 
sobras”, finaliza.

SICOOB 

Mudanças no calendário de vacinas 
ampliam prevenção de doenças
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Vereador

perde o mandato
Após decisão, quem 
irá assumir a vaga é o 
suplente Ademir Unser (PP)

O 
vereador de Maravilha Jeo-

vany Folle (PSDB) perdeu o 

mandato após votação reali-

zada em sessão extraordiná-

ria na noite de quinta-feira (18). A banca-

da da situação pedia a saída do edil pelo 

trânsito em julgado de um processo cita-

do pelos vereadores autores Celso Ledur 

(PSB), Cleber Pertussatti (PMDB), Mar-

clei Grando (PMDB), Gilmar Castanha 

(PMDB) e Eder Moraes (PMDB). Com a 

decisão, o suplente Ademir Unser (PP) irá 

assumir a vaga.

Como os vereadores citados no pro-

cesso não podiam participar da sessão, os 

suplentes foram convocados e a banca-

da da situação foi completamente substi-

tuída. Os vereadores que votaram foram: 

Ivo Badia (PMDB), Odair José Batistello 

(PMDB), Sérgio Bourscheid (PMDB), Do-

raci Felisiak (PSB) e Celso Zanchet (SD), 

este último pelo suplente Luiz Robert 

(PMDB) não poder comparecer.

Do lado da oposição votaram Jandir 

Primon (PP), Itamar Adler (PSD), Nata-

lino Prante (PP), Luiz Hermes Brescovici 

(DEM) e Láurio Stieler (PP). Folle foi subs-

tituído por Ademir Unser (PP), que tam-

bém não teve direito a voto por ser parte 

interessada.

Após a leitura do parecer e manifes-

tação dos vereadores Odair Batistello e 

Luiz Hermes Brescovici, bem como a de-

fesa de Jeovany Folle, foi realizada a vota-

ção, que contou com sete votos favoráveis 

e três contrários.

Ademir Unser irá assumir a vaga

“O vereador Jeovany Folle sofreu uma condena-
ção criminal. Essa sentença transitou em julgado no 
dia 18 de julho de 2016. Trânsito em julgado é quando 
não cabe mais recurso à sentença judicial, então come-
ça a correr o prazo para cumprir a pena. Esse trânsito 
ocorreu poucos dias antes do registro das candidatu-
ras para a eleição. Hoje nós temos uma sentença judi-
cial de extinção da pena, que ocorreu no dia 22 de se-
tembro de 2017. Depois deste dia, temos a denúncia dos 
colegas vereadores protocolado no dia 16 de dezembro 
que pede a cassação do vereador, alegando que ele te-
ria perdido os seus direitos políticos. Temos um verea-
dor que demonstrou valor extraordinário no ano pas-
sado, que promete ser uma liderança política e que irá 
se destacar muito em Maravilha. Como ficam os eleito-
res de Jeovany, que confiaram nele por que a Justiça cri-
minal deu uma certidão dizendo que estava apto a ser 
candidato? Ele registrou sua candidatura e ninguém 
lembrou de fazer uma impugnação. O pessoal da situ-
ação perdeu a opor-
tunidade de impug-
nar sua candidatura 
antes que a juíza de-
cretasse a extinção da 
pena. Portanto, ele 
está na plenitude de 
seus direitos. A lei de-
termina que não se 
casse os diretos de Jeo-
vany, e se cassarmos, 
sofreremos mandado 
de segurança. Tenho 
certeza que o Jeovany 
irá retornar”.

“É verdade que errei no passado. É verdade também que 
já paguei e a pena está extinta. Não há nenhuma notificação 
que pede minha cassação. Existe, sim, uma inexigibilidade, 
mas não é passível de cassação. Talvez eu seja culpado por es-
tar sofrendo essa perseguição política e isso nada mais é do 
que perseguição política. No pleito eleitoral passado a popula-
ção mandou um recado para os vereadores, que embora fosse 
o mesmo Executivo, fizeram uma renovação na Casa de Leis, 
mantendo só três vereadores. Foi muito claro esse recado, que-
remos trabalho, fiscalização, informação, ter vez e voz dentro 
da Câmara. E foi isso que fizemos enquanto oposição. Se esse 
é o preço por trabalhar em prol da comunidade, eu vou pa-
gar. Dói ter que explicar por que as coisas não acontecem como 
deveriam, por que os 9,7 de transparência não condizem com 
a realidade. Nós temos a consciência tranquila, a comunida-
de reconhece nosso trabalho, nos procura e vai poder continu-
ar procurando. A bancada da oposição sempre trabalhou com 
responsabilidade, teve entrega no que fez, intensidade. Não 

tem espaço no dia a dia para ser 
morno. Não podemos mais como 
município admitir apadrinha-
mento, benefícios, e isso incomo-
da quando vem à tona. A po-
pulação está enxergando e está 
cansada. Mas o culpado é o Jeo-
vany, que já pagou a pena e está 
sendo condenado de novo. Tenho 
feito, junto com alguns vereado-
res, algumas denúncias. Rogo que 
continuem com essa coragem. É o 
preço que se paga por fazer um 
trabalho diferenciado em uma 
política que precisa ser revista”.
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*Condições válidas para contratações de planos familiares de 1 titular
+ 3 dependentes, durante o período de janeiro a março.

(4
9) 3631-2216

O Hospital São José de 
Maravilha adquiriu uma 
nova tecnologia, usada prin-
cipalmente para acom-
panhar pré-partos de alto 
risco. Com auxílio da comu-
nidade, a entidade investiu 
o montante de R$ 15 mil na 
compra de um aparelho mo-
nitor fetal cardiotocógrafo. 
Deste montante total, R$ 6 
mil foram doados pelo gru-
po Along The Streets. O va-
lor foi arrecadado pelo gru-
po durante um encontro de 
carros rebaixados, promovi-
do em novembro de 2017 em 
Maravilha. 

 O cardiotocógrafo é um 
equipamento de alta tecno-
logia que analisa e monitora 
em tempo real a vitalidade, 
sofrimento e posição fetal. 
Este é um método não inva-
sivo que analisa o bem-es-

tar fetal, quando a gestante 
entra em trabalho de par-
to. Desenvolvido para auxi-
liar os profissionais da saú-
de no acompanhamento de 
pré-partos de alto risco, ava-
liando estado fetal, taquicar-
dia e contrações uterinas, o 
aparelho também tem a pos-
sibilidade de realizar o mo-
nitoramento em gestação 

gemelar. 
Conforme a direção do 

Hospital São José, o cardio-
tocógrafo é muito importan-
te para a área da obstetrícia, 
já que a entidade é referên-
cia para oito municípios da 
região. O novo aparelho já 
está no Hospital, que aguar-
da apenas o treinamento dos 
profissionais na próxima se-

mana para colocá-lo à dis-
posição dos pacientes. A di-
reção do Hospital, por meio 
da diretora, Neiva Rossa 
Schaefer, agradece aos orga-
nizadores do evento, em es-
pecial ao representante do 
Along The Streets, Cristiano 
Vassoler, pela doação. 

DOAÇÃO Hospital recebeu R$ 6 mil para a compra do aparelho para 
acompanhar pré-partos e arcou com contrapartida de R$ 9 mil

Hospital São José adquire 
nova tecnologia

Aparelho já está no Hospital 
e deve ser disponibilizado 
aos pacientes em breve

O Sicoob, maior sistema de 

cooperativas de crédito do Bra-

sil, é o novo patrocinador ofi-

cial do Campeonato Catari-

nense de Futebol. O anúncio 

da parceria foi divulgado na 

segunda-feira (15) pela Fede-

ração Catarinense de Futebol 

(FCF) e Associação de Clubes 

de Futebol de Santa Catarina 

durante a solenidade de lan-

çamento da competição. O pa-

trocínio do Sicoob se estende 

para todas as competições ofi-

ciais da FCF, nas séries A, B e C 

e Copa Santa Catarina.

A estreia da temporada 

2018 do Campeonato Catari-

nense de Futebol foi realiza-

da na quarta-feira (17). “Um 

dos sete princípios do coope-

rativismo de crédito é o inte-

resse pela comunidade e o Si-

coob, que em Santa Catarina 

está presente em 85% dos mu-

nicípios, quer estar cada vez 

mais presente no dia a dia de 

milhares de torcedores do es-

porte mais popular do Estado, 

do Brasil e do mundo”, afirma 

o presidente do Sicoob Central 

SC/RS, Rui Schneider da Silva. 

“Além de torcer, pessoas de to-

das as idades gostam de prati-

car esportes, criando e conso-

lidando amizades, ajudando a 

combater o estresse e o seden-

tarismo e constituindo uma 

extensa rede de relações soli-

dárias que são a essência do 

cooperativismo”, acrescenta.

Para o gerente comercial do 

Sicoob Central SC/RS, Pedri-

nho Vignatti, o futebol faz par-

te da vida de milhares de cata-

rinenses, que torcem, vibram 

e acompanham seus clubes ao 

longo da competição. “Envol-

vendo, não raro, todos os fami-

liares, pais e filhos, pessoas de 

todas as idades que buscam nas 

emoções do esporte o estreita-

mento de vínculos afetivos, de 

amizade, de amor pelo clube, 

vivenciando experiências que 

contribuem para tornar a vida 

mais agradável e feliz”, diz. 

O Sicoob irá lançar uma 

forma de interação inédita com 

o campeonato, um aplicativo 

para que os torcedores acom-

panhem todos os detalhes da 

competição, com as rodadas, 

tabelas de classificação, infor-

mações sobre árbitros, atletas e 

tudo que envolve o campeona-

to. O aplicativo irá estar dispo-

nível nas plataformas IOS e An-

droid.

Além disso, o aplicativo 

também terá o Palpiteiro Si-

coob, que vai premiar os torce-

dores que acertarem os resulta-

dos dos jogos. Em cada rodada, 

quem marcar mais pontos po-

derá ganhar três prêmios: um 

vale-cartão para compras de R$ 

300 para o maior pontuador, de 

R$ 200 para o segundo coloca-

do e de R$ 100 para o terceiro. 

No fim da competição, os maio-

res acertadores receberão, res-

pectivamente, uma TV, um no-

tebook e um smartphone.

FUTeBOL

Sicoob é o patrocinador 
oficial do Campeonato 
Catarinense 2018

Na quarta-feira (17) o 

prefeito de Maravilha em 

exercício, Sandro Donati, 

reuniu-se com o vice-gover-

nador, Eduardo Pinho Mo-

reira, no gabinete em Flo-

rianópolis. A pauta foi o 

pedido de recursos para o 

calçamento na Linha Arabu-

tã. O vice-governador assu-

miu o compromisso de via-

bilizar a obra, orçada pelo 

projeto em R$ 700 mil. 

Moreira e Donati trata-

ram da liberação dos recur-

sos do Fundo de Apoio aos 

Municípios (Fundam) e so-

bre a viabilização de um 

evento cultural para o ani-

versário de Maravilha. Do-

nati também esteve em 

outros órgãos da adminis-

tração estadual, tratando 

de recursos para a Fecimar, 

marcada para o mês de no-

vembro.

ReCURSOS

Prefeito em exercício se reúne com vice-governador

Principal tema debatido foi o calçamento da Linha Arabutã 

Divulgação
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NOVIDADe Estabelecimento está localizado na Avenida 
Araucária e atende aproximadamente 600 alunos 

Jumper está em novo endereço 

A Jumper reinaugurou 

em novo endereço na segun-

da-feira (15) em Maravilha, 

com coquetel. A instituição 

está localizada na Avenida 

Araucária, 787. Lenacir Kist, 

gerente-administrativa, ex-

plica que a mudança foi pen-

sada para garantir maior 

acessibilidade. “Além disso, a 

quantidade de alunos pedia 

um espaço mais confortável. 

As salas são amplas e clima-

tizadas. Atualmente atende-

mos, em média, 600 alunos”, 

afirma.

No próximo mês a uni-

dade comemora dois anos 

de atividades no município. 

A Jumper também possui 

sede em Chapecó, Pinhalzi-

nho e Xanxerê. Lenacir des-

taca que são cursos presen-

ciais para todas as idades, 

com certificado garantido 

em todo o território nacio-

nal. “A instituição também 

possui parceria com empre-

sas para encaminhamento 

de alunos no mercado de tra-

balho”, diz.

As matrículas estão aber-

tas e até o mês de fevereiro  

as mensalidades estão com 

desconto de até 60%. A equi-

pe convida alunos e fami-

liares para conhecer o novo 

espaço e também os cursos 

ofertados.

CURSOS
Administração e negócios
Auxiliar administrativo com secretariado 
Gestão de empresas
Técnicas de contabilidade
Vendas com marketing e propaganda
Assistente jurídico 
Oratória
Liderança de coaching de impacto
Tecnologia
Autocad
Coreldraw
Photoshop
Informática básica
excel
Hardware

Idiomas
Inglês básico

Inglês intermediário

Inglês avançado

Profissões
Analista de almoxarifado e logística

Mecânica de motos

Mecânica de automóveis

eletricista

Inspetor de qualidade

Fotografia

Automaquiagem

eletrônica

Instalação e manutenção de climatizadores

Saúde
Atendimento de farmácia, consultório 
médico e laboratório

Preparatório para o enem 

estabelecimento está localizado na Avenida Araucária

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

O Hospital Regional 
Terezinha Gaio Basso de 
São Miguel do Oeste reali-
za, neste mês, a seleção de 
fornecedores para a aqui-
sição de equipamentos 
que irão estruturar o Se-
tor Regional de Oncologia. 
A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) liberou no iní-
cio do ano o valor de R$ 2,3 
milhões para a ação que 
vai atender 30 municípios.

O Instituto Santé, res-
ponsável pela gestão do 
Hospital, tem até 90 dias 
para realizar as compras. 
O diretor da unidade, Je-
ferson Gomes, lembra que 
esta é apenas mais uma 
etapa para a implantação 
do serviço e que outras 
ainda estão em andamen-
to. Ele destaca que o pro-
cesso está bem avançado 
e pretende efetuar as pri-
meiras aquisições na pri-
meira quinzena de feve-
reiro.

Segundo Gomes, a 
próxima fase é a alteração 
do contrato com a Secre-
taria de Estado da Saúde, 
incluindo os valores para 
a prestação do serviço na 

região. Conforme o dire-
tor, a reforma e ampliação 
do Hospital, que aumen-
ta a capacidade de leitos 
e dá outras condições es-
truturais para a oncologia, 
também é uma importan-
te ação. Além disso, a pre-
paração da equipe, a con-
tratação de profissionais e 
organização dos protoco-
los hospitalares são ações 
já estão sendo planejadas 
há bastante tempo.

O secretário em exer-
cício da Agência de De-
senvolvimento Regional 
de São Miguel do Oeste, 
Claudemir Parmigiani, fri-
sa que o contato com a Se-
cretaria de Estado da Saú-
de já está sendo feito, tanto 
pela Regional, quanto pela 
gestão do Hospital e várias 
autoridades da região.

Hospital Regional realiza 
seleção de fornecedores para 
aquisição de equipamentos 

O Instituto Santé, 
responsável pela 
gestão do Hospital 
Regional de São 
Miguel do Oeste, 
tem até 90 dias 
para realizar as 
compras

Instituto Santé, responsável pela gestão do Hospital, 
tem até 90 dias para realizar as compras

ONCOLOGIA  
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ECONOMIA E NEGÓCIOS
por RAQUEL BASSO HÜBNER

raquel@jornalolider.com.br

NOVIDADe Estabelecimento está localizado na Avenida 
Araucária e atende aproximadamente 600 alunos 

“Se a história passada fosse 
tudo o que importa no jogo, as 
pessoas mais ricas seriam os 
bibliotecários” Warren Buffett

1,5 milhão de estrangeiros virão 
ao estado até o fim do verão

Estimativa divulgada pela San-

tur, órgão oficial de divulgação do 

turismo catarinense, aponta que o 

Estado deve receber 1,5 milhão de 

visitantes internacionais durante 

a alta temporada de verão, que vai 

até o dia 28 de fevereiro. Caso a ex-

pectativa se confirme, será um au-

mento de 36,3% em relação ao ve-

rão passado, quando 1,1 milhão 

de turistas de fora do país vieram. 

Florianópolis e Balneário Cambo-

riú são os destinos favoritos daque-

les que chegam por via terrestre, 

com 31% e 24% das preferências, 

respectivamente. Para o presiden-

te da Santur, Valdir Walendowsky, 

os dois principais fatores que ex-

plicam a vinda em massa de turis-

tas do Mercosul são: proximidade e 

aumento do custo de vida nos paí-

ses vizinhos. Explica-se: Santa Ca-

tarina, dentro do Brasil, é o desti-

no de praia mais perto para muitos 

argentinos, uruguaios e paraguaios 

que desejam sair de seus países. 

Além disso, muitos aproveitam a 

viagem para comprar produtos que 

saem mais em conta no Brasil do 

que em suas nações, como é o caso 

de eletrodomésticos, alguns eletrô-

nicos, roupas e peças para carros.

Produção 
industrial de 
SC acumula 
alta de 4,5%
Os segmentos que 
mais influenciaram o 
resultado positivo da 
indústria catarinense 
no ano foram produtos 
alimentícios (7,3%), 
associado a óleo de soja 
refinado; metalurgia 
(25,7%), com destaque 
para artefatos e peças 
diversas de ferro fundido; 
e confecção de artigos 
do vestuário e acessórios 
(5,0%), onde conjuntos e 
vestidos de malha, além 
de vestuário e acessórios 
de malha para bebês 
chamaram a atenção. 
O resultado nacional foi 
uma elevação menor, 
de 1,9% para a indústria 
de transformação. 
Com isso, ao lado do 
Mato Grosso, Santa 
Catarina ocupa a terceira 
posição no ranking de 
desempenho entre os 
estados brasileiros, que 
é liderado por Paraná e 
Goiás.

50 empresários embarcaram 
com FecomércioSC e SenacSC 
para Nova Iorque
Pelo sétimo ano consecutivo, as duas instituições levaram 
os participantes para sete dias de imersão no atacado e 
varejo, para fazer visitas técnicas em empresas referência 
mundial nos segmentos e a participação na 107ª edição da 
Retail’s Big Show. Esta é a maior feira de varejo do mundo 
promovida pela National Retail Federation (NRF), em 
que o grupo teve a oportunidade de conhecer as últimas 
tendências, tecnologias e soluções para o varejo, além 
de planejar estratégias e boas práticas de profissionais 
reconhecidos internacionalmente: na lista estão Martin 
Barthel, do Facebook; Spencer Fung, da Li & Fung; 
Arianna Huffington, do Huffington Post; Marne Levine, 
do Instagram; entre outros grandes nomes do mercado.

BRF lança linha mais barata feita 
com sobras de Sadia e Perdigão
A gigante de alimentos BRF lançou ontem uma nova 
marca, a Kidelli, que começa a ser comercializada em 
fevereiro. Voltada para o público de baixa renda, a 
linha será feita a partir de “matéria-prima excedente” 
de partes nobres de produtos da Sadia e da Perdigão 
- que pertencem à BRF. Inicialmente, contará com 14 
produtos, entre eles presuntos, empanados, mortadelas 
e hambúrgueres. A distribuição ao mercado contará com 
força de vendas exclusiva e focada em distribuidores 
independentes e redes atacadistas. Inicialmente, os itens 
serão produzidos em cinco unidades fabris, mas a maior 
parte do volume virá das plantas de Videira e Uberlândia. 

Com 22 municípios, Rio Grande do Sul 
cria Rota das Cervejarias Artesanais
O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior 
número de microcervejarias. São 144 empresas que 
produzem cervejas artesanais em terras gaúchas, 
representando mais de 20% do total de fábricas no país, onde 
o número total é de 675. As cidades que farão parte da nova 
rota são Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Ivoti, 
Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Presidente 
Lucena, Linha Nova, Picada Café, Nova Petrópolis, Gramado, 
Canela, São Francisco de Paula, Alto Feliz, Campo Bom, Feliz, 
Igrejinha, São Vendelino, Sapiranga, Três Coroas e Vale Real.

SalõeS de beleza terão que emitir nota 
fiScal e profiSSionaiS vão preciSar de cnpJ
A resolução se aplica aos profissionais que trabalham no sistema de 
parceria, em que parte do valor pago pelo cliente fica com o salão, 
modelo regulamentado pela lei 13.352/2016, que entrou em vigor em 
janeiro de 2017. Não vale para funcionários contratados pelo salão. 
de acordo com a resolução, os salões devem emitir documento fiscal 
informando o total das receitas de serviços e produtos, discriminando 
as cotas-parte do salão-parceiro e do profissional-parceiro. As regras 
passaram a valer em 1º de janeiro de 2018. 
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por DR. Geovani Delevati

Doenças que afetem o cérebro, 
como derrame cerebral e doença de 
Parkinson, podem levar à hiperati-
vidade da bexiga. Nesta circunstân-
cia, a bexiga passa a não responder 
completamente ao controle volun-
tário e pode se contrair sem a von-
tade do paciente. Como resultado, 
o paciente sente vontade frequente 
de ir ao banheiro, às vezes de forma 
repentina e intensa, que não con-
segue segurar e pode levar à per-
da de urina. Por vezes, entretanto, 
a bexiga pode assumir um compor-
tamento diferente, não apresen-

tando contração mesmo quando o 
paciente deseja urinar espontane-
amente. Se isto ocorre, o pacien-
te apresenta um jato urinário fraco, 
precisando fazer força para urinar 
e pode chegar a necessitar de uma 
sonda para esvaziar a bexiga.

Pacientes com esclerose múlti-
pla ou lesão da medula por trauma-
tismo ou infecção frequentemente 
apresentam distúrbios da micção. 
Podem apresentar hiperatividade 
vesical ou diminuição da contratili-
dade da bexiga de forma semelhan-
te ao descrito acima. Além disso, 

o funcionamento do esfíncter que 
controla a micção pode estar alte-
rado nestes pacientes. Por apresen-
tarem distúrbios geralmente mais 
severos e, muitas vezes não terem 
sensibilidade adequada, precisam 
de investigação e acompanhamen-
to urológico frequente.

No passado, pacientes com 
distúrbios da micção causados por 
problemas neurológicos tinham 
poucas opções de tratamento e 
muitos acreditavam que sua con-
dição era consequência natural da 
doença e/ou do envelhecimento. 

A maioria dos pacientes permane-
cia com fraldas e incontinente ou 
usava sondas todo o tempo. Atu-
almente muito pode ser feito para 
melhorar os sintomas ou eliminar 
os distúrbios do controle vesical.

Se você tem alguma doença 
neurológica e possui distúrbios da 
micção ou conhece alguém nestas 
condições, procure um especia-
lista. Através de uma investigação 
abrangente ele poderá identificar a 
causa precisa dos seus problemas 
urinários e instituir medidas tera-
pêuticas para combatê-los.

Distúrbios miccionais associados 
a doenças neurológicas

O sistema nervoso é responsá-
vel pela coordenação precisa dos 
diferentes órgãos do trato urinário, 
garantindo a continência urinária 
durante o enchimento da bexiga e 
o esvaziamento completo da mes-
ma durante a micção. Doenças ou 
traumatismos de diferentes partes 
do sistema nervoso podem afetar 
a coordenação dos órgãos do tra-
to urinário e acarretar variadas for-
mas de distúrbios da micção.

Por serem causados por pro-
blemas neurológicos, os distúr-
bios da função vesical nestes pa-
cientes também recebem o nome 
de “bexiga neurogênica”. Entre as 
doenças neurológicas que mais 
frequentemente cursam com dis-
túrbios do controle da micção 
destacam-se os acidentes vascula-
res cerebrais (derrames), a escle-
rose múltipla, a doença de Parkin-
son, o traumatismo raquimedular 
(paraplégicos ou tetraplégicos) e 
outras.

O tipo de alteração no controle 
da micção causada pelas doenças 
neurológicas depende principal-
mente da área afetada pela doen-
ça e da função da mesma. Assim, 
dois pacientes com derrame cere-
bral (acidente vascular cerebral) 
podem ter sintomas urinários bas-
tante diferentes ou até mesmo 
não apresentar nenhuma altera-
ção em relação à sua micção nor-
mal antes do derrame. O mesmo é 
válido para outras doenças, como 
Parkinson, esclerose múltipla, de-
mência, etc.

Hiperatividade de bexiga
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A ingestão de líquidos em abundân-
cia já é fato bem estabelecido para pre-
venção da formação de cálculo renal, 
porém essa orientação é ainda mais im-
portante nos meses quentes de verão. 
Alguns estudos apontam um aumento 
de até 30% nos atendimentos para cál-
culo na via urinária nesta época do ano.

Com a elevação da temperatura, 
principalmente em locais de maior umi-
dade, há maior perda de líquidos pelo 
suor. A urina, caso não haja reposição 
de líquidos, torna-se muito concentra-
da em minerais como o cálcio, o que au-
menta o risco de esses minerais se con-
centrarem em forma de cálculos.

“Há uma orientação e crença de que 
se deve ingerir aproximadamente dois 
litros de água por dia; entretanto o mais 
importante é a quantidade de líquido 
que é eliminada em forma de urina!”

Há uma orientação e crença de que 
se deve ingerir aproximadamente dois 
litros de água por dia; entretanto o mais 
importante é a quantidade de líqui-
do que é eliminada em forma de urina! 
Esse fato é ainda mais importante no 
verão, quando o risco de desidratação 

é maior. Uma dica simples ajuda muito 
os pacientes com cálculo: a coloração da 
urina. O paciente deve sempre eliminar 
urina bem clara, o que representa que a 
hidratação está suficiente.

Outra dúvida frequente é qual o 
melhor líquido a ser ingerido. Todos 
são saudáveis, porém alguns são mais 
apropriados para pacientes portado-
res ou com risco de formação de cál-
culo urinário. A ingestão acentuada de 
chá, por exemplo, é benéfica quanto à 
hidratação, mas pode ser perigosa em 
pacientes com litíase de oxalato, vis-
to que essa bebida é muito rica nesta 
substância.

A ingestão de sucos de laranja e li-
mão é uma boa fonte de citrato, que im-
pede a agregação dos cristais; entretan-
to esses sucos trazem consigo o risco da 
ingesta aumentada de açúcares. O mais 
importante é ter orientação médica sufi-
ciente e provavelmente o melhor líqui-
do a ser ingerido é aquele melhor aceito 
para o gosto pessoal do paciente.

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia

HIDRATAÇÃO
nos meses de verão
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Municípios não 
podem conceder 

Alvará sem vistoriar 
acessibilidade

Grupo SC Acessível, do qual o 

Ministério Público de Santa Ca-

tarina (MPSC) faz parte, emitiu 

nota técnica na qual sustenta 

que a Lei Estadual nº 17.071/17, 

ao admitir a emissão de alvará sem 

prévia verificação dos requisitos de 

acessibilidade mediante a simples au-

todeclaração do interessado, extrapo-

la a competência legislativa do Estado 

de Santa Catarina e afrontou dispositi-

vos constitucionais. A nota técnica des-

taca que a Lei Brasileira da Inclusão nº 

13.146/2015 preceitua que a conces-

são e a renovação de alvará de funcio-

namento para qualquer atividade são 

condicionadas à observação e certifi-

cação das regras de acessibilidade.

O promotor de Justiça de São Mi-

guel do Oeste, Maicon Hammes, sa-

lienta que existe uma legislação federal 

de 2004 que estipula as condições para 

qualquer imóvel novo ou antigo com as 

regras de acessibilidade que visa facili-

tar a vida das pessoas com deficiência e 

a todos os demais. “É uma situação de 

interesse coletivo que visa melhorar o 

trânsito para todas as pessoas, princi-

palmente aquelas com alguma dificul-

dade, que encontram mais obstáculos 

no dia a dia”, reforça. 

Hammes observa que existem re-

gras voltadas para espaço público e uso 

coletivo, como comércio e indústrias. 

“Sempre que há trânsito de pessoas 

nesses locais, há um interesse coleti-

vo. Normalmente no espaço privado 

as regras são definidas pelo município”, 

acrescenta. O promotor informa que o 

Decreto Federal se vale principalmente 

a ambientes de uso público e coletivos. 

Já em imóveis antigos, ele salienta que 

se passou a cobrar a partir de 2011 pe-

los municípios da região e diversos pré-

dios foram notificados. 

Sobre esses prédios antigos, Ham-

mes menciona que estes precisam se 

adequar, porém há problemas técni-

cos. “Os engenheiros costumam dizer 

que qualquer prédio pode ser adapta-

do, mas o problema é o custo, porque 

às vezes vai ter que demolir uma par-

te da estrutura, colocar o elevador na 

parte de fora. E pensando nisso, foi ce-

lebrado um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) com os municípios, fle-

xibilizando essa legislação para tornar 

possível que se possa adequar a aces-

sibilidade nos prédios antigos sem cau-

sar um ônus inviável aos proprietários 

e foi previsto que haveria adequação 

desde que não houvesse demolição da 

estrutura e também que não fosse um 

valor muito alto”, detalha. 

Nesses casos, o promotor salienta 

que o proprietário do prédio deve con-

tratar um profissional para fazer proje-

to de adequação, que será apresentado 

para o município e, com a aprovação, 

deverá executar. “Tudo tem que ser 

avaliado, até porque se o valor para re-

alizar a acessibilidade ultrapassar o va-

lor é preciso fazer uma escolha sobre o 

que vai ser feito e a equipe técnica do 

município está orientada que vai bus-

car fazer as adequações que favoreçam 

o maior número de pessoas que transi-

tam no local”, diz. São Miguel do Oeste, 

assim como todos os cinco municípios 

da Comarca, assinaram o TAC. 

Os prazos do TAC são conforme cada situação 
individual. A previsão, de forma geral, trata sobre a 
adequação das calçadas no centro da cidade de São 
Miguel do Oeste até o fim de 2018 e nos bairros até 
fim de 2019. E a adequação dos prédios públicos, o 
prazo é de cinco anos a partir da assinatura do TAC, 
que também se encerra no fim de 2019, porém o 
promotor observa que os projetos de adequações 
devem ser apresentados antes para análise da equipe 
técnica e está com encerramento até março deste 
ano. “São muitos casos, e prédios novos devem estar 
100% adequados, se não, não são aprovados e não sai 
o Alvará. O município tem que fazer a fiscalização e a 
partir do vencimento desses prazos previstos no TAC 
os imóveis que não estiverem adequados, a primeira 
providência é que o município não poderá liberar o 
Alvará. Na verdade isso já deveria estar ocorrendo 
desde a nova Lei da Pessoa com Deficiência, que é de 
2015, mas em virtude do TAC foi dada prorrogação e 
provavelmente vai afetar no Alvará de 2019”, ressalta. 

O promotor comemora que algumas das mudanças 
já podem ser visualizadas nas ruas do centro de São 
Miguel do Oeste, com calçadas adequadas e amplas, 
o que, segundo ele, inclusive valoriza os imóveis da 
cidade, que fica mais bonita e transitável. “O que a gente 
tem observado é que além de favorecer as pessoas, está 
tornando nossa cidade mais bonita. Isso começou em 
2009 pela procuradora da República Maria Capucci, 
todo o resultado, costumo dizer que em virtude da 
obra dela que começou o procedimento. Hoje estamos 
começando a colher os resultados”, comemora Hammes. 

Promotor de Justiça Maicon Hammes 
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Promotor de Justiça Maicon Hammes 

Para o presidente da Associação 
dos Portadores de Deficiência Física 
de Maravilha (Aspma), Ederval Pigat-
to, tratar de acessibilidade urbana en-
volve o desafio de propiciar o acesso 
amplo e democrático à cidade. “Tudo 
que é novo causa impacto, muitas ve-
zes negativo. Medo de como fazer, dú-
vidas. Mas é importante lembrar que 
essas mudanças não são só para uma 
minoria, não é fazer melhorias somen-

te para pessoas com deficiência per-
manente, mas também para pessoas 
com alguma deficiência temporária. 
Todas as pessoas precisam de acessi-
bilidade”, acredita.

Ele cita as mudanças que são feitas 
em casa com a chegada de um bebê, 
por exemplo. “Em nossa casa nos preo-
cupamos, então por que não devemos 
nos preocupar com a outra parte, que é 
a cidade? Hoje fizemos tudo na cidade, 

saímos com nossos pais idosos, com 
crianças. A cidade é nosso quintal, te-
mos que cuidar dela”, afirma. 

Para Pigatto, planejar o desenvol-
vimento urbano é pensar em formas 
economicamente viáveis de acesso a 
equipamentos e serviços públicos por 
todos os habitantes. Ele destaca a im-
portância da inclusão e afirma que o 
TAC veio para garantir o que a lei já 
determina. 

TAC DA ACeSSIBILIDADe eM MARAVILHA 

Em Maravilha, o Termo de 
Ajuste de Conduta da Acessi-
bilidade foi assinado em julho 
de 2017. O documento estipu-
la prazos para o cumprimento 
da legislação, exigindo proje-
to para adequação do passeio 
público e regularização inter-
na das edificações para ob-
tenção do Alvará em 2018. 

O secretário municipal da 
Administração de Maravilha, 
Cleiton Borgaro, lembra que o 
município foi um dos últimos 
municípios do Extremo-Oes-
te a assinar o termo. “O Minis-
tério Público de Santa Catari-
na elegeu como uma de suas 
iniciativas a garantia da aces-
sibilidade nos espaços públi-
cos e privados de uso coletivo, 
com a proposta de atuar em 

duas frentes, tanto para impe-
dir que novas edificações se-
jam construídas sem atender 
as normas de acessibilidade, 
como também para garantir a 
adequação gradativa dos es-
paços já edificados”, diz.

Após seis meses, ele afir-
ma que muitos projetos de 
adequação já deram entrada. 
Entretanto, ele esclarece que 
os munícipes não devem fa-
zer mudanças sem contratar 
um engenheiro ou arquiteto. 
“Não é contratar uma empre-
sa e iniciar a obra, primeiro é 
preciso o projeto. Então o pri-
meiro passo é buscar um res-
ponsável técnico para a ela-
boração”, explica.

Borgaro afirma que o pri-
meiro compromisso é em re-

lação à calçada pública. Nas 
residências, a partir do mo-
mento em que o munícipe 
receber a notificação, deverá 
providenciar a elaboração do 
projeto. “Quando está elabo-
rado, precisa dar entrada e vai 
para o setor competente para 
ser analisado. Uma vez apro-
vado, será expedido o alvará 
de licença. Esse alvará é o do-
cumento que autoriza o iní-
cio da obra. Só pode iniciar 
a obra com o alvará”, destaca.

Borgaro explica que após 
o término da obra o munícipe 
deve requerer a vistoria, para 
então ser concedido o Habi-
te-se, documento que atesta 
que a obra foi executada de 
acordo com o projeto. “To-
dos vão receber notificação, 

via Correios ou do auditor de 
obras. Aqui no município isso 
começou ainda no ano passa-
do. A partir do momento que 
receber, o responsável terá 
365 dias para executar o pro-
jeto, podendo ser prorroga-
do por mais 300 dias, desde 
que comprove que já iniciou 
a obra”, detalha. 

Para pessoas físicas e ju-
rídicas detentoras de Alva-
rá, neste ano a empresa deve 
apresentar o projeto de ade-
quação do passeio público e 
de adequações internas (ram-
pas acessíveis, elevadores, pla-
taformas elevatórias, banheiro 
acessível, vagas de estaciona-
mento). Borgaro esclarece 
que a prefeitura deverá anali-
sar o projeto no prazo máximo 
de 120 dias. A partir da apro-
vação, começam a contar os 
prazos para as adaptações, em 
que o responsável pelo imóvel 
terá o prazo de 180 dias para 
executar a calçada acessível. 
Segundo o Ministério Públi-
co, será permitida a prorroga-
ção do prazo por mais 120 dias 
em casos especiais. 

Já para a renovação do 
Alvará em 2019, as empre-
sas devem comprovar que a 
obra da calçada foi executa-
da. Diferentemente das ade-
quações no interior do imó-

ADAPTAÇÕeS

Presidente da Associação dos Portadores de 
deficiência Física de Maravilha, ederval Pigatto

vel, em que é preciso dar 
entrada no projeto, mas que 
para a execução o prazo é de 
365 dias, podendo ser pror-
rogado por duas vezes, pelo 
mesmo prazo. “É um prazo 
maior, pois são adaptações 
mais complexas. Lembran-
do que nenhuma empre-
sa pode atuar sem alvará, o 
que gera multa”, destaca. O 
TAC também estipula uma 
exceção para adaptação in-
terna quando as modifica-
ções podem colocar em ris-
co a estrutura da edificação, 
desde que atestado por lau-
do técnico.
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O Sicredi, instituição fi-
nanceira cooperativa com 
mais de 3,6 milhões de asso-
ciados e atuação em 21 esta-
dos brasileiros, tem buscado 
contribuir com a vida de seus 
associados e também com o 
desenvolvimento das regiões 
onde está presente através de 
portfólio completo de solu-
ções financeiras.

Dentre as soluções dispo-
níveis, destaca-se o crédito, 
que tem sido um importan-
te impulsionador na realiza-
ção dos sonhos dos associa-
dos. “Temos diversas linhas 
para atender as diferentes ne-
cessidades dos nossos asso-
ciados, sejam pessoas físicas 
ou empresas, e assim auxiliar 
na concretização de seus ob-
jetivos, ou no desenvolvimen-
to de seus negócios”, enfatiza 
o diretor de negócios, Márcio 
Girardi.

 O associado de Maravi-
lha Ari Roque de Moraes in-
gressou no Sicredi em 1995 
e encontrou na cooperativa 
de crédito o apoio para a re-
alização de um grande pro-
jeto. A construção do Plaza 
Eventos só foi capaz a partir 
de um crédito que comple-
mentou os recursos que pos-

suía. “Recomendo a coope-
rativa para os meus amigos e 
contatos próximos, pois gos-
to do relacionamento e aten-
dimento prestado pelos cola-
boradores, ao mesmo tempo 
em que me sinto realizado 
em fazer parte do Sicredi, em 
ser um dos donos deste ne-
gócio”, enfatiza. 

O Plaza Eventos é su-
cesso. Com capacidade para 
mais de mil pessoas, o espa-
ço é disponibilizado para to-
dos os tipos de eventos, como 
casamentos, aniversários, 

reuniões, cursos, dentre ou-
tros. “Assim como o associa-
do Ari, somos felizes em ter-
mos apoiado diversas outras 
iniciativas de associados aqui 
em Maravilha e em toda área 
de atuação da cooperativa. 
Reforçamos o convite para 
que os associados venham 
até a agência se informar so-

bre o funcionamento das nos-
sas linhas de crédito e inclu-
sive simular o valor de acordo 
com a sua necessidade. Esta-
mos de portas abertas e que-
remos continuar contribuin-
do com o desenvolvimento da 
nossa região”, afirma o geren-
te da agência de Maravilha, 
Irajá Turchetto.

PLAZA eVeNTOS Maravilhense Ari Roque de Moraes é associado
da cooperativa há mais de 20 anos

O Sicredi é destaque no 
ranking Valor Grandes Grupos. 
Neste ano a instituição financeira 
ocupa a 60ª posição entre os 200 
maiores grupos empresariais, sal-
tando 19 colocações em relação 
ao ano anterior. Além disso, está 
no 8º lugar entre as dez que mais 
cresceram em Receita.

A cooperativa também se 

destaca na categoria Setor de 
Finanças: 14º lugar entre os 20 
maiores da área de Finanças; 
2º entre os que mais cresce-
ram em Receita; 8º entre os 20 
maiores em Patrimônio Líqui-
do; 10º entre os 20 maiores em 
Lucro Líquido; e 6º entre os 20 
melhores em Rentabilidade Pa-
trimonial. 

ReSULTADOS
Sicredi está entre os maiores 
grupos empresariais do país

O programa A União Faz a 
Vida é uma iniciativa do siste-
ma Sicredi, realizado há mais de 
22 anos em território nacional. 
Na região do Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC o mesmo é realizado 
em oito munícipios, contemplan-
do 51 escolas, 6.258 alunos, 672 
educadores e 374 funcionários da 
educação. 

Desenvolvido por meio de 
uma parceria da cooperativa 
com o poder público municipal, 
o programa está presente em Ro-
deio Bonito, Vista Alegre, Ame-
tista do Sul, Pinhal, Taquaruçu 
do Sul, Planalto, Erval Seco e em 
São Carlos.

Os projetos desenvolvidos 
buscam a construção e vivência 
de atitudes e valores de coopera-
ção e cidadania. Além dos proje-
tos, o programa promove a forma-
ção continuada de educadores, 
prestada pela FAI Faculdades de 
Itapiranga.

Em 2017 foram oferecidas em 
média 16 horas de formação por 
educador e 177 projetos, abran-
gendo temas como família, inclu-
são digital, saúde, alimentação, 
qualidade de vida, espiritualida-
de e musicalidade. Os municí-
pios também organizaram amos-
tras pedagógicas com exposições 
e apresentações artísticas. 

SICReDI
Programa alcança mais de seis mil alunos

PARCeRIA
Sicredi Alto Uruguai RS/SC e 
Ascar-emater/RS realizam capacitações

Há mais de cinco anos o Si-
credi Alto Uruguai RS/SC pos-
sui um acordo de cooperação 
com a Associação Riograndense 
de Empreendimentos de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural 
(Emater), juntamente com a As-
sociação Sulina de Crédito e As-
sistência Rural (Ascar), disponi-
bilizando cursos e treinamentos 
para seus associados. Em 2017 a 
cooperativa beneficiou 20 asso-
ciados em 12 cursos realizados 
por meio desta parceria. 

O convênio tem por objetivo 
conjugar esforços para ministrar 
cursos de capacitação, buscan-
do desenvolver atividades pro-
fissionalizantes, de empreende-
dorismo, contribuindo para que 
os associados busquem conhe-
cimento e fazendo com que per-
maneçam no campo.

O associado Claudecir do 
Nascimento, de Seberi (RS), par-
ticipou da capacitação de pro-
cessamento artesanal do leite. “O 
curso superou as expectativas, 
nos empenhamos bastante para 
que fosse proveitoso. Quando 
você aprende a fazer algo é gra-
tificante, além de agregar renda 
para a propriedade”, destaca.

Após a realização do trei-
namento, o escritório da Ema-
ter de cada município faz o 
acompanhamento das ativida-
des desenvolvidas, prestando 
assessoria na propriedade do 
agricultor. Para usufruir des-
te benefício, o associado in-
teressado deve contatar a sua 
agência, preencher os quesi-
tos necessários e o Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC contribuirá com 
50% do valor total do curso.
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TOQUe De ReQUINTe
por Simone Hübner

S
empre que o ano ter-
mina, é comum ver-
mos as pessoas fa-
zendo promessas e 

planos para o ano que virá.
Como não sou muito dada 

a certas formalidades, gosto 
de fazer o ano novo sempre 
em uma data que tem um sig-
nificado especial para mim: 
meu aniversário. É como se 
com ele eu tivesse um ano 
novo exclusivo, só meu.

Pode soar um pouco ego-
ísta, eu sei, mas o coração 
transborda ao saber que dos 
365 (ou 366) dias do ano, eu 
(e todos) tenho um dia que é 
só meu. Um dia para celebrar 
a vida, o respirar, o estar aqui 
e agora, a família, os amigos, 
as conquistas, um dia para 
sonhar e fazer planos, soprar 
a velinha e fazer um pedido.

Mas também um dia para 
encerrar ciclos, deixar uma 
parte da estrada para trás e 
seguir por um caminho novo 
e desconhecido. Não é que o 
que tenha sido deixado para 
trás é ruim, é que apenas não 
serve mais.

A vida nos ensina isso de 
uma forma tão natural que, às 
vezes, não nos damos conta 
e aí ao invés de calças curtas 
e sapatos apertados, temos 
olhos que choram e corações 
despedaçados.

Acredito que se aprendês-
semos a renovar nossa vida 
como as mães que precisam 
com frequência renovar o 
guarda-roupa dos pequenos, 
ela, talvez, tornar-se-ia mais 
leve e sadia.

Bom,  eu não sei que dia 
é  o seu aniversário,  nem 
como seu guarda-roupa está 
organizado,  mas talvez  hoje 
seja dia de faxina mental. 
Dia de reorganizar,  de tirar 
coisas velhas e deixar espaço 
para o novo em nossos 
corações,  dia de encerrar 
ciclos,  deixar para trás o 
que ficou para trás e levar 
adiante só o essencial.
Não precisa esperar uma 
data específica,  hoje é  o dia 
perfeito para recomeçar!
Que tal começar pelo 
seu guarda-roupa?

Por Tamiris da Ross

– Sempre que uma peça entra, duas precisam sair 
– sim, a conta é esta mesmo: uma entra, duas saem, 
e isso é proposital. Deixar um espaço vazio garante 
que volta e meia a vida possa nos presentear e tere-
mos um espaço para acomodar o presente recebido.

– Quando é inverno, as roupas de inverno ficam 
mais à mostra; quando é verão, ficam as de verão. 
Isso quer dizer que todas as pessoas e coisas (traba-
lho, bens, etc.) que temos em nossa vida são impor-
tantes e precisamos delas, mas durante um período 
algumas têm prioridade, depois são outras, e assim 
vai, sendo este um ciclo sem fim.

– Também é preciso, volta e meia, olhar para 
tudo que há no guarda-roupa e ver que, embora al-
gumas peças que estejam ali sejam lindas e maravi-
lhosas, elas já não combinam mais com você. Talvez 
porque você tenha ficado mais velho, talvez porque 
seu corpo mudou, ou porque simplesmente já não 
encaixa mais.

Então esse é o momento de decidir o que fazer 
com essas peças: algumas serão carinhosamente re-
tiradas do guarda-roupa e passadas adiante, elas fo-
ram boas naquele momento, mas precisam seguir. 
Outras vão nos deixar em dúvida e ficar no canti-
nho do pensamento. Outras, no entanto, embora já 
não sirvam e nem tenham nenhuma utilidade, ja-

mais irão embora, pois têm imenso valor sentimen-
tal (nesta categoria, lembro com todo amor da roupa 
que utilizei no dia do meu batismo). O mesmo vale 
para as pessoas, estudos e trabalho.

– As peças são separadas por cores, tipos e fre-
quência de uso. Tem as de uso diário, as para even-
tos, e aquelas que estão sempre ali. Da mesma forma 
são as pessoas em nossas vidas: com algumas convi-
vemos todos os dias, com outras apenas nos fins de 
semana, outras a gente vê só uma vez por ano, mas 
nenhuma delas é mais ou menos que a outra, são 
apenas diferentes.

Há um ditado que diz: se quiser manter arrumada sua vida, mantenha arrumado 
seu guarda-roupa. Eu não sei como você faz isso, mas no meu acontece assim:
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por SUSANE ZANIN

MODA & ESTILO VOLTA AO MUNDO
por HENRIQUE HÜBNER

AGeNDA De eVeNTOS

Elas chegaram de mansinho há 
um tempo e foram quase que ignora-
das pela maioria de nós. Hoje em dia as 
pantacourts, ou calças cropped, estão 
fazendo a nossa cabeça. Vamos confes-
sar, são superestilosas e não existe calça 
melhor para usar nesse verãozão! 

Além da vantagem do estilo e da le-
veza, as calças pantacourt podem ser 

usadas em diversas ocasiões, como para 
sair com as amigas ou para a balada. 
Além disso, podem nos acompanhar até 
no trabalho, já que algumas possuem 
detalhes de modelagem de alfaiataria. 

A dica para não errar ao usar sua 
pantacourt é evitar que ela venha com 
estampas que não apareçam o fundo ou 
estampas de linhas horizontais. Por ela 
ser uma calça com mais volume, evi-
te também usar blusas volumosas, pois 
a combinação pode achatar a silhue-
ta. Além disso, o velho truque do sapa-
to nude vale para as mais baixinhas, mas 
usar sua calça cropped com tênis e ou-
tros calçados também está liberado! 

Pantacourt

maravilha 

20/1 - Carreteiro de costela – 20h 
Centro de Tradições Gaúchas Juca Ruivo 
- Teatro Aceitação – 21h 
Auditório escola dom Sistema educacional 

21/1 - Festa dos Idosos Grupo da Melhor Idade Bairro 
Cohab – 10h – Salão Paroquial Católico
- Jantar da Comunidade Católica Linha São Paulo – 20h – 
Linha São Paulo

27/1 - I Love Summer – 23h59 – Hangra 

3/2 Reinauguração Play Club, festival sertanejo – 23h59 
– Play Club 

28/1 Festa Clube de Mães Bairro Progresso – 10h – Salão 
Comunitário Bairro Progresso 

As praias são a principal atração des-

ta cidade ensolarada, em rápido desen-

volvimento, particularmente boêmia: a 

linda Iracema, a bela Meireles, ideal para 

famílias, Mucuripe, base de pesca e pas-

seios de barco e a tranquila Praia do Fu-

turo. As barracas no Mercado Central ou 

na Feirinha Beira Mar transbordam com 

o artesanato local, de cerâmica a artigos 

em crochê e couro. A Fortaleza de Nossa 

Senhora da Assunção, construída pelos 

holandeses no centro da cidade em 1649, 

marca o ponto de origem de Fortaleza.

Metrópole de vida noturna agitada, 

Fortaleza tem balada a semana toda - a se-

gunda-feira, aliás, é considerada a mais 

animada do planeta. No quesito cultu-

ra, vale conferir a programação do Cen-

tro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com 

teatros, cinemas, shows, museus e bares; 

ou simplesmente apreciar a moderna ar-

quitetura da construção. Não deixe de vis-

lumbrar também a fachada art nouveau 

do Theatro José de Alencar, seja duran-

te um espetáculo ou através de uma visi-

ta guiada.

Começamos o ano 2018 visitando um dos 
destinos mais escolhidos por nós, brasileiros, para 
desfrutar de umas merecidas férias: Fortaleza!!!

Semana que vem 
retornamos com 
mais informações 
sobre Fortaleza! 
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por ROSIANE  POLETTO e ESTELA SERPA

árEA VIP
revisao@jornalolider.com.br 
vip@jornalolider.com.br 

dia 1º de janeiro foi 
dia de comemorar 
o aniversário do 
companheiro, 
amigo e treinador 
Gustavo Ferreira.

dia 5 de janeiro a 
comemoração foi 
da companheira 
e amiga daiane 
Scherer!

Nesta sexta-
feira (19) quem 
aniversariou foi 
o nosso grande 
amigo Jean Badia!

O LEO CLUBE 
de Maravilha deseja muita 
paz, harmonia, sucesso 
e muita saúde em suas 
vidas! Parabéns!

No último dia 12 as lojas Malu Store e esparta Suplementos 
inauguraram a loja física em Maravilha. As empresas 
trabalhavam somente com vendas pela internet, de 
propriedade de elton Jhon Girardi e Maria Luiza da Silva, que 
decidiram inaugurar as estruturas físicas, além do ateliê de 
maquiagem. O endereço é a Avenida Presidente Kennedy, 
nas proximidades do Ceja e da Rede Feminina de Combate 
ao Câncer. desejamos muito sucesso aos empresários!

Carlos Carnette 
Júnior! 

“Nosso coração se enche 
de alegria e de orgulho 

por ver você completar 15 
anos, tão saudável e cheio 
de vida! deus te abençoe 
sempre. Feliz aniversário, 
comemorado no domingo 

(14)!” Homenagem da 
mãe, Cleusa; manas, 

Carla e Giovanna; e nonos 
Lourdes e Auri.

23/01 – derli Filipin

Parabéns aos aniversariantes do mês da Plantimar!

08/01 – Cassiane Brutscher Schmidt 15/01 – Aline Jancke

16/01 – Maicon Pereira 
dos Santos

19/01 – Cleidimar 
Antônio Backes
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por LAIS ORO e ANDREA COSTA PELISSARI

DESIgN EM PAUTA

NA SUA eSTANTe

Médico Veterinário CRMV/SC 4517
por DIEGO ROSSINI

PAIxãO ANIMAL

canisefelis@gmail.com

Um tempo perfeito para começar um novo jardim!
Separamos algumas ideias para você se inspirar!

Feliz Ano Novo! 

Nos últimos anos, os jardins de temperos têm sido os preferidos de quem mora a 
metros de altura do asfalto e sente falta da terra e de plantas no lar. Eles também são 
ideais para quem gosta de cozinhar, utilizando temperos frescos e sem agrotóxicos. 

entre as alternativas mais belas para 
projetar um bom jardim, estão as ideias 

utilizando pedras. dos pedriscos brancos 
às grandes rochas naturais, é grande a 
variedade que poderá compor a melhor 

combinação possível com o tipo de 
planejamento desejado.

O verão reserva muitas aventuras para quem gosta de via-

jar. E é claro que se pudermos levar nossos pets, pode ser ainda 

mais divertido. Mas para que realmente corra tudo bem é neces-

sário que os tutores tomem algumas precauções. 

Primeiramente, faça uma consulta ao veterinário e verifique 

se a saúde do seu animalzinho está em dia, se as vacinas e ver-

mífugo foram dados corretamente, bem como a vacina antirrá-

bica, que deve ser aplicada com, no mínimo, 30 dias de antece-

dência.

DE CARRO 
Se a viagem for de carro é importante utilizar uma caixa de 

transporte para a segurança do seu amigo e da família. Além de 

ser lei, dentro da caixa o bichinho não tentará pular pela janela 

ou em você enquanto estiver dirigindo. Neste caso, é importante 

acostumar o pet com a caixa de transporte antes da viagem, caso 

ele ainda não seja habituado a ela. 

Também existem cintos de segurança próprios para os pelu-

dos, que são facilmente encontrados no mercado pet. Para ga-

rantir uma viagem tranquila, faça treinos com passeios curtos 

de automóvel, dessa forma, ele se acostumará a permanecer por 

um período maior dentro do carro. 

Caso a intenção seja transportá-lo na caixa de transporte, 

acostume-o a usá-la pouco a pouco, assim ele sentirá seguran-

ça em ficar por horas dentro dela. Uma dica é deixar, neste lo-

cal, um brinquedo para que o amigo possa morder e se sentir 

relaxado.

Durante o trajeto, faça paradas, saia com o seu animal do 

carro para que ele relaxe, e deixe-o fazer suas necessidades e fa-

rejar um pouco. Essa atitude simples evitará qualquer tipo de 

estresse. Ah, não se esqueça de oferecer água fresca nas paradas. 

DE AVIÃO
Se a viagem for de avião, é importante verificar com a com-

panhia aérea quais os requisitos exigidos para transportar um 

pet, como o local que ele ficará durante o trajeto, quais as do-

cumentações necessárias para o embarque do peludo, se sua 

saúde e vacinas estão em dia e principalmente se ele está devi-

damente identificado. Em viagens aéreas, alimente seu pet seis 

horas antes do embarque para evitar que ele sinta enjoo. 

Se o animal for transportado em caixa, coloque um cobertor 

com o seu cheiro dentro dela e os brinquedos preferidos do ami-

go, para que ele fique mais tranquilo. Se ele puder ir com você 

na cabine, leve petiscos, um pote de água, cobertor e brinque-

dinhos. Atualmente, as companhias rodoviárias também estão 

autorizando o transporte de animais.

É importante ressaltar que viagens para o exterior reque-

rem cuidados detalhados e burocráticos, por isso, faça os devi-

dos preparos com antecedência, pois eles envolvem exigências 

inclusive com o Ministério da Agricultura e Centro de Zoonoses, 

além das exigências estipuladas pelo país visitado. Para não cor-

rer riscos, tome todas as precauções com, no mínimo, 120 dias 

de antecedência. 

Seguindo os passos acima, curta a viagem com seu me-

lhor amigo. Certamente histórias e aventuras não faltarão. Forte 

abraço e até a próxima.

Fonte: Balaio de Bichos

o livro doS 
SentimentoS
Às vezes não dá vontade 
de inventar alguma coisa 
diferente, como beijar um 
leão-marinho? Todd Parr 
fala sobre sentimentos 
e como devemos 
compartilhar todos eles 
com quem a gente ama. 

O QUE TODO JOVEM 
TALENTO PRECISA SABER

Com base nas pesquisas mais 
recentes sobre liderança e mercado 

de trabalho, este livro oferece 
soluções concretas para quem quer 
ensinar e aprender os fundamentos 

do profissionalismo, do pensamento 
crítico e da capacidade de seguir 

uma liderança. Além de exemplos 
atuais, Bruce Tulgan apresenta 

planos bem estruturados e exercícios 
práticos para levar o profissional em 

início de carreira a alcançar o seu 
potencial.
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GALeRIA

Sorriso gostoso de uma pequena lindeza: Letícia

Sara, com sua mamãe, Roseli, 
e seu papai, Mauro

Valentina 
Broccon em seu 
ensaio newborn, 
com apenas 
cinco dias 

A delicadeza do 
newborn da Lívia 

Fernanda de Carli, 
de 5 dias



 20 de JANeIRO de 201820

LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

Aristides Vieira Brandão 
Filho e Sônia Maria Tumele-
ro Brandão são casados há 
34 anos. O primeiro olhar dos 
dois foi na Sorveteria Gazzo-
ni, em 1981. Quando Sônia 
viu Aristides pela primeira 
vez, resolveu perguntar para 
Elsa Gazzoni, dona da sorve-
teria, quem era o rapaz novo 
da cidade. Depois de saber 
seu nome, eles iam todos os 
dias no mesmo horário tomar 
o famoso sorvete caseiro pro-
duzido por Celeste Gazzoni. 

A história do casal, assim 
como de muitos em Maravilha, 
começou na Sorveteria Gazzo-
ni. O local ficou aberto por 45 
anos e fez parte da vida de mui-
ta gente. A ideia de começar o 

negócio surgiu em 1974, quan-
do Celeste Gazzoni era proprie-
tário de um hotel no local e após 
uma das salas ficar vaga, um 
empresário de São Miguel do 
Oeste teve a ideia de abrir a sor-
veteria. “Ele ficou um ano e deu 
muito certo, mas mesmo assim 
disse que não queria mais, en-

tão eu e minha mulher ficamos 
com o negócio”, lembra. 

O sorvete e o picolé casei-
ro eram sucesso. Todos os dias 
crianças, casais e amigos passa-
vam por lá e assim, Elsa e Celeste 
viram muitas famílias se consti-
tuir. “Nós temos clientes que vi-
mos no colo da mãe. Ficamos 

muito conhecidos e depois de 
tantos anos a amizade e amor 
que sentimos pelos clientes são 
muito grandes”, conta Elsa. 

A sorveteria mais anti-
ga da cidade fechou as portas 
no dia 10 de janeiro. A data foi 
movimentada: clientes de vá-
rias gerações passaram por lá 
e agradeceram o casal pelo 
trabalho feito em Maravilha. 
Sônia, que ia desde a infância 
no local, conheceu o marido, 
levou os filhos e hoje mora no 
apartamento 201 do edifício 
Gazzoni, em cima da antiga 
sorveteria. “Eles fizeram par-
te da nossa cidade. Fica agora 
o amor que a população tem 
por eles, o sentimento é de 
gratidão”, finaliza. 

SORVeTeRIA GAZZONI 

O auditório da CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha sediou, na manhã 
de quarta-feira (17), a entrega oficial aos ga-
nhadores da Campanha de Prêmios Natal 
Maravilha 2017. Além dos 10 prêmios sorte-
ados para os clientes do comércio local, foi 
feita a entrega de mais três vales-compra no 
valor de R$ 200 para vendedores de empre-

sas participantes da campanha. 
Além dos contemplados, empresá-

rios, vendedores, representantes da Se-
cretaria de Indústria e Comércio do mu-
nicípio e diretoria da entidade estiveram 
presentes no ato. A presidente da CDL e 
Associação Empresarial, Poliana de Oli-
veira, destacou o sucesso da campanha 

no último ano, que contou com a partici-
pação de 116 empresas do município, um 
número acima da meta esperada. Ela re-
força que para 2018 o objetivo é dar con-
tinuidade e ampliar a campanha, que tem 
por objetivo valorizar o comércio local. 

OFICIAL Clientes e vendedores recebem premiação

Campanha Natal Maravilha 2017 
entregou premiações nesta semana 

A única medida
Alguém me disse que em 2018 vai controlar melhor o 

dinheiro. Prestar mais atenção às finanças. Certo. Quem 
duvida que esta é uma boa ideia?

Mas eu preciso pensar bem em como gastar esses dois 
minutos da atenção que você, leitor, concede a mim. Por 
isso, acho mais importante alertar para o perigo: cuidado 
para não adotar o controle financeiro como a sua única mé-
trica. É o que a maioria das empresas (e das pessoas?) faz.

"Se deu lucro, é porque está dando certo. Em time que 
está ganhando não se mexe." Será? Dinheiro entrando é, 
obviamente, um bom sinal. Mas se ele é o único sinal, pode 
se tornar um princípio de miopia. Acontece quando co-
meçamos a pensar só em metas de venda. Em incentivos 
e promoções. Em repetir a fórmula que tem funcionado. E 
como saber se ela vai continuar dando certo? Será que bas-
ta analisar se a receita está cobrindo custos e despesas?

Lembro da história do sábio que foi chamado até o ran-
cho de um pobre camponês. Em desespero, ele falou para 
o sábio: "Estamos passando fome. Só não morremos ainda 
porque temos essa vaca que nos sustenta. O que fazer?" E 
então o sábio matou a vaca da família e foi embora. Ao vol-
tar, um ano depois, eles estavam bem, pois foram obrigados 
a encontrar novas formas de subsistência.

A história é besta, mas ilustra a situação: talvez o di-
nheirinho suado, sofrido, esteja cegando você para a rea-
lidade e para as oportunidades. Quem sabe o caminho não 
seja ter mais vacas para ordenhar. "Mas Lucas, minha vaca 
leiteira está dando lucro. Não muito, mas é o que paga mi-
nhas contas." Pois é. Mas o que mais você está medindo 
além do dinheiro que cobre os boletos?

Existem outras medidas. Que problemas você resolveu 
em 2017? Quantas pessoas te ouviram? Quantas pessoas 
começaram a confiar em você? Você deu sequência ao diá-
logo, ao relacionamento? Quantas pessoas vieram até você 
em função dos comentários que os seus clientes fazem por 
aí? Lembre-se: em 2018, o recurso mais escasso é a atenção. 
E vai continuar sendo em 2020. As pessoas dizem que não 
têm tempo para nada. Terão tempo para te ouvir? Ou você 
vai estar alimentando planilhas?

Para fechar os dois minutos de leitura: em 2018, medir 
apenas o quanto lucramos é ser, de propósito, o cego que 
não quer ver. E obrigado por conceder a mim o seu recur-
so mais escasso.
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OFICIAL Clientes e vendedores recebem premiação
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A Cooperativa Regional 
Itaipu está organizando os 
últimos detalhes da 20ª edi-
ção do Itaipu Rural Show, 
juntamente com os patroci-
nadores e expositores. A fei-
ra, que tem como objetivo 
mostrar as tecnologias e ten-
dências do agronegócio, será 
promovida entre os dias 24 e 
27 de janeiro. 

O Itaipu Rural Show é o 
maior evento do agronegó-
cio de Santa Catarina. Nes-

te ano, participam mais de 
350 expositores de diferentes 
segmentos. De acordo com a 
Comissão Central Organiza-
dora, mais de 58 mil visitan-
tes são esperados nos quatro 
dias de feira, realizada em Pi-
nhalzinho, no centro de difu-
são de tecnologias da Coope-
ritaipu, no quilômetro 580 da 
BR-282.

No evento, que possui 
acesso gratuito, o público irá 
encontrar novas tecnologias 

na produção de grãos, pas-
tagens, animais, máquinas e 
equipamentos. Todos os se-

tores irão contar com pales-
tras, seminários e orienta-
ções técnicas. 

20ª eDIÇÃO Tradicional feira inicia quarta-feira (24) e encerra no sábado (27)

Itaipu Rural Show espera 
mais de 58 mil visitantes

quarta-feira (24)
8h30: Recepção 
8h30 às 20h: Orientações técnicas nos setores
10h30: Abertura oficial
11h às 14h: Almoço
14h: Palestra de suinocultura moderna, treinamento de plantio, colheita de silagem, 
fenação, pré-secado, operação de tratores e equipamentos e sistema de irrigação e 
dicas de manejo em cultivo produtivo

quinta-feira (25)
8h30: Recepção 
8h30 às 20h: Orientações técnicas nos setores
10h: Palestra sobre sistemas de produção de leite e Clube da Bezerra e Novilha
11h às 14h: Almoço
14h: Clube da Bezerra e Novilha, palestra avicultura eficiente, dicas de manejo em 
cultivo protegido e treinamento de plantio, colheita de silagem, fenação, pré-secado, 
operação de tratores e equipamentos e sistema de irrigação
19h30: Palestra sobre o comportamento do mercado agrícola

Sexta-feira (26)
8h30: Recepção
8h30 às 20h: Orientações técnicas nos setores
10h: Palestra sobre os efeitos da economia no agronegócio
11h às 14h: Almoço
13h30: Julgamento feira ranqueada de animais jovens
14h: dicas de manejo em cultivo produtivo, palestra motivacional para o público 
feminino e treinamento de plantio, colheita de silagem, fenação, pré-secado, operação 
de tratores e equipamentos e sistema de irrigação

Sábado (27)
8h30: Recepção
8h30 às 20h: Orientações técnicas nos setores
9h: Julgamento feira ranqueada de animais jovens
10h: Palestra sobre os jovens e os desafios na gestão do agronegócio
11h às 14h: Almoço
13h30: Premiação das grandes campeãs 

PROGRAMAÇÃO

As notas do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) foram divulgadas na 
quinta-feira (18). Com o re-
sultado, os estudantes de-
vem ficar atentos ao perío-
do de inscrição do Programa 
Universidade para Todos 
(Prouni).

As inscrições para as Bol-
sas do Prouni devem ser fei-
tas de 6 a 9 de fevereiro, dire-
tamente no site do programa. 
Para se inscrever o candida-
to deve ter participado do 
Enem no ano passado e obti-
do no mínimo 450 pontos na 
média das notas. Além dis-
so, não pode ter zerado a re-
dação. Outro requisito é que 
o estudante tenha cursado o 
ensino médio em escola pú-
blica, ou particular na condi-
ção de bolsista integral.

Podem concorrer às 
bolsas integrais candida-

tos com renda familiar bru-
ta mensal per capita inferior 
a um salário mínimo e meio. 
No caso das bolsas parciais a 
renda deve ser de até três sa-
lários mínimos por pessoa. 

O resultado da primei-
ra chamada dos seleciona-
dos para o Prouni será divul-
gado no dia 14 de fevereiro 
de 2018. Com o resultado 
da pré-seleção em mãos, o 
candidato deve comparecer 
ao Serviço de Apoio ao Es-
tudante (SAE) do campus 
onde a bolsa é ofertada, en-
tre os dias 15 e 23 de feve-
reiro.

Em 2018 a Universidade 
do Oeste de Santa Catarina 
(Unoesc) oferece 746 bolsas 
por meio do programa, sen-
do 523 integrais e 223 par-
ciais. As bolsas estão distri-
buídas nos cinco campi e 
suas unidades.

PROUNI CAPACITAÇÃO
Após resultado do enem, 
alunos devem ficar atentos 
ao prazo de inscrição 

Cras abre inscrições para 
curso de Corte e Costura

O Centro de Referência 
em Assistência Social (Cras) 
de Maravilha abriu inscrições 
para o curso de Corte e Cos-
tura. As aulas são gratuitas e 
ocorrem no Centro Sociocul-
tural, nos três turnos. Para fa-
zer a inscrição os interessados 
devem ir até o Cras, localiza-
do na Rua Portugal, com com-
provante de residência e do-
cumento com foto.

As aulas são ministra-
das pela professora Scharle-
ne Greff, formada em Moda 
e com experiência no ramo. 
O curso, com aulas duas ve-
zes por semana, tem dura-
ção de 100 horas divididas em 
aproximadamente cinco me-
ses. Após, cada aluno recebe 
certificado. Mais informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 3664 3466.

Psique & Amor
Dr. Deny Donato Alfano 

PSICOTeRAPeUTA e ANTROPóLOGO (49) 98895 5231

Nova coluna PSIQUe & AMOR
O 2017 foi um ano muito duro para muitas pessoas. Com certe-

za foi um ano de grandes e profundas inseguranças em vários níveis 
dos cenários públicos nacional e internacional.

Nos deparamos com a percepção de crise econômica que ge-
rou pessimismo nos consumos e nos investimentos; uma nítida (e 
até escancarada) radicada crise política; novas estratégias e técni-
cas de espalhamento de terror, ou seja, o terrorismo, e muitas ou-
tras transformações. 

Sem dar-se conta diretamente, esse clima de insegurança, den-
tro uma sociedade global e tecnológica, influenciou e influencia a 
maneira psicológica de abordar a vida, de definir o presente e o fu-
turo e, portanto de tomar decisões, de relacionar-se com os outros e 
com si mesmos, de desejar e de se comportar. 

É como se você tivesse à disposição uma moldura dourada em 
estilo clássico vitoriano. Você não colocaria qualquer tela dentro. 
Não é? Não colocaria uma pintura abstrata ou cubista. A não ser 
para provocar ou por psicose. O estilo da moldura orienta e obriga a 
escolha da tela-conteúdo. 

É a mesma coisa que acontece com o clima cultural e o lado ín-
timo das pessoas. 

É uma ligação e uma interdependência difícil a se ver, mas é 
mais direita e fundamental do que parece. E entre aspas, é o especí-
fico do meu mestrado em psicoterapia clínica e cultural: ou seja, re-
conhecer e tratar como o externo condiciona o interno e vice-versa 
para assim otimizar os processos de adaptação, potenciação e bem
-estar. 

No entanto, escolher mudar o rumo é algo pessoal que preci-
sa da coragem de deixar algumas maneiras de ler e sentir o mundo 
atrás para abrir-se a algo de novo.

Eu, pessoalmente, também me encontro na beira e no meio de 
um ciclo que se encerra e outros que tem que se abrir. E lá vem a es-
colha: a de projetar-se pra frente dando-se razões e estímulos para 
sempre ter gasolina existencial para ter otimismo sem perder o re-
conhecimento do valor do passado. 

Nessa linha de pensamento e de atitude, no conjunto das coi-
sas que se encerram (porque quando se encerra uma coisa é bom 
também pegar o gancho para encerrar mais coisas) decidi encerrar 
também a coluna Zona Franca, que tantas satisfações me deu no 
passado em termos de possibilidade de opinar e comentar os mais 
variados assuntos do cenário geral; coluna que até chegou a ganhar 
o prêmio como melhor coluna do Estado de SC em 2014. 

Coluna que no caso os leitores quiserem continuar a ler, podem 
continuar a encontrar on-line, enquanto blog, no endereço: https://
denyalfano-zonafranca.blogspot.com.br.

Mas sendo que nunca tem que encerrar-se algo sem logo subs-
titui-lo pelo menos com a ideia e o plano de algo de novo para cujo 
dedicar-se, decidi que em lugar da coluna Zona Franca, mais gene-
ralista, este ano vou me dedicar em escrever algo um pouco dife-
rente, mais específico, e com certeza mais coerente e alinhado com 
o meu conhecimento: dedicarei o 2018, portanto a escrever a nova 
coluna/blog PSIQUE & AMOR, dedicado a tudo o que é psicologia, 
aos mecanismos e aos processos que gerenciam o nosso agir e sen-
tir nas mais variadas situações (PSIQUE), e ao AMOR, na sua de-
corrência de sentimentos e declinações que nós costumamos viver 
ao longo da vida. Como ler e encarar algumas ocorrências pesso-
ais, íntimas e relacionais que, geralmente, passam na vida dos de-
mais ao longo da vida. 

Espero que os leitores possam aproveitar dessas janelas de co-
nhecimento e as relativas orientações para entender-se sempre me-
lhor e evoluir numa dimensão de paz e harmonia com si mesmos e 
com os outros. Para qualquer aprofundamento, ficarei à disposição 
como sempre no número 98895 5231. Bom ano novo! Bons novos 
ciclos! Arrivederci e Parliamo! 
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Número de focos do mosquito disparou em 2017
Jornal O Líder apresenta balanço do ano 2017 com o número de focos e mudanças 

no combate ao mosquito para 2018 em São Miguel do Oeste e Maravilha

A
pesar de todas as companhas de cons-
cientização e de alguns municípios ca-
tarinenses já terem vivido uma epide-
mia de dengue, o mosquito Aedes aegypti 

continua circulando com força em Santa Catarina. 
Em 2017 os números de focos dispararam no Esta-
do, com um crescimento de 65% em relação ao ano 
2016. Até o dia 30 de dezembro foram registrados 
11.567 focos do mosquito, em 144 municípios. 

Além de aumentar o número total, também au-
mentou o número de municípios com registro. Em 
2016, focos foram encontrados em 139 municípios, 
cinco a menos que em 2017. Os dados foram divul-
gados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de 
Santa Catarina (Dive/SC), que também aponta 63 ci-
dades consideradas infestadas pelo mosquito. 

A boa notícia é que as doenças transmitidas pelo 
mosquito tiveram uma queda significativa. Em 2016, 
um total de 13,9 mil pessoas foram diagnosticadas 
com dengue no Estado, número que caiu para 16 ca-
sos em 2017. No último ano foram confirmados 34 
casos de febre chikungunya em Santa Catarina. 

MARAVILHA CONTABILIZOU 
230 FOCOS EM 2017

Em Maravilha o cenário seguiu 
a média estadual. No ano 2017 o 
município não contabilizou ne-
nhum caso de doença transmitida 
pelo mosquito, no entanto teve au-
mento no número de focos do Ae-
des aegypti. Conforme o coorde-
nador da Sala de Situação, Francys 
Balestreri, no último ano o municí-
pio teve aumento de aproximada-
mente 30% nos números de focos 
em comparação com 2016. 

Maravilha encerrou 2017 com 
230 focos do mosquito, número 
considerado muito alto por Bales-
treri. O coordenador destaca que 
neste ano o município deve am-
pliar as ações para evitar a proli-
feração do mosquito e a transmis-
são de doenças. Um dos objetivos é 
fazer reuniões com lideranças nos 
bairros e promover ações o ano 
todo junto com a comunidade. 

“A gente percebeu que sozinhos 
não vencemos essa batalha. Preci-
samos unir forças e tentar instruir a 
população da melhor maneira pos-
sível para tentar diminuir estes fo-
cos”, frisa Balestreri. Maravilha é 
um dos municípios com os núme-
ros mais elevados no Oeste de San-
ta Catarina, considerado inclusi-
ve infestado pelo Aedes aegypti.  Já 
nestes primeiros dias do ano a Ci-
dade das Crianças contabilizou 23 
focos do mosquito.

São Miguel do Oeste faz experimento com novas armadilhas 
O ano 2017 fechou com 591 fo-

cos do mosquito transmissor da 

dengue, zika e chikungunya em 

São Miguel do Oeste. O número é 

maior que em 2016, quando foram 

contabilizados 360. Só este ano, até 

a quinta-feira (18) já foram conta-

bilizados 59 novos focos. Conforme 

o coordenador da equipe de com-

bate à dengue, Célio Silva, o ano 

iniciou com um novo sistema para 

identificar novos focos. Conforme 

ele, esta semana foram instaladas 

14 novas armadilhas. Anteriormen-

te eram 86 armadilhas. “É uma ex-

periência, depois voltamos para as 

86 armadilhas. São em potes tam-

bém, as demais colocamos feno 

com água e essas novas armadilhas 

têm levedo de cerveja”, explica.  

Para este ano, o agente de 

combate à dengue salienta que 

não mais serão feitos os muti-

rões de recolha de lixo e mencio-

na que o trabalho dos 22 agentes 

continua com o reforço do decre-

to do prefeito, Wilson Trevisan, 

que assegura que o trabalho seja 

feito quando há recusa dos mo-

radores. Baseados na Lei Federal 

13.301, de 27 de junho de 2016, os 

agentes comunitários de saúde de 

São Miguel do Oeste estão autori-

zados a determinar e executar as 

medidas necessárias ao contro-

le das doenças transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti. “Agora 

vai beneficiar o trabalho da equi-

pe e com essa autonomia a gente 

pode entrar nas residências e lo-

cais fechados”, diz. 

A partir desta lei, conforme 

Trevisan, os agentes poderão in-

gressar em imóveis públicos e 

particulares, no caso de situação 

de abandono, ausência ou recu-

sa de pessoa que possa permitir 

o seu acesso. “Nossa intenção é 

que os agentes sigam o trabalho 

que têm feito diariamente junto 

às residências, terrenos baldios e 

comércios. O decreto é um docu-

mento municipal que dá embasa-

mento legal para que estes servi-

dores possam desempenhar sua 

função e contribuir com a saúde 

pública do município”, explica.

O prefeito solicitou à equipe 

de combate à dengue que organi-

ze um roteiro de visitas para orien-

tar os proprietários de imobiliárias 

e construtoras a fim de ter um cui-

dado maior em obras e locais de-

socupados. Além disso, elaborou 

o Decreto 8.957/2018, que destina 

um funcionário por prédio públi-

co para as devidas vistorias. Se ne-

cessário, os proprietários serão in-

timados a limpar os lotes e, caso 

não atendida a intimação, pode-

rão receber multa equivalente a 

20% da Unidade Fiscal Munici-

pal (UFM). Em valores atuais, esta 

multa ficaria em R$ 466,38. Em 

caso de reincidência, o valor será 

elevado em 50%.

20ª eDIÇÃO Tradicional feira inicia quarta-feira (24) e encerra no sábado (27)
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ABANDONO DE EMPREGO

A empresa ZANOTTO & CIA LTDA (Foto Zanotto), 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.421.220/0001-38 com 

sede à Avenida Sul Brasil, nº 293, centro de Maravilha 
– SC, solicita o comparecimento da funcionária RITA 

KASSIANE JEGGLI WINKI, CTPS nº 7386148, Série 
00050-SC, para prestar esclarecimentos sobre sua 

ausência que ocorre desde o dia 28 de novembro de 
2017. Se não comparecimento caracterizará abandono 

de emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

edITAL  de PRIMeIRO e SeGUNdO  LeILÕeS PÚBLICOS)   Nº 001/2018

LOCAL DO LEILÃO: Auditório da 
CDL / Associação Empresarial de Maravilha  

Endereço: Av. Maravilha , 203 – Centro- Maravilha(SC) 
CEP : 89874-000 ou Endereço eletrônico 

Site www.machadoleiloeiro.com .br; 

dATA do 1º Leilão -   05/02/2018
dATA do 2º Leilão-    20/02/2018(em não havendo arrematação do primeiro Leilão)

HORÁRIO:14:00 (quatorze horas) (horário de Brasília)
A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BADESC, 
sociedade de economia mista portadora do CNPJ 82.937.293/0001-00, 
criada pela Lei 4.950/73, transformada em Agência de Fomento pela 
Lei 10.912/98,  com sede e foro em Florianópolis (SC), na Rua Almirante 
Alvim, 491 – Centro – , CeP 88015-380, faz saber  que no dia e hora 
designados, em cumprimento ao disposto  no art. 27 caput  e § 1º e  2º ,  
da Lei  9.514/97, venderá em Leilão Público, no estado e situação  jurídica 
em que se  encontra, por  intermédio de leiloeiro oficial designado, Sr. Fábio 
Marlon Machado, (Telefone - (49)3198-1350 ou (49) 99804-9974)- E-mail 
–fabio@machadoleiloeiro.com.br -  matrícula  Jucesc - AARC 370,   o 
bem(s) abaixo discriminado(s).

O Badesc  não responde por eventuais diferenças de área  dos imóveis 
vendidos, sendo as vendas realizadas “AD CORPUS”, vez que a referência às 
suas dimensões são simplesmente  enunciativas, conforme  previsto no § 
3º, do art. 500, do código Civil, Lei nº 10.406, de  10/01/2002.  

 dO OBJeTO        
LOTE ÚNICO  –   Matrícula nº  14.472 –  Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de  Maravilha (SC)

Cidade: MARAVILHA(SC)
Descrição: Matrícula nº 14.472 – Cri de Maravilha -  Lote “B”, parte do 
lote urbano nº. (47), da quadra nº. (6), situado no Loteamento denominado 
“ReIMUNdO GOTTARdO”, nesta cidade, Município e Comarca de Maravilha, 
localizado no lado par da Avenida Presidente Kennedy, esquina com a Rua 
Princesa Isabel, com a área de 360,00 m², sem benfeitorias, Confrontando: 
ao Norte, com o lote “A”, na extensão de 18,00 metros, de Gertrud Neldi 
Nerling; ao Sul, com a Avenida Presidente Kennedy, na extensão de 18,00 
metros; ao Leste, com a Rua Princesa Isabel, na extensão de 20,00 metros; 
ao Oeste, com parte do lote urbano nº. (48), na extensão de 20,00 metros, 
de Lori Petry.
Propriedade:  Rudi Osmar Nerling  – CPF  Nº 637.570.879-68’
Propriedade:  Guerta  Frida Lineburger Nerling – CPF  Nº 015.765.089-86
Referências: , Centro da cidade de Maravilha  na  Av. Presidente Kennedy, 
esquina  com a Rua Princesa Isabel 

LANCeS MÍNIMOS:       
 1º LEILÃO: R$  279.563,00 (Duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e 
sessenta e três reais ) 
2º LEILÃO: Valor da dívida de R$ 146.737,00( cento e quarenta e seis mil, 
setecentos e trinta e sete reais ) calculada na forma do Art. 27. § 2º e 3º, 
da Lei 9.514 de 20/11/1997.
Obs:  Art 27  § 2ºB “é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência  
para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida”. 
 
CONdIÇÕeS de PAGAMeNTO        

À VISTA: 
No ato da arrematação, o arrematante vencedor pagará à Agência de 
Fomento do estado de Santa Catarina S/A - Badesc, a título de sinal para 
garantia da transação, a importância correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor do lance, e o saldo restante  deverá ser quitado  em até 5(cinco) dias 
da data da realização do Leilão, de acordo com os termos do artigo 418 do 
CCB ¨Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra 
tê-lo por desfeito, retendo-as¨. em caso de não pagamento  integral do valor 
do lance não será efetuado novo Leilão, o Leilão será considerado frustrado. 

O pagamento será obrigatoriamente feito através de moeda corrente 
nacional, ou cheque, através de depósito ou Ted (transferência eletrônica de 
documento) ao Banco do Brasil, agência 3582-3, conta corrente 2.403-1

dA COMISSÃO de LeILOeIRO       
No ato da arrematação o Arrematante vencedor pagará a importância 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance diretamente ao 
Leiloeiro Oficial, a título de comissão;

O valor da comissão do Leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado, nem 
compõe o percentual dado a título de sinal para garantia da transação. em 
caso de não pagamento integral do valor  do lance não será devolvido o valor 
pago a  titulo de  comissão. 

dA TRANSFeRÊNCIA        
 A escritura Pública  definitiva será protocolizada perante o cartório de 
Registro de Imóveis  no prazo de até 45 (quarenta e cinco ) dias úteis, 
contados do pagamento integral do bem arrematado.
 dAS deSPeSAS 
Será de inteira responsabilidade do arrematante, a partir da data da 
arrematação do imóvel, as despesas com escritura, registro, averbação, 
impostos de transmissão, taxas, emolumentos, e todas as demais 
necessárias e indispensáveis à sua transferência, bem como as providências 
necessárias à desocupação do imóvel. 

Também correrão por conta do arrematante, a partir da arrematação, 
despesas com energia elétrica, água e todos os tributos incidentes sobre o 
imóvel arrematado.
INTIMAÇÃO: Ficam intimados do presente Leilão os Srº(s): 
e.N. d. Comércio de Material elétrico Ltda  -  CNPJ Nº 07.523.099/0001-55 
– (Att. Sr. eldo Norberto Nerling – CPF Nº 753.970.649-04 –Travessa das 
Rosas, 360 – Jardim – Centro – Maravilha(SC) CeP 89874-000; e-mail 
financeiro@mhnet.com.br; end@mhnet.com.br;
e.N.d. Comércio de Material eétrico Ltda - CNPJ Nº 07.523.099/0001-
55 – (Att. Sr.  Rudi Osmar  Nerling - CPF Nº  637.570.879-68 – Rua  Victor 
Meirelles, 245 – Centro - Maravilha (SC) CeP 89874-000; e-mail financeiro@
mhnet.com.br; end@mhnet.com.br;
Asta diva Lineburger – CPF Nº  870.737.069-53 – Travessa das Rosas, 360- 
Jardim – Centro – Maravilha (SC) – CeP 89874-000;
Guerta Frida Lineburger Nerling  – CPF Nº 015.765.089-86- Rua  Victor 
Meirelles, 245 – Centro – Maravilha(SC) – CeP89874-000.

Florianópolis,   15  de janeiro  de   2018.

BADESC   
Rui Carlos Cordioli                                                Fernanda  Lamers  Grumitzki                           
Gerente  Financeiro  – Gefin                                 Cojur /TFC matr. 392-1
                                                                               Advogada -  OAB /SC 36.596-B                        

Contato: Fone (48) 3216- 5055/ 3216-5082   
 e-mail: zaira@badesc.gov.br                             
Zmb

O prefeito em exercício, Sandro 
Donati, será o presidente da comis-
são central organizadora (CCO) da Fei-
ra Comercial e Industrial de Maravilha 
(Fecimar) 2018, complementada pelo 
secretário, Doraci Felisiak; tesoureiro, 
Claudio Zembruski; e Conselho Fiscal: 
Mozer de Oliveira, Pedro Gilberto Io-
ris e Cleiton Borgaro. Segundo Donati, 
para melhor organização da Fecimar se-
rão instaladas subcomissões dentro da 
CCO. O anúncio da realização do even-
to foi feito na segunda-feira (15).

O trabalho está iniciando e, con-
forme adiantou Donati, também se-

rão convidadas entidades para se 
juntar ao grupo. A feira, segundo ele, 
é um anseio dos maravilhenses e vai 
marcar o ano do sexagésimo aniver-
sário de Maravilha. “Em 2018 Maravi-
lha completa 60 anos e, além da pro-
gramação do aniversário, decidimos 
fazer a Fecimar, que nos anos ante-
riores precisou ser cancelada princi-
palmente por motivos econômicos. 
Estamos nos organizando com bas-
tante antecedência. Já temos sinali-
zados recursos federais para auxiliar 
no evento e vamos buscar mais par-
ceiros”, diz o prefeito. 

MARAVILHA Previsão do lançamento oficial é no dia 27 de julho 

Fecimar é anunciada para novembro  

Sandro Donati também divulgou a data do lançamento ofi-
cial da feira: 27 de julho. “Naquele dia comemoramos 60 
anos de emancipação politico-administrativa de Maravi-
lha e nada mais justo que lançar oficialmente a feira neste 
dia”, explicou, ressaltando que a escolha deste ano para re-
alização da feira é uma homenagem ao município, pelo se-
xagésimo aniversário.  Donati lembra que a Fecimar será 
realizada no Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow 
(Tomatão). “Até o dia do lançamento queremos ter todos os 
espaços comercializados”, destaca o prefeito em exercício. 

Lançamento oficial será no dia 
do aniversário do município

SiNOPSE: Os Aguiar, uma família da pacata cidade 
de Magalhães, tentam manter as aparências de 
uma vida bem vivida. Sob um confortável manto 
de hipocrisia, se aninham Armando, o pai (líder 
religioso da comunidade); Loretta, a mãe (candidata 
a cadeira da prefeitura); e Alan e Angelina, os filhos 
que ainda não sabem quem são e qual seu lugar no 
mundo. Tudo muda quando, após um cotidiano café 
da manhã, os segredos de cada um vêm à tona. No 
jantar, eles são confrontados e servidos com aquilo que 
havia escondido dentro de cada um. Acidentalmente, 
um assassinato acontece dentro da casa dos Aguiar 
numa noite em que uma forte tempestade assola 
Magalhães. A família não pode ter o nome sujo com 
um escândalo dessas proporções, então, o que fazer 
com aquele corpo jogado frente à mesa do jantar?

Com obra autoral, Cia Teatral Unidade 
Imaginária apresenta quinta mostra 

Em cartaz desde quinta-fei-

ra (18), o espetáculo Aceitação 

será apresentado pela última 

vez hoje (20) no auditório da Es-

cola DOM Sistema Educacional, 

em Maravilha. A peça é de auto-

ria da Cia Teatral Unidade Ima-

ginária e se passa na cidade de 

Magalhães, ambiente de ficção 

criado em 2016 pelo grupo, na 

obra Pulsão. 

Desta vez é a família Aguiar 

que será retratada pelos atores. 

Conforme o diretor de arte, Alex-

ssandro Schappo, os personagens 

tentam, a qualquer custo, manter 

as aparências de uma vida bem 

sucedida em meio a segredos. O 

espetáculo tem duração de uma 

hora e 15 minutos e envolve equi-

pe de sete pessoas. 

A Cia Teatral Unidade Imagi-

nária surgiu em 2014 por meio da 

vontade de jovens em mostrar a 

própria arte. Desde então, os in-

tegrantes produziram mais de 

seis peças e esta é a quinta mos-

tra do grupo. 

FIChA téCnICA:
Direção de arte:.................Alexssandro Schappo

Direção técnica...............Luís Henrique Bianchet

Roteiro.................................Alexssandro Schappo 
                                                         colaboração de 
                                           Luís Henrique Bianchet

Auxiliar técnico..................................evyllin Briana

ELEnCO
Alexssandro Schappo

Bruna Rauber Bauermann
Camila do Nascimento

Gustavo deike
Maria Schuster 

Mateus Andrade 
Tifhani Baron 

Teatro fala sobre família tradicional brasileira 

Foto: Diana Heinz/O Líder

mailto:fabio@machadoleiloeiro.com.br
mailto:zaira@badesc.gov.br
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

eXeMPLOS QUe NOS INSPIRAM
E depois de um período de férias, é hora de voltar ao traba-

lho. E cada vez que isso ocorre sinto que é um recomeço, e inspi-
rações para cada vez mais melhorar como profissional, mas tam-
bém como pessoa. 

E a história deste começo de ano, e que me tocou profunda-
mente, foi a do menino Miguel, exibida no dia 14 de janeiro no Es-
porte Espetacular. 

Desde os seis meses de vida Miguel tem que lutar contra uma 
doença pulmonar severa. Foram quatro anos de muita luta, trata-
mentos dolorosos e por vezes ineficazes, que quase levaram o me-
nino à morte, até que finalmente veio o diagnóstico correto. E co-
meçou a luta contra a “deficiência de surfactante pulmonar”. Não 
existem números desta doença no Brasil. É uma doença sem cura 
que faz parte de um grupo de doenças respiratórias raras. 

Para se ter uma ideia, no Reino Unido, são três casos de crian-
ças entre 0 e 16 anos. 

Parece uma história triste, né? Mas não é! O tratamento corre-
to recebido gerou efeitos fantásticos em Miguel, tanto é que mes-
mo preso a um cilindro de oxigênio ele frequenta aulas de karatê. 
E a prática deste esporte foi fundamental para o seu desenvolvi-
mento. Tanto é que Miguel competiu na Copa dos Campeões de 
São Paulo, não venceu, mas por sua história de vida foi homena-
geado e recebeu uma medalha. 

A matéria encerra com cenas de Miguel no mar, aprendendo 
a surfar. 

Esta emocionante história me fez refletir o quanto estamos 
presos, não a cilindros de oxigênio como o Miguel, mas a precon-
ceitos, remorsos, desculpas e não seguimos em frente, ficamos pa-
rados sempre dando desculpas. 

Em Mateus 5:8, Jesus diz: Bem-aventurados os limpos de co-
ração, porque eles verão a Deus! 

Jesus compara a pureza de coração ao estado de infância. E 
ela é fundamental para entrarmos nos reinos dos céus. Com o 
crescimento, normalmente, há uma grande perda da espontanei-
dade. Os valores do mundo, as convenções culturais, a malícia pe-
culiar dos adultos, vão fazendo, gradativamente, com que essa 
sinceridade ingênua que nos caracteriza na infância comece aos 
poucos a ser sufocada.

Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Parece que 
Jesus quer dizer que para chegar até ele deveremos estar desar-
mados da prepotência, da malícia e da descrença, que aprende-
mos na vida adulta. E uma grande diferença entre as crianças e os 
adultos, é que as crianças estão dispostas a aprender, já os adultos, 
né... , ele julga que sabe tudo, já é grande o suficiente e não tem 
mais nada a aprender, só a ensinar. Jesus e o menino Miguel nos 
ensinam que devemos voltar a ser criança de novo, mas que deve-
mos redescobrir em nós a limpeza de coração que as crianças têm 
e que um dia já tivemos.  

A nova agência do Sicoob 
Credial em Tigrinhos foi inau-
gurada no dia 26 de dezem-
bro, com a presença do pre-
sidente do Sicoob Credial, 
Hermes Barbieri; do vice-pre-
sidente, Daniel Ferrari; do se-
cretário, Ademir Ludke; além 
dos diretores; e conselhei-
ros de administração e fiscais. 
Após pronunciamentos, Bar-
bieri convidou a população 
para conhecer as novas de-
pendências da agência. 

O presidente destaca que 
a inauguração fechou o ano 
2017 da cooperativa com 
chave de ouro. “Estamos 
muito contentes, pois con-
cretizamos mais um de nos-
sos objetivos. Nossa meta 
era termos todas as agên-
cias próprias e atingimos isso 
com esta inauguração”, diz. 
Com a agência em Tigrinhos, 
o Sicoob Credial passa a con-
tar com 10 agências próprias, 
nos municípios de Cunha 
Porã, São Carlos, Cunha-
taí, Iraceminha, Flor do Ser-
tão, São Miguel da Boa Vista, 
Santa Terezinha do Progres-
so, Tigrinhos e duas agências 
em Maravilha.

Barbieri ressalta que o Si-
coob Credial opera em Tigri-
nhos com 1.298 associados. 

“Esperamos com isso marcar 
presença nos municípios de 
nossa abrangência, provando 
que onde existe o cooperati-
vismo, existe o crescimento e 
o progresso”, afirma.

A gerente da agência do 
Sicoob Credial em Tigrinhos, 
Fernanda Neu, comenta que 
a agência atende o público de 
segunda a sexta-feira na Ave-
nida Felipe Baczinski. “Com a 
inauguração da agência pró-
pria nossa expectativa au-
menta, esperamos conseguir 
ainda mais associados e mais 

movimento financeiro. A par-
tir de agora o Sicoob pas-
sa a atender seus associados 
e clientes em uma agência 
com espaço amplo e moder-
no, oferecendo mais confor-
to e comodidade. Além disso, 
estaremos dispostos a traba-

lhar e oferecer um bom e cor-
dial atendimento. Em nome 
da equipe do Sicoob Cre-
dial, quero agradecer a dire-
ção pelo investimento feito 
em nosso município, consoli-
dando cada vez mais a marca 
Sicoob”, enfatiza. 

SeDe PRÓPRIA Cooperativa conta com mais de mil associados no município

Sicoob Credial inaugura 
agência em Tigrinhos

O Grupo de Danças Invernada Adulta 
do Centro de Tradições Gaúchas Juca Rui-
vo servirá hoje (20) carreteiro de costela. 
Esta é a primeira vez que o grupo realiza o 
jantar, que tem como objetivo arrecadar re-

cursos para apresentações da equipe fora 
do município. Com o valor, os integrantes 
irão para o 32º Rodeio Crioulo de Vacaria, 
no Rio Grande do Sul, que será no fim de 
janeiro. O evento de hoje inicia às 20h, na 

sede do CTG de Maravilha, e as fichas cus-
tam R$ 18. Quem participar do carretei-
ro de costela deve levar pratos e talheres. 
Após o jantar, os integrantes da Invernada 
farão apresentações gauchescas. 

CTG JUCA RUIVO 

Invernada adulta realiza carreteiro de costela 
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E
m vários muni-

cípios da região, 

neste mês os pre-

feitos entraram 

em férias e os vice-prefeitos 

ou presidente do Legislati-

vo assumiram interinamen-

te. Houve troca de comando 

nos municípios de Anchie-

ta, Bandeirante, Cunha Porã, 

Guaraciaba, Maravilha, São 

Miguel do Oeste e Tigrinhos.

CONFIRA COMO
 FICA CADA MUNICÍPIO:

Em São Miguel do Oes-

te quem assumiu o gover-

no municipal foi o presiden-

te do Legislativo, vereador 

Claudio José Barp. O prefei-

to, Wilson Trevisan, trans-

mitiu na segunda-feira (15) 

o cargo em solenidade reali-

zada no gabinete do Executi-

vo municipal, com a presen-

ça de servidores, vereadores 

e familiares. Barp permane-

ce no comando até amanhã 

(21). Trevisan está em via-

gem para tratar de assuntos 

pessoais, assim como o vice

-prefeito, Alfredo Spier. 

Depois que o presidente 

do Legislativo assumiu o Exe-

cutivo, também houve trans-

missão de cargo na Câmara de 

Vereadores e quem assumiu 

a presidência foi o vereador 

Vagner Passos, que permane-

ce na função até amanhã (21). 

As sessões extraordinárias 

que estavam previstas para a 

última semana foram transfe-

ridas para terça-feira (23), às 

9h e às 17h. 

Em Maravilha a prefei-

ta, Rosimar Maldaner, repas-

sou o cargo para o vice, San-

dro Donati, pelo período de 

30 dias. A transmissão foi fei-

ta no último dia 5 de janeiro. 

A prefeita retorna para o car-

go no dia 6 de fevereiro. Con-

forme Donati, o trabalho será 

focado nas obras que estão 

encaminhadas e que preci-

sam iniciar, assim como ou-

tras que já começaram, como 

as pavimentações.

Em Guaraciaba, o vice

-prefeito, Vandecir Dorigon, 

assumiu a administração do 

município também na ma-

nhã de segunda-feira (15). 

Ele fica no cargo por uma se-

mana. Na segunda-feira (22) 

o prefeito titular, Roque Luiz 

Meneghini, vai estar de volta 

ao comando do poder públi-

co municipal. Em Descanso o 

prefeito, Sadi Bonamigo, ain-

da não definiu suas férias, e 

conforme equipe de governo, 

isso deve ocorrer apenas no 

mês de março. Em Bom Jesus 

do Oeste as férias do prefei-

to ainda não foram previstas.

Em Tigrinhos hou-

ve transmissão de cargo no 

Executivo no último dia 10 

de janeiro. O prefeito, Derli 

Antônio de Oliveira, entrou 

em férias pelo período de 

30 dias. O vice-prefeito, Mil-

ton José Huppes, destacou 

que muitos servidores estão 

em férias no mês de janeiro, 

mas o objetivo é, dentro das 

possibilidades, dar continui-

dade ao trabalho que vinha 

sendo feito por Derli de Oli-

veira. 

Em Cunha Porã o pre-

feito, Jairo Rivelino Ebe-

ling, entregou o cargo ao vi-

ce-prefeito, Alencar James 

Post, na sexta-feira (19). 

Ebeling vai permanecer 15 

dias em recesso, retornando 

no dia 5 de fevereiro. 

TRANSMISSÃO De CARGOS Entre os municípios estão Anchieta, Bandeirante, 
Cunha Porã, Guaraciaba, Maravilha, São Miguel do Oeste e Tigrinhos 

Prefeitos da região entram em 
férias e vices assumem interinamente

em São Miguel do Oeste quem assumiu o governo municipal foi o vereador Claudio José Barp Transmissão de cargo em Maravilha foi no início do mês

Jornal O Líder/divulgação
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Na tarde de quarta-feira 
(17) o prefeito, Ronaldo Luiz 
Senger, esteve reunido em seu 
gabinete com os técnicos da 
Agência Reguladora Intermu-
nicipal de Saneamento (Aris), 
responsável pela regulação e 
fiscalização dos serviços de 
saneamento básico de Bom 
Jesus do Oeste.

Representantes da Casan 
e da Vigilância Sanitária tam-
bém participaram do encon-
tro, bem como a secretária 
da Administração. De acor-
do com o prefeito, a função 
da Aris é regular e fiscalizar 
os serviços públicos de sa-
neamento básico nos muni-

cípios associados, com base 
em normas e indicadores 
que garantam sua excelência 
e contribuam para o equilí-

brio nas relações entre usuá-
rios, prestadores de serviços 
e poder público. “Por isso os 
técnicos da Agência estão vi-

sitando os municípios con-
veniados, para conferir as 
ações desenvolvidas e dar as-
sistência técnica”, afirma.

ASSISTÊNCIA Um dos objetivos foi conferir as ações desenvolvidas no município 

Prefeito de Bom Jesus do Oeste 
recebe visita de técnicos da 
Agência de Saneamento 

BOM JeSUS DO OeSTe
Ordem de serviço para ampliação 
de barracão industrial é assinada

Na tarde de quarta-feira 
(17) o prefeito de Bom Jesus 
do Oeste, Ronaldo Luiz Sen-
ger, assinou a ordem de servi-
ço para a ampliação do barra-
cão industrial na área I. O valor 
contratado é de R$ 117.460,75 
mil, provenientes de recursos 

próprios.
A vencedora da licitação 

foi a empresa Viga Construto-
ra e Incorporadora Eireli-EPP. 
O prazo para execução da obra 
é de 120 dias corridos a partir 
da assinatura do contrato com 
a empresa responsável.

A dupla de cantores mirins 
Edywaz & Fogaça, que iniciou 
a atividade artística em Gua-
raciaba, participará amanhã 
(21), durante a tarde, do qua-
dro “Prontos pra fama”, no pro-
grama Hora do Faro, na TV Re-
cord, em São Paulo. Depois de 
residir em Guaraciaba, atual-
mente os meninos estão mo-

rando em Florianópolis. O pai 
adotivo dos garotos, Adelar 
Roque Kunrath, comenta que 
eles participarão do quadro 
“Prontos para a fama”. “Nós es-
crevemos uma carta e fomos 
procurados por um produtor 
do programa. Então fomos a 
São Paulo gravar o programa”, 
explica. 

AMANHÃ
Cantores revelados em 
Guaraciaba se apresentam 
em programa de televisão

A Mesa da Câmara Municipal de Maravilha, estado de 
Santa Catarina, e, o Presidente da Câmara Municipal de 
Maravilha, ambos no uso de suas atribuições legais que 
lhes são conferidas por lei, e,

Considerando o Requerimento nº 32/2017, apresentado 
pelos Vereadores Celso Antônio Ledur, Cléber Pertussatti, 
eder Moraes, Gilmar Castanha e Marclei Grando, em 
decorrência do Processo 0001748-78.2012.8.24.0042 
(042.12.001748-4), da Área Criminal, através de uma Ação 
Penal (Procedimento Ordinário), ofertado pelo Ministério 
Público de Santa Catarina por Crimes Praticados por 
Particular Contra a Administração em Geral, capitulando 
a conduta do Vereador requerido como aquela prevista 
no artigo 50, inciso I, c/c o parágrafo único, inciso I, da Lei 
6.766/79, art. 1º, alínea e, 1, da Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990, art.  15, III, da Constituição da República;
                                     
Considerando o disposto artigo 44, VI, § 3º, da Lei 
Orgânica do Município de Maravilha, artigo 328, VI, 
do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de 
Maravilha e art. 13, VI, da Resolução nº 011/2005 - Código 
de Ética e decoro Parlamentar, com fundamento no artigo 
14, § 9, da CF, Lei Complementar 64/90, artigo 1º, I, “e”, 1., 
“Lei das Inelegibilidades” e Lei nº 135/2010, Lei da Ficha 
Limpa”;

Considerando que na forma regimental o Requerimento 
foi lido na Sessão extraordinária do dia 23 de janeiro de 
2018, dando ciência ao Vereador requerido da leitura e 
recebimento do Requerimento nº 032/2017 em sessão 
plenária e do prazo de 10 (dez) dias para apresentação 
de defesa por escrito; procedendo-se, na mesma data, 
a Notificação do Vereador para que tomasse ciência 
do Requerimento nº 032/2017 e da instalação de 
procedimento visando a apuração dos fatos narrados no 
citado Requerimento;   

Considerando que ao vereador requerido foi dado ciência 
do Relatório/Parecer da Mesa diretora e da Sessão 
extraordinária de Julgamento, designada para o dia 18 
(dezoito) do mês de janeiro do ano de 2018, quinta-feira, 
às 19h (dezenove horas); e ainda do Parecer/Relatório 
Final; 

Considerando que a Mesa diretora da Casa de Leis, 
durante todo processo, oportunizou ao Vereador 
requerido o uso de todas as prerrogativas constitucionais 
e legais, do contraditório e da ampla defesa;
Considerando que o Parecer/Relatório Final da Mesa 
no sentido de declarar a Perda do mandato do Vereador 
requerido Jeovany Folle, com dois votos favoráveis dos 
Vereadores Láurio Stieler e Itamar Adler, e dois contrários 
dos Vereadores Natalino Prante e Jandir Primon, e que 

com este resultado da votação na Comissão formada 
pela Mesa diretora da Casa, onde o Parecer não obteve 
a maioria dos votos, e atendendo ao disposto em nosso 
Regimento Interno, levou-se a Plenário a apreciação 
do Parecer/Relatório, onde foi oportunizado o uso da 
palavra aos interessados, bem como foi deferido os 
requerimentos apresentados, ao final, o Parecer/Relatório 
foi para apreciação/votação;
Considerando que o Plenário, na sessão extraordinária 
de hoje, em votação nominal, decidiu pela aprovação 
do Parecer/Relatório da Mesa diretora, com a seguinte 
votação 7 (sete) votos à favor do Parecer /Relatório e 3 
(três) votos contrários;

Considerando que do resultado das votações nominais 
entendeu o Plenário por aprovar a decisão/Parecer/
Relatório Final apresentado pela Mesa diretora, restando, 
assim, referendada a Perda do Mandato do Vereador 
Jeovany Folle, por infringir o disposto no artigo 44, VI, § 
3º, da Lei Orgânica do Município de Maravilha, artigo 328, 
VI, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de 
Maravilha e art. 13, VI, da Resolução nº 011/2005 - Código 
de Ética e decoro Parlamentar, com fundamento no artigo 
14, § 9, da CF, Lei Complementar 64, de 18 de maio de 
1990, artigo 1º, I, “e”, 1., “Lei das Inelegibilidades” e Lei nº 
135/2010, Lei da Ficha Limpa”.
 
deCReTA:
Art. 1°. A partir de hoje, a PeRdA dO MANdATO do 
Vereador Jeovany Folle;
Art. 2°. Nos termos do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Maravilha, e, do artigo 44, VI, § 3º, da Lei 
Orgânica do Município de Maravilha, seja publicado o 
presente decreto Legislativo na imprensa oficial, no mural 
da Casa Legislativa e comunicado à Justiça eleitoral do 
Município de Maravilha/SC;
Art. 3°. A convocação do respectivo suplente do Vereador 
Jeovany Folle, para assumir e iniciar a titularidade do 
cargo de Vereador do Município de Maravilha/SC;
Art. 4°. O presente decreto entra em vigor imediatamente 
após sua leitura em plenário, nesta data; e,
Art. 5°. Por cautela, encaminhem-se cópia na íntegra do 
processo ao Cartório eleitoral, Ministério Público e ao Juiz 
de direito diretor do Foro da Comarca de Maravilha/SC.

Sala de Sessões, aos 18 dias do mês de janeiro do ano 
de 2018.

LÁURIO StIELER                           ItAMAR ADLER
     Presidente                                  Vice-Presidente

nAtALInO PRAntE                         JAnDIR PRIMOn
 1º Secretário                                     2º Secretário

DECRETO LEGISLATIVO N° 189 DE 18.01.2018
dISPÕe SOBRe A PeRdA dO MANdATO dO VeReAdOR JeOVANY FOLLe, 

NA CÂMARA MUNICIPAL de VeReAdOReS de MARAVILHA.
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TRÂNSITO E VOCÊ
por Major Laerte Bieger

Comandante  da 3ª Companhia do 2º Batalhão 
de Polícia Militar Rodoviária Estadual

QUe eSTe ANO SeJA 
MeLHOR QUe O ÚLTIMO

Um novo ano chegou. Esperamos que em 2018 nossos moto-
ristas estejam muito mais conscientes de sua grande responsabi-
lidade decorrente da condução de um veículo automotor.

Durante o ano 2017 foram registrados 880 acidentes nos 750 
km de rodovias estaduais sob sua circunscrição da 3ª Companhia 
do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, que estão localiza-
das no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

No ano em referência, 46 pessoas perderam a vida em de-
corrência de acidentes de trânsito. Outras 519 pessoas acabaram 
sendo conduzidas para atendimento médico em hospitais por-
que foram vítimas do trânsito. 

Estes números impactam diretamente na economia de nos-
so país, pois valores exorbitantes acabam sendo destinados para 
fazer frente ao tratamento médico das vítimas, sem mencionar a 
força de trabalho que acaba sendo afastada dos postos de empre-
go, seja diretamente porque o profissional foi a vítima do sinistro, 
ou indiretamente porque o luto acabou afetando o profissional 
que perdeu parentes ou amigos.

A grande maioria dos acidentes registrados aponta como 
causa provável o fator humano, ou seja, o erro do condutor do ve-
ículo. É preciso que o motorista mude de atitudes se realmente 
queremos ter um trânsito mais seguro e tranquilo. Portanto, va-
mos fazer um pacto neste novo ano que se inicia, no sentido de 
evitar comportamentos que aumentam o risco nas vias públicas 
abertas à circulação:

- Evitemos conduzir o veículo estando sob efeito de bebida 
alcoólica ou outras substâncias entorpecentes: muitas mortes re-
gistradas tiveram como fator desencadeante do acidente a inca-
pacidade do motorista de conduzir o veículo com segurança por-
que estava com sua capacidade psicomotora alterada.

- Evitemos transitar acima do limite de velocidade: ninguém 
mais tem tempo. Todos parecem sempre estar atrasados e ten-
tam tirar a diferença pisando fundo no acelerador. Saia mais cedo 
para não correr tanto.

- Evitemos desrespeitar a sinalização de trânsito, em especial 
a de proibido ultrapassar. A ultrapassagem proibida e a passagem 
forçada são comportamentos que não mais podem ser tolerados. 
E a multa é salgada: respectivamente R$ 1.467,35 e 2.934,70. 

- Sejamos mais atentos na condução do nosso veículo, evi-
tando dispersão de atenção, principalmente com telefones celu-
lares. Dirigir e digitar no celular é como dirigir “às cegas”. Estudos 
apontam que as pessoas ficam com o olhar na tela do aparelho 
por no mínimo 5 segundos. Nesse tempo, é como se estivessem 
de olhos fechados.

- Usemos sempre o cinto de segurança. Está mais do que 
comprovado que este dispositivo faz toda a diferença quando da 
ocorrência de um acidente de trânsito.

Observando estas regras básicas, tenho certeza absoluta que 
o número de acidentes e vítimas reduzirá consideravelmente.

O triplo homicídio em 
Cunha Porã que chocou 
toda a comunidade comple-
ta um ano no dia 27 de feve-
reiro. Três jovens, de 23, 15 e 
12 anos foram mortas a gol-
pes de facão, em uma resi-
dência em Linha Sabiazinho. 
O suspeito, Jackson Lahr, de 
24 anos, foi detido na mesma 
noite e está preso preventiva-
mente na cadeia de Maravi-
lha. O autor aguarda o andar 
do processo contra ele na Jus-
tiça.

No entanto, o caso está 
parado desde agosto do ano 
passado no Tribunal de Justi-
ça de Santa Catarina, em Flo-
rianópolis. De acordo com a 
promotoria de Justiça da Co-
marca de Cunha Porã, o pro-
cesso foi encaminhado para 
instância superior após apre-

sentação de recurso. Em 
Cunha Porã, onde o caso foi 
registrado, o juiz aceitou a ad-
missibilidade de levar o tri-
plo homicídio para júri popu-
lar. A sentença de pronúncia, 
que é quando o julgamento 
pela sociedade é anunciado, 
aconteceu em 31 de julho de 

2017. Porém, a defesa do acu-
sado não aceitou a possibili-
dade de julgamento popular 
e entrou com recurso no dia 7 
de agosto, levando o processo 
para Florianópolis.

Na capital, uma câmara 
criminal, com três desembar-
gadores, vai avaliar o recur-

so apresentado pela defesa e 
as contrarrazões. A decisão 
pode ser por não acatar o re-
curso, levando o caso a júri 
popular, ou pedir uma refor-
ma da decisão inicial. Porém, 
desde que o processo chegou 
ao TJSC, o processo não foi 
movimentado.

TRIPLO HOMICÍDIO Caso está parado desde agosto no Tribunal de Justiça 

O condutor de um veículo emplacado em 
São Miguel do Oeste foi flagrado na manhã 
de terça-feira (16) conduzindo o carro a 144 
km/h na Avenida Willy Barth, no perímetro 
urbano da cidade. A velocidade máxima per-
mitida no local é de 60 km/h.

O flagrante aconteceu às 11h37 de terça-
feira (16), por um agente da PRF que realiza-
va fiscalização com uso de radar portátil. A in-
fração cometida pelo condutor é de natureza 
gravíssima. Ele terá a CNH suspensa e ainda 
deverá desembolsar cerca de R$ 880 de multa.

O excesso de velocidade na Willy Barth já 
causou muitos acidentes de trânsito nos úl-
timos meses e depois de muitos pedidos da 
população, cerca de 23 redutores de veloci-
dade serão instalados ao longo da avenida. O 
trabalho de instalação dos equipamentos já 
iniciou e se o tempo colaborar, todos os redu-
tores devem entrar em funcionamento até o 
fim deste mês.

IMPRUDÊNCIA eSTUPROAPReeNSSÃO
Veículo é flagrado a quase 
150km/h na Willy Barth

Polícia Civil 
prende homem 
que abusava 
de enteadas

Homem é preso com 
arma de fogo no 
Bairro Universitário 

A Polícia Civil de Mara-

vilha cumpriu mandado de 

prisão nesta semana, após 

ter instaurado inquérito 

para investigar um homem 

de 37 anos por estupro. Se-

gundo a Polícia Civil, o ho-

mem abusava sexualmen-

te das três enteadas, desde 

que eram crianças. Os abu-

sos aconteceram em vários 

municípios onde eles mo-

ravam.

O homem é natural de 

Mondaí, mas residia em 

Maravilha. Uma das vítimas, 

que ainda morava com o 

suspeito, sofria ameaças de 

morte caso contasse o crime 

para alguém. As outras duas 

vítimas já haviam sido reti-

radas do convívio.

Depois de toda a apu-

ração da Polícia Civil, o 

homem foi preso e enca-

minhado para a Unidade 

Prisional Avançada de Ma-

ravilha.

A Polícia Militar prendeu um homem 
nesta semana na Rua Foz do Iguaçu, no Bair-
ro Universitário, em Maravilha. A guarnição 
fazia rondas pelo local quando avistou um 
veículo Vectra, com placas de São Carlos. Os 
policiais fizeram a abordagem e promove-
ram revista no carro e no motorista.

Foi encontrada dentro de uma mochi-
la, no banco do passageiro, uma pistola da 
marca Imbel. O condutor possuía registro da 
arma, porém, não possui o porte. Ele foi con-
duzido para a Delegacia de Polícia Civil.

Material foi 
recolhido por 
homem ter 
registro, mas 
não porte da 
arma
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A Vara Federal de São Miguel 
do Oeste determinou que o Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) apresente em 
30 dias cronograma para as obras 
na BR-163 que faltam do trecho en-
tre São Miguel do Oeste e Dionísio 
Cerqueira, também Oeste do Esta-
do. Além disso, o órgão e a União 
devem retomar os trabalhos na ro-
dovia em 90 dias ou adotar medidas 
para um novo processo licitatório.

A decisão liminar (temporária) 
foi divulgada pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF) na quarta-fei-
ra (17). O Dnit disse que o contra-
to com a empreiteira está sendo 
rescindido e que há processo para 
nova licitação em andamento. A 
Advocacia-Geral da União e a em-
preiteira Sulcatarinense, contrata-
da para fazer a obra, ainda não se 
manifestaram. “A primeira informa-
ção que o Dnit trouxe é que o con-
trato com a empresa estava em via 
de ser rescindindo, mas ainda não 
havia sido ultimada”, observa o juiz 
federal substituto Marcio Jonas En-
gelmann.   

OBRAS
Segundo o Ministério Público, que 

entrou com a ação civil pública na Jus-
tiça Federal, o contrato com a emprei-
teira foi feito em 2012, para ampliação 
e restauração do trecho. A obra custa-
ria inicialmente R$ 110.502.369,88 e 
seria executada em um prazo de 720 
dias. “Não obstante, decorridos apro-
ximadamente 1.200 dias de vigência 
contratual, alterado o custo para R$ 
154.798.978,59 e após sucessivas pa-
ralisações e tímidas retomadas, obser-
vou-se a execução de apenas 35,38% do 
contrato”, escreveu o MPF na ação civil 
pública.

“A empresa contratada manteve o 
andamento dos trabalhos por apenas 
500 dias, ao longo dos quais paralisou 
por diversas vezes sua atuação, culmi-
nando no total abandono das obras”, 
completou. De acordo com o MPF, a 
empreiteira retomou os trabalhos em 
curtos períodos em 2015 e 2016. Con-
forme a ação da Procuradoria da Repú-
blica de São Miguel do Oeste, as obras 
do trecho estão em estado de abando-
no e causam transtornos ao trânsito. 
Segundo o MPF, há risco de acidentes.

DECISÃO
Na decisão, o juiz federal subs-

tituto Marcio Jonas Engelmann fi-
xou multa de R$ 5 mil por dia caso o 
Dnit não apresente o calendário das 
obras em 30 dias e outra multa diária 
de mesmo valor se as obras não fo-
ram retomadas em 90 dias ou outro 
processo licitatório não seja encami-

nhado. O juiz salienta que o inquérito 
instaurado vai investigar desde os or-
çamentos, possíveis irregularidades e 
se houve alguma irregularidade des-
de o início das obras na BR-163. 

Segundo o MPF, a Justiça Fede-
ral também decidiu que a empreitei-
ra não pode receber verba enquanto 
não continuar a obra. “O que o Mi-

nistério Público está objetivando é 
que essas obras sejam continuadas 
ou ressarcimento dos valores que fo-
ram mal investidos nas obras”, afir-
ma o juiz. Segundo ele, atualmente 
há uma incerteza sobre o futuro das 
obras e algo deve ser feito, pois não 
há condições de permanecer como 
está. 

PRAZO De 30 DIAS  MPF diz que prazo estabelecido em contrato para entrega da rodovia venceu. O órgão e a 
União devem retomar os trabalhos na rodovia em 90 dias ou adotar medidas para um novo processo licitatório

Justiça ordena que Dnit retome obras na BR-163

EDWIN HAWkINS
 O cantor gospel conhecido pela 
música “Oh, Happy day”, morreu 
aos 74 anos, na segunda-feira (15). 

O músico faleceu em sua casa na 
cidade de Pleasanton, Califórnia. edwin 

lutava contra um câncer no pâncreas. O grupo The 
edwin Hawkins Singers era liderado pelo cantor. 
Com a música “Oh, Happy day”, a banda conquistou 
sucesso mundial em 1969 e ganhou um Grammy. 
A canção era uma adaptação de um hino gospel 
popular dos estados Unidos. “Oh, Happy day” foi 
regravada algumas vezes, ganhando versões de 
outros artistas como Glen Campbell, elvis Presley 
e Johnny Mathis. Também teve destaque no filme 
“Mudança de Hábito 2”.

DOLORES O'RIORDAN 
A cantora irlandesa e vocalista 
do grupo Cranberries morreu aos 
46 anos. O grupo vendeu mais de 

40 milhões de discos. O corpo foi 
encontrado em Londres, onde o Cranberries 

participaria de uma gravação. Amigos da cantora 
relataram ao site TMZ que ela estava “extremamente 
deprimida” nas últimas semanas. Segundo 
informações da publicação, dolores também vinha 
sofrendo com fortes dores nas costas.  dolores Mary 
eileen O'Riordan Burton nasceu em Ballybricken, 
na Irlanda, em 1971, a mais nova de sete filhos. ela 

tinha transtorno bipolar. Formada em 1990, a banda 
emplacou hits como "Zombie", "Linger", "dreams", 
"Ode to my family" e "Salvation". O grupo ficou 
conhecido pela voz potente e emotiva dela.

EDDIE CLARkE 
O ex-guitarrista da banda de Heavy 
metal Motörhead morreu no dia 10 de 
janeiro, aos 67 anos. O anúncio foi feito 

em um comunicado na página oficial do 
grupo no Facebook. ele estava internado em 

um hospital para tratamento de pneumonia. eddie 
Clarke foi guitarrista da banda de 1976 a 1982. Antes 
de Clark, o Motörhead já havia perdido seu principal 
integrante. em 2015 o vocalista Lemmy Kilmister 
morreu vítima de um câncer.

FLáVIO HENRIQUE 
O compositor de 49 anos morreu em 
decorrência de complicações por 
febre amarela na quinta-feira (18), 

em Belo Horizonte. Flávio Henrique 
era presidente da empresa Mineira de 

Comunicação, órgão do governo responsável pela 
Rádio Inconfidência e pela Rede Minas. Também 
músico e produtor, integrava o Quarteto Cobra Coral, 
tinha mais de 180 músicas gravadas e foi parceiro 
de nomes como Paulo César Pinheiro, Chico Amaral, 
Milton Nascimento e Toninho Horta. em sua carreira, 
lançou oito Cds autorais e um dVd gravados e o 

último trabalho é o Cd "Zelig", de 2012.

HUGH WILSON 
O diretor do filme Loucademia de 

Polícia (1984) morreu no domingo 

(14), em casa, no estado de Virgínia, 

nos estados Unidos. A doença que 

causou a morte ainda não foi revelada. O 

trabalho mais recente de Hugh Wilson como diretor 

foi em 2004, no filme Mickey. O cineasta teve um 

vasto trabalho em roteiros de filmes e séries de 

televisão. Na telinha, o primeiro trabalho de Hugh 

Wilson foi em Radio Cincinnati, entre 1978 e 1982.

JANDIRA SILVA ANESA
Faleceu no dia 14 de janeiro, no Hospital Casa Vita 

de São Miguel do Oeste, aos 87 anos. Seu corpo foi 

velado na cripta da igreja matriz de São Miguel do 

Oeste, sendo sepultado no Cemitério São Miguel e 

Almas.

SANTINA NUNES DA SILVA
Faleceu no dia 14 de janeiro, no Hospital Regional 

de São Miguel do Oeste, aos 93 anos. Seu corpo 

foi velado na Assembleia de deus em Linha Sede 

Ouro, Romelândia, sendo sepultado no cemitério da 

comunidade.

ELÍRIA MARIA SCHWAB
Faleceu no dia 15 de janeiro no Hospital São Lucas 

de Guaraciaba, aos 65 anos. Seu corpo foi velado 

na Capela de Linha Laranjeira, Guaraciaba, sendo 

sepultado no cemitério da comunidade.

ORESTE LUIS BENEDUZI
Faleceu no dia 17 de janeiro no Hospital de São José 

do Cedro, aos 92 anos. Seu corpo foi velado na Capela 

Mortuária da Igreja Matriz de São José do Cedro, 

sendo sepultado no cemitério municipal.

ENIO INáCIO SCHIMITZ
Faleceu às 14h do domingo (14), aos 42 anos, em sua 

residência. Seu corpo foi velado no Clube de Idosos 

Pioneiro e sepultado no cemitério de Maravilha. 

ROSENILDE BORGES DE FREITAS
Faleceu às 6h20 de quinta-feira (18), aos 39 anos, no 

Hospital São José de Maravilha. Seu corpo foi velado 

no Clube de Idosos estrela de São Miguel da Boa 

Vista e sepultado no cemitério do município.

ADÃO PEDRO RUCH
Faleceu às 12h08 da quarta-feira (17), aos 73 anos, 

no Hospital São José. Seu corpo foi velado no Clube 

de Idosos de Bom Jesus do Oeste e sepultado no 

cemitério do município. 

TRIPLO HOMICÍDIO Caso está parado desde agosto no Tribunal de Justiça 

eSTUPRO
Polícia Civil 
prende homem 
que abusava 
de enteadas
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Seja uma pessoa capaz de amar profundamente. O amor 
beneficia a tudo e a todos. As pessoas mais corajosas são aquelas 

capazes de amar profundamente. Para manifestar o amor, dedique-
se inteiramente ao próximo, com coragem. Seja atencioso e bondoso 

com os outros. Sinta orgulho de ser praticante do Amor de Deus e 
dirija o sentimento de amor sincero e profundo a todas as pessoas.

AS PESSOAS MAIS CORAJOSAS
 SÃO AS QUe AMAM PROFUNDAMeNTe

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

Com as altas tempera-
turas do verão é preciso que 
o cuidado e a atenção se-
jam redobrados com os in-
setos. Os troncos de árvores 
são os principais hospedeiros 
das lagartas, conhecidas po-
pularmente como taturanas. 
De acordo com o enfermei-
ro da Vigilância Epidemioló-
gica Municipal de São Miguel 
do Oeste, Marcos Bortolan-
za, o período é propício para 
o aparecimento destes ani-
mais e isso exige mais aten-
ção e cuidados da população. 
“De novembro a fevereiro o 
número de contato com as la-
gartas aumenta muito, espe-
cialmente pelas altas tempe-
raturas do verão”, reforça. 

Conforme o enfermeiro, 
o contato com animais peço-
nhentos, a exemplo da lagar-
ta Lanômia - conhecida como 
taturana, sempre deve ser no-
tificado. Em 2016 foram 26 
contatos com a lagarta, já em 
2017, segundo o enfermeiro, 
foram 52 casos em Santa Ca-
tarina. “Dos casos graves, 20 
foram em 2016, 10 precisa-
ram utilizar o soro antivene-
no. A região do Estado que 
tem mais acidentes com a la-
garta é a nossa, muito tam-
bém pela característica da re-
gião baseada na agricultura”, 
justifica. Este ano já foram re-
gistrados 13 casos de contato 
no Estado. Na região do Oes-

te teve notificações nos mu-
nicípios de Tunápolis, Dioní-
sio Cerqueira, Palmitos e São 
José do Cedro. 

Conforme o tenente João 
Emiliano de Moura Miran-
da, comandante do Corpo de 
Bombeiros de Maravilha, não 
há casos de contato com a la-
garta no município que te-
nham sido atendidos pela 
guarnição. No entanto, Moura 
reforça que a lagarta é comum 
na região de Maravilha e é pre-
ciso um cuidado especial, es-
pecialmente em locais ao ar li-
vre, em troncos de árvore. 

TATURANA Com o aumento das temperaturas, aumentam os registros de acidentes envolvendo 
animais peçonhentos, como no caso da taturana, uma lagarta que causa sérios danos à saúde 

Saúde alerta para os cuidados com a lagarta

A lagarta costuma viver em grupos e geralmente se alimenta das folhas das 
árvores, gostando de ficar nos troncos. Quando localizada e feita a identificação 
correta, pode ser realizada a coleta para produção de soro. Quando encontra-
da uma colônia, pode-se fazer, com uma caixa de papelão e um caule, a coleta 
ou ligar para o Corpo de Bombeiros e solicitar auxílio. Conforme o enfermeiro 
Marcos Bortolanza, também é possível ligar no Centro de Informações Toxico-
lógicas de Santa Catarina pelo fone 0800 6435252. 

Caso ocorra o contato deve-se procurar ajuda médica imediatamente, além 
de tentar conseguir uma amostra do animal para mostrar aos profissionais de 
saúde a fim de confirmar a suspeita de que se trata de uma taturana. O enfer-
meiro explica que o contato inicial causa ardência local, que se assemelha com 
queimação. A vítima pode apresentar sangramentos na pele ou internos, pul-
monar e renal. O tratamento é baseado em laboratório e tendo alteração é uti-
lizado o soro (antiveneno). 

CUIDADOS AO LOCALIZAR A LAGARTA 

O ano letivo do ano 2018 inicia 
na primeira quinzena de fevereiro em 
todo o Estado de Santa Catarina. Nes-
te mês as agências de desenvolvimen-
to regional (ADRs) fazem o preenchi-
mento das vagas dos professores que 

serão admitidos em caráter temporá-
rio (ACTs), que permanecem na fun-
ção até o mês de dezembro.  

A Gerência de Educação da ADR 
de Maravilha oferece aproximada-
mente 300 vagas neste ano, para atuar 

na rede pública estadual em 28 escolas 
dos 14 municípios de abrangência da 
regional. Também há vagas para traba-
lhar no Centro de Educação de Jovens 
e Adultos. O preenchimento das vagas 
inicia na segunda-feira (22) e segue até 

sexta-feira (26). Todo o processo será 
realizado no período da tarde, a partir 
das 13h, na ADR de Maravilha. Na data 
da escolha é necessário que o candida-
to apresente documentos pessoais.

O supervisor de gestão de pessoas da 

ADR de Maravilha, Leandro Giacomolli, 
explica que o professor ACT poderá atu-
ar em até três disciplinas, em no máxi-
mo duas unidades escolares, e poderá es-
colher até 60 horas semanais, nos turnos 
matutino, vespertino e noturno. 

2018
Agência de Desenvolvimento Regional divulga datas para escolha de ACTs 
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A maravilhense Dieiny Gabrielly 
Rizzardi se destaca no futebol femini-
no do Paraná, defendendo a equipe do 
Tsuru Oguido, de Londrina. Ela come-
çou as atividades com o projeto Gol de 
Menina, do professor Paulo Ferreira. 

No projeto de Maravilha ela com-
petiu em diversos campeonatos até o 
início de 2017, quando, por indicação 
de Ferreira, foi para Londrina. “Dieiny 
sempre se destacou como goleira. Foi 
destaque sendo titular em grande par-
te dos jogos, tendo ótimo rendimento, 
inclusive pegando penalidades na final 
do Moleque Bom de Bola. A atleta foi 
encaminhada para Londrina por meio 
do bom relacionamento que tenho com 
o presidente do clube paranaense”, dis-
se o professor. 

Dieiny se destacou desde os pri-

meiros testes. Este ano a atleta retorna 
a Londrina para dar seguimento à car-
reira e estudos.

conquiStaS 
campeã fase regional Jogos 
escolares do paraná

Campeã Copa Cambé 
sub-17Jogos escolares 
do Paraná fase final

tetracampeã do moleque 
bom de bola do paraná
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PÓDIUM
por João Luís Theis

joaotheis@yahoo.com.br

Engenheiro Mecânico

Delegado-chefe explica que há um impasse entre o município de Dionísio Cerqueira e a União, o que inviabiliza a compra de outro imóvel

DÉBORA CECCON 

O empresário José Cor-
so de São Miguel do Oeste, de 
69 anos, está com uma novi-
dade a ser lançada nos próxi-
mos dias. Ele, que já escreveu 
um livro junto de suas fi lhas, 
agora está lançando um CD 
com músicas de sua autoria. 
E para demonstrar sua pai-
xão pela arte, o CD que pro-
duziu em seu próprio estúdio 
de gravações, todo o valor ar-
recadado será doado à Apae 
de São Miguel do Oeste. “Esse 
trabalho não tem fi nalida-
de comercial, de fama ou su-
cesso, apenas uma satisfação 
pessoal e por isso o lança-
mento será feito em benefício 
da Apae”, mencionou. 

Tio Corso, como é conhe-
cido, escreveu as letras e fez 
todas as melodias e canto-
rias. “Onde tem primeira e se-
gunda eu canto, eu fi z tudo e 
a produção é do mestre Oda. 
Mas eu executo a gaita, afi nal 

é uma ‘cria minha’”, brinca ele. 
O CD tem participação de um 
baixista, baterista e no violão 
Odair da Silva, que é músico 
e trabalha com o Tio Corso no 
estúdio de gravações. 

O empresário diz que o CD 
é um projeto que tinha há tem-
pos e com apoio das fi lhas re-
solveu realizar o sonho. As mú-
sicas são poesias, essência da 
vida campeira e todas trazem 
uma mensagem. “Minhas mú-
sicas são simples, são coisas da 
alma, do coração, da vida cam-
peira, da vida que levei. Na mu-
sica 2 do CD ‘Coisas da Vida’ é 
uma história que conto um 
pouco da minha vida”, revela. 
Corso procurou buscar o es-
tilo de Teixerinha e José Men-
des, em que todas as músicas 
trazem uma mensagem. O CD 
contém 10 letras com sete rit-
mos diferentes: vaneira, bugio, 
xote, valsa, rancheira, contra-
passo e chamamé.

A data para lançamento do 
CD, que já está pronto, tem data 

pré-marcada para 12 de no-
vembro, a ser confi rmada, no 
Bairro São Luiz. Conforme Cor-
so, todo o valor arrecadado na 
noite será revertido à Apae. Se-
gundo ele, parte dos CDs serão 
doados à Apae para que estes 
comercializem. Ele reforça que 
não tem interesse em comer-
cializar para ganhos fi nanceiros 
pessoais. “É uma diversão, um 

prazer, um lazer, e depois, com 
a idade que eu tenho, 69 anos, o 
que vou querer da vida? Vamos 
viver a vida, fazer o que a gente 
gosta, né”, brinca. 

Com um livro lançado, 
agora o CD com músicas, 
o próximo projeto que José 
Corso já trabalha é para lan-
çar um CD com poesias de-
clamadas. 

POR AMOR A ARTE  Data para lançamento pré-marca-
da é 12 de novembro, a ser confi rmada, no Bairro São Luiz, 
e deve auxiliar a Apae de São Miguel do Oeste 

Após lançar livro, empresário 
lança CD e benefi cia entidade 

Tio Corso deve lançar seu CD no dia 12 de novembro

VOCÊ SABIA? 
BRASILEIRO TERIA 
INVENTADO O CÂMBIO 
AUTOMÁTICO

 

Até hoje a maior invenção atribuída a um brasileiro teria 
sido o avião. Todos conhecem a façanha de Alberto Santos Du-
mont a bordo do 14-bis - embora nos Estados Unidos o crédi-
to pela invenção seja dado aos irmãos Wright. Mas pouca gen-
te sabe que um componente muito comum nos carros atuais 
- e que se popularizou justamente nos EUA - teria sido ideali-
zado por um brasileiro: o câmbio automático. Curiosamente, a 
informação veio à tona de uma forma inusitada, mais precisa-
mente na biografi a do escritor Paulo Coelho - "O Mago", escri-
ta pelo jornalista Fernando Morais. Coelho contou ao jornalis-
ta a história de um tio-avô que alegava ter criado esse tipo de 
câmbio. A própria família acreditava tratar-se de uma lenda, 
já que seus parentes diziam que "tio José", como era carinho-
samente chamado pela família, "vivia inventando coisas". In-
trigado e fascinado, Fernando Morais resolveu investigar a ve-
racidade desta versão. E descobriu que o tio-avô de Paulo não 
estava mentindo daquela vez - apesar de algumas publicações 
americanas ignorarem tal história. Segundo o jornalista, o en-
genheiro mecânico José Braz Araripe teria inventado o câm-
bio hidramático, juntamente com Fernando Lemos. Depois de 
ter desenvolvido uma transmissão automática com fl uido hi-
dráulico, Araripe teria viajado a Detroit (EUA), onde apresen-
tou seu invento à General Motors em 1932. Um outro tipo de 
transmissão automática já havia sido criado anos antes no Ca-
nadá. O sistema, porém, era pneumático, e carecia de potência 
e praticidade para ser produzido em série. A GM acabou se in-
teressando pelo projeto dos brasileiros e propôs duas ofertas: 
US$ 10 mil na hora ou US$ 1 por carro vendido com a tecnolo-
gia. Provavelmente sem ter ideia da capacidade de populariza-
ção dos automóveis (e de seu próprio invento), José escolheu 
a primeira opção. Fazendo a conversão da moeda norte-ame-
ricana em valores atualizados, descobrimos que os inventores 
levaram o equivalente a US$ 160 mil para casa. 

Em tempo: a invenção brasileira só chegaria às ruas em 
1939, quando a montadora apresentou uma tecnologia cha-
mada "Hydra-Matic" na linha 1940 dos modelos Oldsmobile. 
É por isso que durante muito tempo - inclusive no Brasil - as 
pessoas costumavam chamar os veículos com câmbio auto-
mático de "hidramáticos". 

Fonte: Mecânica Benitez - Quatro Rodas

A Secretaria de Saúde de Guara-
ciaba estará desenvolvendo, durante 
todo o mês, ações voltadas ao Outubro 
Rosa. A campanha de conscientiza-
ção tem como objetivo principal aler-
tar as mulheres e a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer de mama. 
Conforme a secretária de Saúde, Daia-

ne Dorigon, para este ano serão rea-
lizados exames de mamografia para 
mulheres acima de 40 anos ou com his-
tórico familiar. As mulheres que de-
sejam fazer o exame deverão procu-
rar a sua Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) para realizar o encaminhamento.

No próximo dia 22 a Secretaria re-
alizará a Campanha do Preventivo na 

Unidade de Saúde da Rua Primeiro 
de Maio, próximo ao Clube Itamaraty, 
das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. 
No dia 26 será realizada a Campa-
nha do Preventivo no Posto do Bair-
ro Santa Terezinha, das 13h30 às 20h. 
Para realizar o preventivo as mulhe-
res precisam levar os documentos de 
Identidade, CPF e o Cartão do SUS.

GUARACIABA
Secretaria de Saúde realiza ações voltadas ao Outubro Rosa

A Amarok V6 já tem data para chegar às lojas: 22 de feve-
reiro. Até lá, a nova versão com motor 3.0 turbodiesel de 225 
cv estaria disponível em pré-venda por R$ 184.990, porém a 
procura foi tão grande que as unidades da pré-venda se es-
gotaram em apenas uma semana. Parece caro, mas está um 
pouco abaixo da concorrência: a Chevrolet S10 2.8 100 Years 
custa R$ 187.590, a Ford Ranger Limited 3.2 custa R$ 190.190 
e a Toyota Hilux SRX 2.8 custa R$ 193.280. 

O grande destaque desta nova versão é o motor  V6 3.0 
TDi, com turbo de geometria variável que virá ao Brasil em 
sua configuração mais potente disponível para a Amarok. 
Gera 225 cv entre 3.000 e 4.500 rpm. Ele será combinado com 
o mesmo câmbio automático de oito marchas e a tração in-
tegral 4Motion das versões 2.0. Com o novo motor, a Ama-
rok se tornará a picape média mais potente à venda no Bra-
sil. Também será a mais rápida: a Volkswagen anuncia de 0 a 
100 km/h em 8 segundos, quando as Ranger e S10 têm tem-
po na casa dos 10 s. Como acelera mais, a Amarok V6 recebeu 
freio a disco nas quatro rodas e é a única picape do segmen-
to com o equipamento. O motor V6 não teve dificuldade para 
mostrar sua superioridade frente ao 2.0 biturbo utilizado nas 
demais versões. Com 13,3 mkgf de torque e 45 cv a mais que 
o antigo modelo, a picape realmente ganha velocidade mui-
to mais rápido. Também retoma mais rápido e tem vibração 
e ronco mais convidativos aos nossos sentidos. Outro desta-
que é a direção com assistência elétrica, mais precisa em alta 
velocidade do que a hidráulica usada nas demais versões.

Fonte: Quatro Rodas, por Henrique Rodriguez

Amarok V6
VERSÃO HIGHLINE COM 3.0 DE 225 CV TERá VENDAS

INICIADAS NO FIM DE FEVEREIRO

Maravilha realiza o 5º Festival de Vôlei e Fu-
tevôlei de Areia Kapass Corretora de Seguros, 
com início hoje (20), a partir das 14h. A compe-
tição será realizada na quadra de areia do Par-
que Cidade das Crianças, em frente à prefeitura.

As categorias de vôlei são livre masculino e 
feminino; joguinhos masculino e feminino até 
o ano 2000; mirim masculino e feminino; e trio 
nos anos 2003, 2004, 2005. No futevôlei serão 
disputadas as categorias 1ª divisão (atletas da 
lista da associação); e 2ª divisão (atletas inician-
tes), categoria máster - nascidos até 1982. 

Todos os inscritos na competição ganharam 
uma camiseta. 

COMPeTIÇÃO Atividade é organizada pela Secretaria Municipal dos Esportes 

Festival de Vôlei e Futevôlei 
tem início em Maravilha

Quarta edição do festival teve boas disputas pela classificação

Hoje (20), a partir das 16h, no Estádio Dr. José 
Leal Filho, será realizado jogo beneficente com o ob-
jetivo de ajudar o atleta Miguel. Ele foi jogador da 
Chapecoense, do Tubarão e também vestiu a cami-
sa do Clube Recreativo Maravilha (CRM). Miguel en-
frenta dificuldades financeiras e de saúde e passa 
pelo tratamento contra um câncer. 

O sub-17 do CRM vai enfrentar os Amigos do Mi-
guel. Toda a população está convidada a prestigiar o 
jogo, que contará com a presença de ex-jogadores de 
grandes clubes esportivos. As presenças confirma-
das são: Índio, ex-atleta da Chapecoense e comen-
tarista do Sportv; Fabinho Baiano, ex-jogador profis-
sional, atua no CRM; Bráulio, ex-jogador profissional 
do Havaí e Chapecoense; Divonir, ex-jogador profis-
sional da Chapecoense; Cristiano, jogador amador 
da oficina do celular de Chapecó; Renatinho, ex-jo-
gador profissional; Zanetti, ex-jogador profissional 
com passagem por outros países; Claiton, ex-joga-
dor profissional na Chapecoense e Grêmio; Odi, ex-
jogador profissional da Chapecoense; e Carlos, joga-
dor de futebol amador de Chapecó.

De acordo com os organizadores, o valor do in-
gresso é R$ 7 e todos concorrerão a prêmios, entre 
eles camisas do CRM, Chapecoense e Tubarão. Os re-
cursos arrecadados serão para ajudar no tratamento 
de Miguel. O jogo também serve para apresentação 
da equipe sub-17 do CRM que vai participar da Copa 
Maravilha, de 27 de janeiro a 4 de fevereiro. 

APOIO GOLeIRA 
 Consulado da Chape em Maravilha 

realiza jogo beneficente 
Gol de Menina tem atleta 
competindo pelo estado do Paraná 
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Atleta exibe troféu conquistado no Paraná 

A tarde de sábado (13) foi chuvosa, mas cheia de emoção e garra na rodada inicial 
do  1º Festival de Vôlei de Areia em Duplas de São Miguel do Oeste. A promoção é da Se-
cretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo e as disputas acontecem na quadra de 
areia da Praça Belarmino Annoni. No total, 25 duplas, nos naipes feminino e masculi-
no, disputam a competição, que terá, no próximo fim 
de semana, dias 20 e 21, a segunda rodada. De acordo 
com o secretário, Juliano Siebel, a chuva não atrapa-
lhou a determinação dos atletas em garantir o início do 
Festival de Vôlei. “Seguiremos com os jogos no próximo 
sábado e domingo e esperamos que a população tam-
bém prestigie as disputas da modalidade”.

 

SÃO MIGUeL DO OeSTe 
equipes disputam primeira etapa 
do Festival de Vôlei de Areia

No total, 25 duplas, disputam a 
competição neste fim de semana 



Ministério Público Federal diz que prazo estabelecido em 
contrato para entrega da rodovia venceu 
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Veja como ficam os calendários nos 
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TATURANA
Saúde alerta para os 
cuidados com a lagarta 
Com o aumento das temperaturas, aumentam os registros de 
acidentes envolvendo animais peçonhentos
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PRAZO De 30 DIAS
Justiça ordena que Dnit 
retome obras na BR-163
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