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Cooperativa regional Auriverde promove 
grande festa no aniversário de 50 anos

Empresa vencedora da licitação deve finalizar a obra até julho deste ano

Morador de Maravilha ganhou carro na campanha, que também teve homenagens e show com Tchê Kakareko 

SUCeSSO 

Obras na Casa 
Mortuária 
e Cemitério 
Municipal devem 
ser entregues 
neste mês

Show beneficente 
com victor & 
Léo será no dia 
11 de março

TrOCA DO TeLHADO 

SÃO MIGUeL 
DO OeSTe

PÁGInA 24

PÁGInA 14

PÁGInA 13

PÁGInA 8

Estrutura está interditada desde outubro 
de 2017 devido a problemas no telhado

Evento em benefício à Apae será 
realizado no Centro Cultural da Unoesc, 
a partir das 19h30

CASAn 

 Carine Arenhardt/O Líder

São Miguel 
do Oeste 
completa 64 
anos na quinta-
feira (15) 

AnIverSÁrIO 

PÁGInAS 22 e 23
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Na terça-feira (6) o Nú-
cleo dos Mercados de Ma-
ravilha realizou a primei-
ra reunião ordinária do ano. 
O encontro, conduzido pelo 
coordenador, Rafael Albre-
cht, foi realizado na CDL e 
Associação Empresarial.

Na oportunidade, os nu-
cleados revisaram o planeja-
mento para 2018, organizan-
do as atividades e delegando 
funções. Uma das primei-
ras atividades que o Núcleo 
irá realizar é uma visita téc-
nica, programada para o mês 
de março, ao Supermerca-
do Auriverde de São Carlos.

reUnIÃO
núcleo dos Mercados programa visita 
técnica para o próximo mês

O Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC) referente à 
acessibilidade também pau-
tou o encontro, momento em 
que os nucleados falaram so-
bre situações que ocorrem em 

seus estabelecimentos. Con-
forme eles, muitas dúvidas es-
tão surgindo quanto aos ajus-
tes necessários e desta forma 
irão procurar mais informa-
ções para dividir com o grupo.

A atuação de vendedores 
ambulantes, principalmente de 
frutas, foi outro assunto discu-
tido. Os nucleados pontuaram 
que esta atividade é cada dia 
mais comum e vem sendo re-
alizada, muitas vezes, em fren-
te aos seus estabelecimentos. 
Sendo assim, irão buscar orien-
tações junto à prefeitura, verifi-
cando o que está disposto na lei.

Para padronizar as ações, 
os integrantes irão confeccio-
nar uma camiseta e também 
optaram por pagar mensalida-
de. A próxima reunião do Nú-
cleo dos Mercados está mar-
cada para o dia 13 de março.

integrantes pontuaram dúvidas sobre o TAC da acessibilidade

 Ascom/CDL e AE

QUeM DeCIDe é O InSTInTO

Eu estava lendo um livro sem graça. Nele, uma moça fa-
lava sobre “uma emoção que sentiu no coração”. Continu-
ava sem graça, até que um rapaz respondeu que o coração 
é só um musculo: ou seja, o coração não sente nada. Quem 
sente é uma região primitiva do nosso cérebro, chamada de 
sistema límbico. É lá que mora o nosso instinto. E por cau-
sa de uma combinação de genes, experiências e contextos, 
reagimos de determinada forma a determinados impulsos.

Esses são os sentimentos: uma mistura complexa de 
instinto com lembranças, valores, referências, hormônios. 
E sabe-se lá o que mais.

Esse livro é chato, mas é uma espécie de romance que 
mostra como as marcas funcionam. E escolhi esse trecho 
para insistir no seguinte ponto: precisamos direcionar nos-
sas ações para o sistema límbico do cliente. E não para o 
córtex pré-frontal, parte evoluída do cérebro que calcula o 
preço e o desconto. A neurociência mostra que, no final 
das contas, as decisões são emocionais, instintivas. Por 
isso, ao invés de falar em preço baixo e qualidade, é melhor 
mostrar atenção e carinho. Simples e piegas assim: mas 
raro, porque dá trabalho.

*E desde já peço desculpa aos amigos Giancarlo Bre-
galda e Ricardo Sachser pelas minhas simplificações ce-
rebrais.

*
Por falar em qualidade, o que é qualidade? É o seu di-

ferencial? Vamos tentar entender o que isso pode realmen-
te significar.

Qualidade, basicamente, é estar dentro dos padrões de-
finidos. Se mantém o padrão, temos qualidade. Ou seja: po-
demos aumentar ou diminuir a qualidade apenas se supe-
rarmos ou se rebaixarmos o padrão daquilo que fazemos.

O exemplo clássico: os carros da Toyota que chegaram 
nos EUA nos anos 1970 e 80. O padrão de qualidade era su-
perior ao dos automóveis americanos. Os japoneses exi-
giam muito mais na linha de montagem do que os ameri-
canos. Com o tempo, os americanos aumentaram as suas 
exigências, e equipararam a qualidade dos veículos. Quer 
dizer: qualidade é algo que pode ser alcançado quando 
se copia o padrão dos outros.

Provavelmente você não é menos inteligente do que o 
seu colega que tira notas melhores. Ele estabeleceu como 
padrão praticar uma hora a mais por dia do que você. Se 
você copiar o padrão dele, vai alcançar resultado parecido.

E a lição: qualidade não é diferencial. Qualidade é o 
MÍNIMO que esperamos que você faça.
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Furacão, tempestades e 
inundações, até situações 
de seca e estiagem, torna-
ram Santa Catarina o Esta-
do mais impactado por da-
nos materiais e prejuízos 
financeiros em um inter-
valo de duas décadas. As 
despesas provocadas por 
desastres naturais nas ci-
dades catarinenses soma-
ram R$ 17,6 bilhões entre 
1995 e 2014. 

Só a indústria do Estado 
perdeu cerca de R$ 1 bilhão 
nesse período, adquirindo 
o título de mais abalada do 
país por conta dos desas-
tres. Os habitantes catari-
nenses também foram os 
que mais tiveram casas da-
nificadas pelos fenômenos 
naturais: pelo menos 402 
mil habitações sofreram al-
gum tipo de dano. 

Mas a partir deste ano 
o objetivo do governo fe-
deral e estadual é diminuir 
os danos por meio da pre-
venção. Com tantas per-
das em menos de 20 anos, 
a tática adotada é o mape-
amento geológico e hidro-
lógico. O projeto já foi feito 
em alguns municípios bra-
sileiros, mas Santa Catari-
na é o primeiro Estado a re-
alizar o estudo em 100% das 
cidades. 

A pesquisa será feita 
por pelo menos 80 profis-
sionais do Serviço Geológi-
co do Brasil (CPRM) duran-
te um período de 18 meses. 

MAPA DA PrevenÇÃO Estado de Santa Catarina será o primeiro a 
colher dados de todos os municípios

Pesquisa geológica e 
hidrológica promete diminuir 
desastres naturais 

Santa Catarina é o Estado mais impactado por danos materiais e prejuízos financeiros

Conforme o coordenador 
regional da Defesa Civil de 
São Miguel do Oeste, Da-
niel Caron, o trabalho iné-
dito deve ajudar a identi-
ficar melhor quais são as 
áreas de risco, a melhorar 
a prevenção nesses locais, 
além de aprimorar a emis-
são de alertas. “O resultado 
gerado pode ser usado, tan-
to pelo Estado, quanto pe-
los municípios. Ele é funda-
mental para planejamento 
urbano, uso e ocupação do 
solo”, explica. 

A metodologia utiliza-
da é japonesa e, segundo o 
coordenador, tem uma res-
posta mais rápida, já que 
analisa os indícios de insta-
bilidade do terreno e corre-
laciona com a vulnerabili-
dade das residências. 

O projeto funciona por 
meio de quatro metas: iden-
tificar setores de risco alto 
e muito alto de movimen-
tos gravitacionais de massa 
e inundação; elaborar car-
tas de suscetibilidade; ma-

pear perigo e risco baseado 
na metodologia desenvolvi-
da por uma metodologia ja-
ponesa; e modelar susceti-
bilidade. Para colher esses 
dados, os profissionais do 
CPRM estão visitando, por 
partes, os 295 municípios 
catarinenses. “Nós, da De-
fesa Civil, vamos auxiliar 
nas visitas porque conhe-
cemos mais os locais. De-
pois desse estudo a campo 
eles retornam à sede para 
fazer o relatório teórico”, 

afirma Caron. 
As metas serão entre-

gues em etapas ao Esta-
do, que vai repassar as in-
formações a cada unidade 
da Defesa Civil. O valor do 
convênio firmado para re-
alização do projeto é de 
R$ 4.712.596, sendo que os 
municípios não vão auxiliar 
com os custos. “Esses dados 
vão ajudar muito a Defe-
sa Civil e cada administra-
ção municipal. A prevenção 
nesses casos é a nossa saí-
da”, defende. 

Até agora 75 cidades já 
foram mapeadas, mas Ma-
ravilha e São Miguel do 
Oeste ainda não têm prazo 
exato para visitas, já que as 
cidades foram estudadas há 
cerca de dois anos. No dia 
19 de fevereiro os técnicos 
devem visitar municípios 
da região, como Campo Erê, 
Saltinho, São Miguel da Boa 
Vista e Tigrinhos.

Até agora, 75 municípios foram visitados pelos técnicos do Serviço Geológico do Brasil

Fotos: Divulgação

A informação é do coman-
dante dos Bombeiros de Ma-
ravilha, tenente João Emilia-
no de Moura Silva Miranda. 
De acordo com ele, a empre-
sa construtora repassou que 
até o fim de março a obra vai 
estar pronta. O comandan-
te ressaltou que tudo depen-
de do clima para os prazos se-
rem cumpridos. “Ainda não 
é possível determinar uma 
data, mas a partir de abril já 
será possível pensar na inau-
guração. A obra está na fase fi-
nal, houve a necessidade de fa-

zer um muro de contenção 
na divisa com uma residên-
cia, o que acabou atrasando 
um pouco, mas a obra está na 
fase final e acredito que esta-
rá pronta dentro do prazo pro-
posto pela empresa”, explica.

O prazo inicial para en-
trega da obra era dezem-
bro de 2017, mas em virtude 
dos aditivos o prazo se esten-
deu e o valor final monetá-
rio também teve aumento. De 
acordo com o comandante, o 
investimento será de aproxi-
madamente R$ 1,3 milhão. 

QUASe PrOnTO 
Quartel dos Bombeiros pode 
ser inaugurado em abril

A primeira reunião do ano 
do Núcleo dos Profissionais de 
Recursos Humanos de Mara-
vilha contou com a participa-
ção de novas nucleadas. O en-
contro ocorreu na quinta-feira 
(8), na sala de reuniões da CDL 
e Associação Empresarial.

As novas nucleadas co-
nheceram um pouco mais 
sobre o Núcleo e em segui-
da a coordenadora, Daya-
na dos Santos, e a consultora 
do Empreender, Magda Ben-
der, organizaram as ativida-
des programadas para 2018.

Conforme definido pelos 
nucleados, o Núcleo realizará 
novamente neste ano o RH So-
lidário em setembro. Além dis-
so, os integrantes estão progra-
mando para o mês de junho 
uma visita-técnica na empre-
sa Ogochi, de São Carlos.

Outras ações são direcio-
nadas para capacitações inter-
nas e também abertas ao pú-
blico, inclusive com parceria 
de outros núcleos. De acor-
do com os participantes, o E-
social será pauta de diversos 
encontros e treinamentos. 

PLAneJAMenTO
núcleo de rH conta 
com novas nucleadas

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Obra está na fase de pintura e colocação de cerâmicas



,  10 DE fEvErEirO DE 20184

O governo de Maravilha 
anunciou no último dia 2 como 
irá ficar o atendimento nas re-
partições públicas no período 
de Carnaval. De acordo com 
o decreto, na segunda-fei-
ra (12) será ponto facultativo 
e as repartições públicas es-
tarão fechadas. Na terça-fei-
ra de Carnaval (13) as reparti-
ções também ficam fechadas 
e o atendimento normal é re-
tomado na quarta-feira (14). 

A lei 9093/95, que esta-
belece os feriados nacionais, 
não inclui o Carnaval. Apesar 
de não ser feriado, é ponto fa-
cultativo, o que significa que 
cada empresa escolhe se ha-
verá ou não atividades neste 
período. Além disso, municí-
pios e estados podem insti-
tuir leis que consideram fe-
riados os dias de folia. Em 
Maravilha, a terça-feira de 
Carnaval é feriado municipal.

Em municípios onde a 
data não é considerada fe-
riado, empresas e funcioná-
rios podem fazer acordo so-
bre os dias trabalhados e as 
formas de compensação das 
horas. Sem esta lei, as empre-
sas também podem ter o ex-
pediente habitual e exigir que 
seus funcionários trabalhem 
normalmente. 

Em Santa Catarina, o de-
creto 1.460/2018, publicado 

DeCreTO Já o atendimento na prefeitura de São Miguel do Oeste 
será normal durante o período de festas

véspera de Carnaval será ponto 
facultativo em Maravilha

SAÚDe
No município de Maravilha a Saúde irá manter uma equipe 
de plantão durante a segunda-feira, véspera de feriado. 
Conforme a secretária de Saúde, Miriane Sartori, uma 
equipe permanece de plantão no Centro 1 (em frente à 
prefeitura) para atender casos de urgência e emergência, 
das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. O plantão noturno, 
das 18h às 22h, também funciona normalmente. 
Na terça-feira não haverá plantão nas unidades de saúde 
e os usuários que precisarem de atendimento devem 
procurar o Hospital São José, entidade com a qual o 
município mantém convênio.

por dR. dENy dONATO ALFANO 

PSIqUE & AMoR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

A prefeitura de São Mi-
guel do Oeste terá expedien-
te normal durante o Carnaval 
deste ano. Segundo o prefei-
to, Wilson Trevisan, o úni-
co feriado desta semana será 
o dia de aniversário do mu-
nicípio, na quinta-feira (15). 
Na segunda (12) e terça-feira 
(13) o atendimento à popula-
ção será normal em todos os 
setores ligados ao poder pú-

blico municipal.
“Ouvimos as pessoas, e 

elas não querem os serviços 
públicos parados. Também 
pedimos aos secretários para 
que conversassem com a po-
pulação sobre este assunto e 
o posicionamento geral foi fa-
vorável ao expediente normal 
nestes dois dias. Por isso, to-
mamos esta decisão conjun-
ta”, explica o prefeito.

no Diário Oficial do Estado 
no último dia 30, estabelece 
os feriados e pontos faculta-
tivos de 2018. De acordo com 
o decreto, a segunda (12) e a 
terça-feira (13) de Carnaval 
serão pontos facultativos nos 
órgãos, entidades da admi-
nistração direta, autarquias e 

fundações do Executivo cata-
rinense. Já a quarta-feira (14) 
será ponto facultativo somen-
te até às 13h. É importante 
lembrar que no decreto tam-
bém consta que os serviços 
públicos essenciais devem 
ser garantidos com escalas de 
plantão. 

Prefeitura de São Miguel do Oeste 
terá atendimento normal durante o Carnaval

eM GUArACIABA
O prefeito de Guaraciaba, 

Roque Meneghini, decretou 
ponto facultativo nas repar-
tições públicas municipais na 
terça-feira (13) de Carnaval, 
considerando ainda que as 
instituições bancárias e parte 
do comércio local não efetu-
arão atendimento. Os atendi-
mentos na segunda e quarta-
feira ocorrem normalmente 
em todas as repartições pú-
blicas do município. 

DeSCAnSO
As repartições públicas 

municipais de Descanso não 
terão atendimento na segun-
da-feira (12), a partir das 12h, 
e terça-feira (13), nos períodos 
matutino e vespertino. O pon-
to facultativo se deve às vés-
peras e dia das festividades do 
Carnaval. No entanto, o decre-
to 1.919/2018, que foi assina-
do na terça-feira (6) pelo pre-
feito, Sadi Bonamigo, diz que 
o expediente será normal ao 
público na segunda-feira, das 
7h às 12h.

Mesmo com o ponto fa-
cultativo, mantêm-se em fun-
cionamento normal os ser-
viços de saúde considerados 
essenciais à população, ado-
tando o plantão no hospital. As 
atividades normais voltam na 
quarta-feira, a partir das 7h30.

A reLAÇÃO De CASAL TIrA A nOSSA LIBerDADe? 

Algumas pessoas “subestimam” o esforço e o compromisso que uma re-
lação de casal precisa porque não sabem esforçar-se ou porque acreditam que 
o esforço para cuidar de um casal não vale a pena a respeito da liberdade que 
tira para si. 

Houve um momento na história, nos anos 70,  em que o casamento per-
deu o seu prestígio em várias culturas e sociedades. Foi época caracterizada 
por muitos divórcios e a subida da mulher nas esferas sociais. 

Desde então cresceu o “amor livre”, ou seja, a ideia que dentro do casa-
mento o vínculo seja opinável. Todos querem uma porta aberta para fugir no 
caso da relação não satisfazer. 

Esta tendência intensificou-se nas últimas décadas. Não apenas o casa-
mento, mas também as relações de namoro são vistas como um freio à liberda-

de pessoal. Crescem as “amizades coloridas”. Relações apenas para fazer sexo. 

COMPrOMISSO De CASAL e LIBerDADe
Vivemos uma época em que se pensa que o compromisso afetivo tire a li-

berdade individual. É o embrião de algo paradoxal. Numa sociedade, a maior 
razão quando é livre, tem quer ser claro que não se pode fazer o que se quer 
porque é pelo respeito da lei, do trabalho, do espaço e do patrimônio públi-
co, da propriedade alheia e assim por diante, que se garante e dignifica o con-
vívio e o contrato social. 

No plano afetivo é a mesma coisa. Cada vínculo de amor e de ódio nos 
impõe uns limites. Não se pode evitar, por exemplo, que nossa mãe ame outras 
pessoas além de nós; temos que conquistar a boa disposição de colegas e che-
fes; temos que ceder em muitas ocasiões, aguentar indiferença e arrogância. 

Liberdade, portanto, não significa ausência de deveres ou de vínculos. 
Nós somos tanto mais livres, quanto mais podemos escolher as nossas 

limitações, os nossos vínculos e as nossas restrições: não quando não temos 
tudo isto. 

Pensar que liberdade seja ausência de deveres e vínculos é algo infantil. A 
criança é isenta disto, até um ponto, porque se passar daquele ponto e não as-
sumir vínculos, limites e regras, a criança seria mal-educada e o adulto uma 
criança. 

O COMPPrOMISSO De CASAL
Mas o que parece normal em outros âmbitos, no casal parece insofrí-

vel. Os limites impostos numa relação de casal, hoje em dia, parecem insu-
portáveis. 

Não se quer incomodar-se pelas pretensas do outro e nem sequer dar 
conta das nossas coisas. 

Não se quer nem presenciar em discussões ou crises ou ter limitações a 
respeito das pessoas que se frequentam. 

Na relação a ideia de liberdade tem muito a ver com a possibilidade de 
ter mais parceiros ao mesmo tempo, inclusive para fugir da responsabilida-
de de dar conta das emoções do outro. 

Almejar mais flertes é primariamente uma fuga da responsabilidade 
emocional de ter responsabilidade existencial sobre o emocional de outra 
pessoa. 

Assumir a responsabilidade que outra pessoa vive pode ser uma tare-
fa demasiado grande para muitas pessoas, especialmente as que são acostu-
madas primariamente a receber (a partir dos pais) e não a dar. 

Hoje em dia, quando se fala de amor, se pensa e deseja “ser amado” e 
não “amar”. 

Ser amado tem a ver com o receber e o infantilismo; amar tem a ver com 
o melhorar-se e assumir vínculos e responsabilidades, primariamente do 
que o amado sente. 

Quando se ama, “compromisso” e “liberdade” coincidem: quando se 
ama, essas duas dimensões não são desafinadas entre elas. 

Mas esta nova forma de amor egoísta (o que visa mais a sentir-se ama-
dos mais do que ao amor) vem confirmada pelo pedido mais digitado no Goo-
gle, no mundo, ou seja: “como encontrar um namorado” (e não como sê-lo).

E isto, traz consigo outra conotação do amor bastante “moderna”, que é 
o aspecto adolescencial do amor e ao mesmo tempo de solidão. Esta ideia de 
amor o intende como se fosse eternamente caracterizado por muito diverti-
mento, muita transgressão, pouco compromisso e assim por diante. Quem 
ama dessa forma, tem medo do amor. 

Pessoas que abandonam para não ser abandonadas. 
O verdadeiro amor precisa coragem. Constantemente e constantemen-

te nutrida. 

PArA DeSenvOLver 
Lar de Idosos Santa Bárbara tem 
professor de recreação 

O Lar de Idosos Santa 
Bárbara agora conta com um 
professor de recreação. Die-
go Valgoi da Silva cursa Le-
tras e desde quinta-feira (8) 
trabalha com os idosos do 
local. As atividades serão se-
manais e têm o objetivo de 
promover a interação entre 
os pacientes, além de esti-
mular a criatividade. “É uma 
forma que eles têm de pen-
sar no trabalho manual que 
eu entrego. As atividades 
são simples, como pintar 
um desenho, o que é mui-

to bom para eles”, afirma. 
Da Silva conta que a pri-

meira impressão dos pa-
cientes do Lar não foi po-

sitiva. “Eles diziam que 
não sabiam fazer, mas de-
pois já estava pedindo opi-
nião uns aos outros sobre o 

que usar na folha de ofício”, 
explica. As atividades in-
cluem música, jogos, dese-
nhos e brincadeiras. “Que-
ro ajudá-los pensando neles 
e também sabendo que vou 
aprender muito”, destaca.

A próxima ativida-
de do Lar de Idosos San-
ta Bárbara será realizada 
hoje (10), no estacionamen-
to do Amauri Supermerca-
dos. O brechó beneficen-
te vai comercializar roupas 
e receber doações com o ob-
jetivo de angariar recursos. 

Diego valgoi da Silva trabalha com os idosos desde a quinta-feira (8)

Divulgação
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

DIRETo 
Ao PoNTo

BAnCOS nÃO DeveM ATreLAr 
COnTrATOS De fInAnCIAMenTO AO CDI

Já está praticamente pacificado o entendimento que os 
contratos bancários de financiamento não devem ter inde-
xador atrelado ao CDI, que é o Certificado de Depósito In-
terbancário. As decisões, via de regra concedendo liminares, 
se deve à abusividade em relação às relações de consumo 
promovidas por este tipo de aplicação de indexador. O pro-
blema, segundo as decisões, é exatamente a “imprevisibi-
lidade” do valor a ser pago, já que as parcelas acabam não 
sendo fixas, ou seja, subindo a cada mês. Diante disso, es-
tas decisões a que me referi têm condenado os bancos que 
utilizam esta modalidade de cálculo nos contratos a alterar 
para outra forma de cálculo, onde as parcelas não apenas 
são fixas, mas acabam substancialmente reduzindo em va-
lores consideráveis. É preciso também deixar claro que con-
tratos que têm parcelas fixas e que não usam este tipo de in-
dexador, não apresentam, supostamente, irregularidades. 
E não “cola” mais aquela discussão que se fazia há tempos 
atrás sobre abusividade de taxas de juros. A bem da verdade, 
exemplificando, os juros do cartão de crédito, no rotativo, 
astronômicos, não são considerados abusivos. Mas quan-
to às parcelas oscilantes, o entendimento está pacificado 
pelo TJ de Santa Catarina, como escrevi. Dizem os desem-
bargadores que “o referido índice visa remunerar uma ope-
ração financeira e não recompor o valor de mercado da mo-
eda decorrente da inflação, ferindo a essência da correção 
monetária”. Por conta disso, constata-se a ilegalidade desta 
modalidade de cobrança nestes contratos. Desta maneira, as 
parcelas devem ser fixas, permitindo uma correta previsão 
do mutuário em relação ao seu pagamento.

nOvA vArA eM AnCHIeTA JÁ TeM 
GrAnDe vOLUMe De TrABALHO

Em relação a assuntos ligados a contratos bancários, o 
Judiciário Catarinense implantou uma nova vara em nos-
sa região. Trata-se da Unidade Regional de Direito Bancá-
rio do Extremo-Oeste Catarinense – Anchieta, que passa 
a atender e julgar processos envolvendo bancos aqui do 
Extremo-Oeste catarinense. A Unidade já está atenden-
do desde o fim do ano passado, quando os processos co-
meçaram a ser destinados a ela. Há uma perspectiva que 
chegue logo a oito mil processos, envolvendo bancos, de 
comarcas aqui da região. Ou seja, é um trabalho intenso 
que já deve estar sendo feito naquela comarca. Fica aqui 
o registro e o desejo, à esquipe que trabalha e ao magistra-
do que está atuando, de pleno êxito nesta imensa empreita-
da que terão. 

A Câmara de Vereadores 
realizou a primeira sessão or-
dinária do ano no último dia 
2, e a segunda, na segunda-
feira (5), em Maravilha. Os 
vereadores retornam após o 
recesso de fim de ano e ini-
ciam os trabalhos nas comis-
sões. No dia 2 o encontro vo-
tou e aprovou três projetos 
em segunda apreciação, re-
presados de 2017, e definiu as 

comissões permanentes. O ex
-presidente Itamar Adler foi 
homenageado com uma pla-
ca por comandar o Legislati-
vo no último ano. Os verea-
dores decidiram suspender a 
palavra livre e fazer um mi-
nuto de silêncio em home-
nagem ao ex-atleta Fábio de 
Azevedo, o Fabinho Baiano, 
que morreu em um acidente 
de trânsito. 

SeSSÕeS OrDInÁrIAS Duas sessões foram realizadas no início 
do mês em Maravilha

Após recesso, vereadores formam 
comissões e debatem projetos

SITUAÇÃO PrOTeSTA 
COnTrA eSCOLHAS

Após a escolha dos mem-
bros entre os líderes de banca-
da, em entrevista à Rádio Líder 
FM, o vereador Cleber Pertussa-
tti, líder do governo, criticou as 
formações e afirmou que os ve-
readores de situação fazem par-
te da minoria das comissões, 
tendo apenas uma presidência. 
Ele considera pouco e fez um 
protesto contra a situação. Já o 
vereador Jandir Primon avaliou 
de forma positiva a escolha das 
comissões e disse que ficou ex-
celente “para fazer um grande 
trabalho por Maravilha”.

MATérIAS PArA AnÁLISe 
nAS COMISSÕeS

A Câmara de Vereadores re-
cebeu projetos que serão anali-
sados nas comissões e votados, 
futuramente, no plenário pelos 
vereadores. Entre as matérias, 
o reajuste do piso salarial dos 
professores do município. Cum-
prindo a lei, o município enca-
minhou reajuste de 6,81%, mí-
nimo proposto pelo Ministério 
da Educação. Outros projetos e 
indicações também deram en-
trada no Poder Legislativo. 

POLêMICA DO POnTO 
fACULTATIvO e ferIADOS

Uma proposta apresenta-
da na noite de segunda-feira 
(5), em forma de requerimen-
to, pelo vereador do PP Láurio 
Stieler causou polêmica duran-
te a semana. No documento, ele 
pede que o poder Executivo estu-
de a possibilidade de acabar com 
os pontos facultativos e, ainda, a 
transferência de alguns feriados 
do município para o fim de sema-
na ou dias próximos. Segundo ele, 
os feriados, caso não haja possibili-
dade para o fim de semana, pode-
riam ser migrados até para segun-
das ou sextas-feiras. 

Na justificativa, Stieler diz que 
a administração pública deve ser-
vir de exemplo “trabalhando to-
dos os dias da semana”. Também, 
o município terá maior arrecada-
ção de Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
gerado pelo comércio. Ele ainda 
diz que tanto empresas grandes, 
como de pequeno porte, têm custo 
elevado de manutenção, gerando 
prejuízo “quando é obrigada a 
parar com suas atividades nestes 
pontos facultativos e feriados”. O 
vereador usou a palavra livre para 
defender a ideia. 

DISTRIBUIÇÃO NAS COMISSÕES
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e 
Redação Final
Presidente: itamar Adler
Membros: Marclei Grando e Jandir Primon

Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, 
Fiscalização e Contas do Município
Presidente: Natalino Prante
Membros: Luiz Hermes Brescovici e Eder Moraes

Comissão de Polícia 
Presidente: Láurio Stieler
Membros: itamar Adler, Natalino Prante e Jandir 
Primon

Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, 
Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência Social
Presidente: Cleber Pertussati
Membros: Jandir Primon e itamar Adler

Comissão de Transportes, Comunicações, Tecnologia, 
Informática, Obras Públicas e Urbanismo
Presidente: Luiz Hermes Brescovici
Membros: Jandir Primon e Gilmar Castanha

Comissão de Economia, Agricultura, Meio Ambiente, 
Indústria, Comércio e Defesa do Consumidor
Presidente: Natalino Prante
Membros: Ademir Unser e Celso Antônio Ledur

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
Presidente: Luiz Hermes Brescovici
Membros titulares: Natalino Prante e Marclei Grando
Suplentes: Eder Moraes, Jandir Primon e itamar Adler

Ederson Abi/O Líder

Duas sessões tiveram pouco público e muitos debates no Legislativo
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CLÁUSULA De COPArTICIPAÇÃO 
eM PLAnOS De SAÚDe

A cláusula de coparticipação em planos de saúde é a situação 
em que o beneficiário arca com o pagamento de uma parte do va-
lor pela utilização do procedimento/tratamento. Nessa modalidade 
de contratação, o valor da mensalidade, em geral, é menor do que 
aqueles sem coparticipação, podendo ser estipulado um valor fixo 
de coparticipação ou um percentual sobre o custo do procedimento. 

A lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde, em seu artigo 16, inciso VIII, prevê 
que dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produ-
tos devem constar dispositivos que indiquem com clareza a fran-
quia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do 
consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas des-
pesas com assistência médica, hospitalar e odontológica.

Nesse sentido, a terceira turma do Superior Tribunal de Justi-
ça entendeu que é válida a cláusula contratual no plano de saúde 
que aciona a coparticipação do contratante, isso quando estiver 
claramente expressa no contrato e não caracterize financiamen-
to integral do procedimento por parte do usuário ou representar 
restrição severa ao acesso aos serviços médico-hospitalares.

Antes de efetivada a contratação, os consumidores devem 
sempre buscar informações quanto ao tipo de coparticipação es-
tabelecida (percentual em cima do valor pago do procedimento; 
percentual sobre tabela de valores médicos; valores em moeda 
nacional pré-definidos; ou percentual que incide na mensalida-
de), além do tipo de franquia a ser adotada.

Os valores cobrados a título de coparticipação devem ser informa-
dos previamente à contratação do plano, já que é fator determinante 
na escolha de qual modalidade contratual o consumidor irá optar. 

Colaboração: Karlessa Mantovani

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

PArA PrOPOrCIOnAr ALeGrIA AOS OUTrOS, é 
PreCISO QUe nÓS PrÓPrIOS TenHAMOS ALeGrIA

O ser humano só pode ser 
verdadeiramente feliz quando vê 
que todos estão felizes. Portanto, 
é preciso que não haja ninguém 
infeliz, ninguém destituído de alegria. 
É preciso saber que, em última 
análise, só podemos proporcionar 
alegria aos outros se nós próprios 
tivermos alegria, e que, tornando-nos 
infelizes, provocamos a infelicidade 
dos outros.

POSSe
novo conselho diretor assume trabalho 
e JCI integra novos membros

A JCI promoveu a posse 
do novo conselho diretor, em 
Maravilha. O evento do últi-
mo dia 2 foi no Restaurante 
Zatt, com a presença de ami-
gos e familiares. Além da pos-
se do conselho diretor, hou-
ve a distintivação de novos 
membros da JCI.  

Janice Schossler Raupp 
assumiu a função que foi de-
sempenhada por Cristiane 
Tremea. No discurso, ela lem-
brou que todos são mais for-
tes juntos e que vai tentar de-
senvolver o melhor trabalho 
com o apoio dos integrantes 
do conselho diretor.

COnSeLHO
Presidente: Janice Schossler raupp
Secretária: Graziela Pianezzolla
Tesoureira: Silvana Mara vivian Alba
Assessora Legal: Cristiane Tremea
Presidente subsequente: Marcos roberto Hubner
Conselho fiscal: Wernelize Wechenfelder, Claudinei regner 
e Adriana Motter

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Janice Schossler raupp assume trabalho que foi desenvolvido por Cristiane Tremea Novos integrantes foram distintivados em ato do novo conselho

nOvO AnO LeTIvO Com 40 horas de curso, professores fizeram 
planejamento de 2018 e debateram formas de avaliação

Professores da rede estadual 
participam de formação

As aulas na rede esta-
dual começam na quinta-
feira (15) e em Maravilha 
mais de 1.700 estudantes 
iniciam o novo ano letivo, 
distribuídos em quatro es-
colas estaduais e uma uni-
dade do Ceja no município. 
Para receber os alunos, os 
professores participaram 
de curso de formação du-
rante esta semana, entre a 
segunda-feira (5) e sexta-
feira (9).  

Conforme a gerente de 
Educação da ADR de Mara-
vilha, Zenaide Borre Kun-

Curso de formação na Escola de Educação Básica João XXiii

rath, o curso abordou as-
suntos como os índices de 
reprovação, o desempe-
nho dos alunos e o papel 
do professor na atualidade. 

Conforme Zenaide, é fun-
damental debater estes te-
mas e, principalmente, a 
forma de avaliação dos alu-
nos em sala de aula, citan-

do especialmente os crité-
rios para a reprovação de 
estudantes. 

Durante esta semana os 
professores também fize-
ram o planejamento do pró-
ximo ano letivo. Neste ano, 
os alunos da rede estadual 
participam de dois projetos 
conjuntos das escolas es-
taduais, que é a Conferên-
cia do Meio Ambiente e da 
Água e a Feira de Matemá-
tica, Ciências, Tecnologias 
e Linguagem, ambas com 
etapa escolar regional, es-
tadual e nacional.

Divulgação
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LUIZ CARLoS
PRATES

Pensando em facilitar as 
transações de crédito de seus 
associados, oferecendo agilida-
de e comodidade na gestão dos 
negócios, o Sicredi lançou a Pa-
guecom, a máquina de cartão 
com aceitação das principais 
bandeiras do mercado e aceita 
transações de pagamento nas 
opções crédito, débito e vou-
cher. A máquina é uma parce-
ria entre o Sicredi e a First Data 
e é disponibilizada nas versões 
sem e com fio, apenas para as-
sociados da cooperativa. 

Conforme o gerente do Si-
credi de Maravilha, Irajá Tur-
chetto, o modelo é adaptável 

nOvIDADe 
Sicredi lança máquina de cartão de crédito

à particularidade de cada ne-
gócio. “Esse nosso novo tra-
balho oferece praticidade e 
opções completas de paga-
mento, além da possibilida-

de de antecipação de recebí-
veis, o que contribui para a 
gestão do negócio”, conta.

Além da velocidade das 
operações, que faz a diferen-

ça no uso da Paguecom, o ge-
rente destaca que as transa-
ções na venda com cartão de 
crédito e débito agregam ou-
tros pontos positivos, como 
segurança ao associado, con-
trole de inadimplência, am-
pliação de oportunidades de 
crédito, possibilidade de an-
tecipação dos recebíveis e até 
mesmo o capital de giro, ajus-
tando o fluxo de caixa da em-
presa. "O jeito de fazer do 
Sicredi preza pelo relaciona-
mento com o associado e a 
preocupação em contribuir 
para seu crescimento pesso-
al ou profissional”, afirma.

Divulgação 

Máquina é disponibilizada nas versões sem e com fio, para associados da cooperativa

A prefeita de Maravilha, Ro-
simar Maldaner, retornou para 
o Executivo na quarta-feira (7), 
após ficar 30 dias em férias, pe-
ríodo em que os trabalhos fo-
ram conduzidos pelo vice, San-
dro Donati. Ainda na manhã de 
quarta-feira a prefeita se reuniu 
com o vice para ficar por dentro 
dos trabalhos desenvolvidos nos 
últimos 30 dias. 

Já na tarde de quarta-feira, 
esteve reunida com o gerente da 
Caixa Econômica Federal, Teori 
Dalcin, para a assinatura de dois 

PrOJeTOS Rosimar Maldaner esteve afastada por 30 dias do 
Executivo e retornou na quarta-feira (7) 

no retorno das férias, prefeita assina 
dois contratos para liberação de recursos 

Assinatura de contratos com o gerente da Caixa Econômica federal

Divulgação

contratos para novas obras. Um 
deles prevê a liberação de R$ 250 
mil para a construção de um sa-
lão comunitário para os idosos 

do Bairro Progresso. O outro tra-
ta sobre a liberação de R$ 292,5 
mil para a construção de uma 
pista de skate na Praça Cidade 

das Crianças. 
As duas obras já haviam 

sido anunciadas no fim de 
2017. A próxima etapa é a con-
clusão dos projetos para que o 
município possa fazer o pro-
cesso de licitação para cons-
trução das obras. A prefeita 
destacou que neste ano o mu-
nicípio deve dar continuidade 
a vários projetos importantes, 
como no Rio Iracema - para 
prevenir enchentes -, asfalta-
mentos e investimento em sa-
neamento básico. 

SeXTA eDIÇÃO
encontro empresarial da Mulher será em março

O 6º Encontro Empresa-
rial da Mulher, promovido pelo 
Núcleo da Mulher Empresá-
ria, ligado à CDL e Associa-
ção Empresarial, já está mar-
cado. Os detalhes do evento 
foram discutidos pelas nu-
cleadas na terça-feira (6), 
em reunião extraordinária.

O evento, que visa co-
memorar o Dia Internacio-
nal da Mulher, será realiza-
do no dia 7 de março, no Lar 
de Convivência. “Assim como 
nos outros anos, programa-
mos uma atividade espe-
cial para celebrarmos o nosso 
dia”, comenta a coordenado-
ra do Núcleo, Indianára da Sil-

va. Neste ano a palestra terá 
como tema “A pele que habi-
ta em mim” e será ministra-
da pela empresária e life coa-
ching Cristiana da Luz. Além 
da palestra, também será pro-
movida apresentação musical.

O evento, com início às 
19h30, conta com o patrocínio 
do Sicredi Alto Uruguai, Clíni-
ca Pasqualotto, Loja Evidên-
cia e Grupo Oliveira. Os ingres-
sos já estão disponíveis com 
as nucleadas e na CDL e Asso-
ciação Empresarial, por R$ 25.

Além do evento, as nuclea-
das falaram sobre uma campa-
nha do canal GENTV, de Cha-
pecó. Indianára comentou que 

foi procurada pela equipe do ca-
nal para que o Núcleo indique 
o nome de duas mulheres ma-
ravilhenses de destaque para 
participar da campanha do Dia 
da Mulher e conceder entre-
vista. As indicadas irão ganhar 
um ensaio fotográfico, sendo 
que as fotografias serão expos-

tas no Shopping Pátio Chapecó. 
As nucleadas falaram ain-

da sobre o curso de Springbo-
ard, que será promovido pelo 
Núcleo para integrantes e con-
vidadas em quatro encontros. 
Conforme Indianára, a turma 
está fechada e o curso irá ini-
ciar no dia 27 de fevereiro. 

Ascom CDL/AE

Evento pautou reunião extraordinária do Núcleo

QUAL O MeLHOr PrAzer?
Quando você dá um conselho, as pessoas inteligentes ou-

vem e seguem o conselho, as estúpidas batem o pé e continuam 
na delas. Faz sentido, são estúpidas. Só que não raro, as conse-
quências são desastrosas para os entupidos da mente e da sen-
sibilidade.

Xi, Prates, onde tu queres ir com essa conversa? Não quero ir 
longe, leitora, quero ir logo ali, na esquina das melhores sensibi-
lidades. Mas antes de entrar no lodo, opa, quis dizer assunto, dei-
xe-me dar uma pequena volta.

E a volta começa com uma pergunta, pergunta que tem res-
postas diferentes entre homens e mulheres, mesmo assim, lá vai: 
- Qual o melhor prazer da vida?

Os homens, por maioria estonteante, vão dizer que é o sexo, 
fazer sexo. Uma resposta bem de “bicho”, de bicho do mato. Na 
verdade, o maior e melhor prazer da vida é comer, ir à mesa. Sim, 
isso também é coisa de bicho... mas, não há como escapar a essa 
nossa eterna “fase oral”, claro, também com graves consequên-
cias. A obesidade e as doenças dela derivadas são as primeiras 
consequências, mas, sem dúvida, comer é o prazer dos prazeres.

Mas digamos que o sexo seja o melhor dos prazeres... Só que 
esse prazer dura pouco, alguns segundos, exige doses continu-
adas (nem sempre possível, raramente possível) e traz gravíssi-
mos riscos. E este é o ponto.

O Ministério da Saúde, mais uma vez, talvez movido pelas 
orgias do Carnaval, está lembrando que é indispensável o uso da 
camisinha para o sexo seguro e sem os sobressaltos que bem po-
dem aantecipar a morte da pessoa pela estupidez de não ter usa-
do o preservativo.

Ocorre que as mulheres recalcitram em exigir “deles” a ca-
misa, não querem perder o bermudão, não querem deixá-lo com 
beicinho e chupando o dedo... Cedem. Fazem sexo sem camisi-
nha e depois se ferram. E isso vale para muitas e muitas mulhe-
res casadas que burramente confiam nos maridos... Ingênuas. 

O grande prazer de alguns poucos “segundos” pode ser a 
ponte para o inesquecível desprazer que bem pode anteceder a 
morte... Vem aí o Carnaval, serão inimagináveis as orgias sexu-
ais, o sexo apressado, com ele ou ela recém-conhecidos... E tudo 
na base do – ah, ele é limpinho (parece limpinho), ah, ela é lim-
pinha (parece limpinha)... Esquecem, os burros e burras, que 
quem vê cara não vê Aids, na vê HPV, não vê Sífilis, não vê Go-
norreia, não vê nada. Aviso dado? Tempo perdido.

veLHO
Esse era velho... Morreu esta semana em Bienvenida, Espa-

nha, Francisco Nunez, 113 anos, considerado o homem mais ve-
lho do mundo. Fui ver e... era pobre, bem pobre. Saudável, feliz 
e pobre. Por que só os pobres conseguem dobrar a casa dos 100 
anos? Tenho comigo muitas provas nesse sentido. Não é estra-
nho que o rico que “pode tudo” fique bem antes pelo caminho? 
Vai ver que o seu Chico tinha muita vida interior, vai ver...

vAGAS
A manchete dizia: - “Vamos nos aproximar de 9 mil vagas 

abertas em SC”. – Ah, que bom, vagas e mais vagas, que bom! Va-
gas nos presídios, é isso. E aí, vem um imbecil e diz que temos é que 
aumentar o número de vagas nas escolas, tudo bem, mas... O vaga-
bundo tem liberdade para escolher: escola ou cadeia. Os ordinários 
têm escolhido a cadeia... Então, celebrem, vêm aí mais vagas...

fALTA DIzer
Faltava essa. Nem nos “melhores” motéis de beira de estrada 

podíamos esperar por essa. Nossos órgãos de saúde aqui no Es-
tado vão distribuir, além da camisinha, “gel lubrificante” para os 
carnavalescos. Nem nos últimos dias de Pompeia houve pareci-
do. Mas é o Carnaval orgíaco dos imundos... 
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Na manhã de segunda-fei-
ra (5) o prefeito de Cunha Porã, 
Jairo Ebeling, e o vice-prefeito, 
Alencar James Post, receberam a 
visita do superintendente regio-
nal de negócios Oeste da Casan, 
Écio Bordignon. O objetivo foi 
explanar sobre o projeto de exe-
cução de uma nova captação de 
água junto ao Rio São Domingos.

De acordo com Bordig-
non, o projeto segue ago-

ra para o processo de licita-
ção para conhecer a empresa 
que edificará a obra. Confor-
me os líderes do Executivo, a 
nova captação irá proporcio-
nar mais qualidade de vida aos 
munícipes. “Após a conclusão 
de mais este projeto de cap-
tação de água será equacio-
nada uma antiga problemáti-
ca quanto ao abastecimento no 
perímetro urbano”, destacam.

CUnHA POrÃ

BOM JeSUS DO OeSTe

executivo recebe visita 
de superintendente 
da Casan

Secretaria de 
Agricultura realiza 
entrega de alevinos

Divulgação/Casan

Divulgação

Projeto prevê melhorias no sistema de captação

Nova captação de água foi tema da reunião 

Viviane Seben/Ascom prefeitura

Na manhã de quarta-fei-
ra (7) a Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Bom Je-
sus do Oeste realizou a entrega 
de alevinos. A ação visa reduzir o 
custo dos peixes por meio da in-
termediação direta entre o pro-
dutor e a piscicultura, mantendo 
as exigências de padrão genéti-
co e de qualidade ao fornecedor. 

Conforme o secretário de 
Agricultura, Márcio Storck, foram 
entregues tilápias, carpas, jun-
diás, lambaris, pintados e dou-
rados, entre outros. O vice-pre-
feito, Ivonir José Santolin, esteve 
presente no ato da entrega e des-
tacou que o intuito da ação é 
também incentivar a piscicul-
tura em Bom Jesus do Oeste. 

Peixes foram entregues aos produtores

A empresa NCM Constru-
ções de Criciúma, vencedora 
do processo de licitação, deu 
início nesta semana às obras 
de construção da nova adu-
tora da Casan em Maravilha. 
A equipe também é respon-
sável pela reforma da Estação 
de Tratamento de Água (Eta) e 
estrutura física de captação de 
água no Rio Jundiá. 

Conforme o chefe da Ca-
san em Maravilha, André To-
nello, o contrato com a em-
presa foi assinado em janeiro, 
estipulando o prazo de seis 
meses para a conclusão da 
obra. O investimento to-
tal deve ser superior a R$ 1,5 
milhão, sendo deste total R$ 
300 mil para a contratação 
da mão de obra da empresa 
NCM Construções. A maior 
parte dos recursos foi desti-
nada para a compra dos ma-
teriais.

Tonello destaca que a 
nova adutora terá canos de 
300 milímetros, o que vai 
ampliar a capacidade de 
captação e recalque da água 
até a estação de tratamento. A 
adutora atual possui canos de 
100 milímetros e o objetivo é 
melhorar o abastecimento de 
água na cidade, garantindo a 
demanda de água tratada pe-
los próximos 15 anos. 

“Com essa obra pron-
ta, toda água que a gente ne-
cessita para o consumo do 

CASAn Empresa vencedora da licitação deve finalizar a obra 
até julho deste ano

Com investimento superior a r$ 1,5 
milhão, iniciam obras da nova adutora 

município de Maravilha vai 
ser totalmente captada do 
rio. Então, o poço profun-
do será deixado exatamen-
te para a finalidade para 
a qual foi construído, em 
caso de uma estiagem pro-
longada, ou alguma outra 
coisa que ele possa suprir a 
falta de água. Ele seria para 
uma emergência, mas hoje 
está sendo uma solução”, 
destaca Tonello. 

O chefe da Casan em 
Maravilha adianta que po-
derão haver algumas inter-
rupções no abastecimen-
to de água devido às obras. 
Quando o abastecimento 
precisar de uma pausa, os 
munícipes serão comunica-
dos. Conforme Tonello, as 
interrupções serão breves e 
bem programadas. 

nOvOS InveSTIMenTOS 
eM MArAvILHA

Além da adutora, a Ca-

san já anunciou um novo in-
vestimento para Maravilha 
com o objetivo principal 
de atender o Bairro Kasper 
e outras regiões da cidade 
com problemas no abaste-
cimento. Tonello destaca 
que estão previstos inves-
timentos de aproximada-

mente R$ 1 milhão para 
melhorar a distribuição de 
água na cidade, com colo-
cação de reservatório e tu-
bulações. 

Atualmente a Casan tra-
balha para conseguir as au-
torizações, já que novas 
tubulações passarão por 
áreas privadas. O projeto 
já está praticamente con-
cluído, no entanto ainda 
não há uma previsão oficial 
para início da obra, embo-
ra a meta seja fazer também 
em 2018. “É uma obra que 
vai sair da estação de trata-
mento, cortar praticamen-
te toda a cidade e chegar no 
Bairro Kasper, local onde 
temos mais problemas com 
falta de água”, afirma. 

Carine Arenhardt/O Líder

Tubulações de 300 milímetros serão usadas na nova adutora

Mapa mostra o trajeto da nova adutora da Casan

Divulgação 

A equipe de Obras e 
Serviços Urbanos da prefei-
tura de Maravilha trabalhou 
nesta semana na constru-
ção de uma faixa eleva-
da para pedestres na Ave-
nida Araucária, próximo à 
Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Sa-
lete. O objetivo é contro-
lar a velocidade dos carros 
que passam pelo local.

De acordo com o diretor 
de Trânsito, Valdemir An-

TrÂnSITO
Prefeitura constrói faixa elevada na 
Avenida Araucária

faixa elevada foi construída no centro da cidade

Carine Arenhardt/O Líder 

dreta, a iniciativa visa maior 
segurança e atende um pe-

dido da comunidade esco-
lar. Andretta destacou ou-

tro problema no trânsito da 
cidade, que deve receber 
atenção na próxima sema-
na. Ele explica que o mu-
nicípio adquiriu uma peça 
para resolver o problema no 
semáforo localizado na Ave-
nida Anita Garibaldi, na es-
quina próxima ao Super-
mercado Auriverde, onde 
há uma falha no tempori-
zador. A peça deve chegar 
na próxima semana, quan-
do o trabalho será feito. 
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“No mundo dos negócios, as mudanças 
ocorrem cada vez mais rápido. Para andar 
para trás, basta ficar parado...” 

Carlos Hilsdorf
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECoNoMIA E NEGÓCIoS
raquel@jornalolider.com.br

CATArInenSe TrABALHA HÁ 80 AnOS nA renAUXvIew
 

O trabalhador catarinense Walter Orthmann supera em 2018 o próprio recorde 
brasileiro, de funcionário com maior tempo em atividade na mesma empresa. Atu-
almente com 96 anos, há 80 ele trabalha na RenauxView, em Brusque (SC). Walter 
recebeu o título pela primeira vez em 2008, com 70 anos de atividade, superando 
pela primeira vez no ano 2013, ao completar 75 anos de serviço. “É uma satisfa-
ção para o RankBrasil fazer parte desta história”, destaca. A festa em homenagem 
ao funcionário contou com a participação de diretores e funcionários da empre-
sa, amigos e parentes do recordista, além de diversas autoridades municipais.

nO GUInneSS: BID vai discutir investimentos com 
líderes de 48 países em março

O Grupo BID (Grupo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) realiza sua reunião anual de 22 a 
25 de março, em Mendoza, na Argentina. Líderes eco-
nômicos e financeiros de 48 países membros discu-
tirão oportunidades importantes de desenvolvimen-
to, comércio e investimento para a América Latina e 
o Caribe. Os temas do encontro vão de investimentos 
do setor privado a urbanismo e crescimento econô-
mico. Representantes de outras agências de desenvol-
vimento, bancos comerciais, empresas e organiza-
ções da sociedade civil também vão estar presentes 
na reunião. O evento proporcionará uma oportu-
nidade para discutir o crescimento econômico e a 
competitividade global da América Latina e do Ca-
ribe, com ênfase na integração regional, no papel 
das economias regionais como motores do desen-
volvimento e no investimento em infraestrutura.

PRêMIOS dE LOTERIAS NÃO 
RESGATAdOS SOMAM R$ 
326 MILHõES EM 2017

O valor equivale a cerca de 8% dos 
mais de R$ 4,2 bilhões ofertados em prê-
mios pelas Loterias Caixa no ano passa-
do. Nos últimos quatro anos, os valores 
não retirados pelos ganhadores esqueci-
dos ou desatentos na Mega-Sena, Lotofá-
cil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla 
Sena, Loteca, Lotogol e Federal somam 
R$ 1,26 bilhão. Dos 17 acertadores da Me-
ga-Sena da Virada, a Caixa informou que 
duas das 22 cotas do bilhete premiado em 
Belém ainda não tinham sido resgatadas 
o último dia 22. Os dois ganhadores “es-
quecidos” têm até o fim de março para re-
tirar o prêmio individual de R$ 820 mil.

Conecte: nova abordagem 
de ensino do Senai

Conforme estudo realizado pela multina-
cional de recrutamento ManpowerGroup, fal-
tam profissionais técnicos que preencham ne-
cessidades dos setores de construção, alimentos, 
serviços e utilidade pública. Segundo o levanta-
mento, o Brasil é o 4º país com maior dificuldade 
para preencher vagas de nível técnico nesse âm-
bito, ficando atrás apenas do Japão, Peru e Hong 
Kong. Santa Catarina já está envolvida no pro-
cesso de inovação do ensino médio. Depois do 
anúncio de uma reforma na modalidade pelo go-
verno federal, Jeferson Gomes, diretor regional 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) do Estado, conta que Santa Catarina re-
solveu dar um passo a mais. Atualmente, quatro 
escolas públicas já adotaram o ensino médio in-
tegrado à educação profissional. No modelo tra-
dicional, o aluno cursa o ensino regular em um 
período e no outro, o curso técnico. Com a nova 
abordagem, batizada de Conecte, o aluno cur-
sa matérias interdisciplinares pela manhã e par-
ticipa de “clubes”, como dança, arte e música, 
e faz um curso técnico no período da tarde.

Governo quer incentivar bancos 
privados a emprestar com fGTS

Diante da dificuldade da Caixa Econômica 
Federal em manter o ritmo dos empréstimos 
e continuar enquadrada nas regras 
internacionais de solvência, o governo estuda 
medidas para incentivar os bancos privados 
a fazer operações de crédito com recursos 
do FGTS. A ideia é atrair concorrentes, como 
Bradesco e Itaú Unibanco, que hoje não têm 
interesse em operar com o FGTS por causa dos 
juros tabelados (de 8,66%, no máximo) e da 
burocracia. Um grupo de estudo já trabalha em 
um diagnóstico sobre os entraves, com objetivo 
de propor uma flexibilização das condições 
do crédito ofertado pelo Fundo. Atualmente, 
80% do orçamento do FGTS são direcionados 
à Caixa para financiamento habitacional e 
obras de saneamento e mobilidade urbana. 
Os 20% restantes vão para o Banco do Brasil.

Brasileiros preferem os transportes por aplicativo

Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) buscou 
compreender relação dos brasileiros na hora de optar por serviços 
de transporte particulares pagos e mostra que metade dos entrevis-
tados (50%) afirmaram que preferem fazer compras utilizando ser-
viços de transporte privados como táxi ou transporte por aplicativo, 
como Uber e Cabify, por serem mais baratos do que alternativas dis-
poníveis. Em uma comparação levando em conta somente os táxis 
e as plataformas de transporte por aplicativo, o levantamento reve-
la que mais da metade dos brasileiros (65%), principalmente aque-
les entre 18 e 34 anos (77%), concordam que passaram a usar mais 
os transportes por aplicativo no lugar dos táxis em função do preço 
oferecido. Já 58% citaram também a qualidade superior do serviço.
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por dR. GEOvANI dELEvATI

MEDICINA E SAÚDE

Tendinite
Tendinite é a inflamação de um tendão, comum nas pessoas 

que fazem excesso de repetições de um mesmo movimen-
to, como esportistas e trabalhadores de funções repetitivas 

(LER – Lesão por esforço repetitivo). A tendinite é um tipo de ten-
dinopatia – uma doença do tendão – e refere-se especificamente 
a lesões agudas, com inflamação, nesses tecidos responsáveis por 
fazer a conexão dos músculos aos ossos.

Você pode também ter ouvido falar em tendinose, que pode 
ser uma das resultantes de uma tendinite não tratada, represen-
tando uma degeneração do tendão mais séria e que requer um 
tratamento diferente.

Geralmente a tendinite se manifesta em uma parte do cor-
po específica e localizada, por exemplo: tendinite de Aquiles, que 
afeta o tendão de Aquiles, ou a tendinite patelar, que afeta o ten-
dão patelar (joelho de saltador). A tendinite pode ocorrer em vá-
rias outras partes do corpo, incluindo o cotovelo, tornozelo, om-
bro, pulso, dedos ou joelho e ser causada por excesso de uso de 
um tendão, mas também por lesão decorrente do esporte.

A tendinite pode afetar pessoas de qualquer idade, mas é mais 
comum entre os adultos que praticam esportes. Idosos também 
são suscetíveis a tendinite porque seus tendões tendem a perder a 
elasticidade e tornar-se mais fracos à medida que envelhecemos.

Alguns termos comuns para as variadas formas de tendinite 
que se apresentam são: cotovelo de tenista, cotovelo de golfista, 
joelho de saltador, ombro de lançador, ombro de nadador e ten-
dinite de Aquiles (tornozelo).

O QUe SÃO TenDÕeS? AnATOMIA DO COTOveLO
Os chamados ligamentos se 

estendem de osso a osso em uma 
articulação, enquanto os tendões 
se estendem dos músculos aos 
ossos. Tendão é o tecido que liga, 
portanto os músculos aos ossos. 
Ele é fibroso, flexível, resistente e 
capaz de suportar as mais varia-

das tensões. Tendões e múscu-
los trabalham juntos e só podem 
exercer força de tração. Embora 
tendões e ligamentos sejam du-
ros e fibrosos, eles são conside-
rados tecidos moles, devido à 
sua comparação com ossos ou 
cartilagem.

Tendões inflamados (tendini-
te) são mais propensos a se rom-
per. Se a bainha ao redor do ten-
dão se torna inflamada, em vez 
do tendão em si, a condição é 
chamada tenossinovite. As pes-
soas podem ter tendinite e tenos-
sinovite simultaneamente.

SInTOMAS
Os sintomas de tendinite ocorrem normalmente 
na região onde o tendão se liga ao osso e 
geralmente incluem:
- Dor: se a área afetada é movimentada a dor piora
- Uma sensação de que o tendão está crepitando 
quando se move
- inchaço na área afetada
- A região afetada pode ficar quente e vermelha
- Um caroço que se desenvolve ao longo do tendão
- Se houver uma ruptura, uma abertura palpável 
pode ser sentida na linha do tendão e o 
movimento será muito difícil.

CAUSAS
A tendinite é comumente causada 
pela repetição de determinado 
movimento. Também pode ser 
causada por uma lesão repentina. 
Na maioria dos casos, a tendinite 
se desenvolve em pessoas cujos 
empregos ou hobbies envolvem 
movimentos repetitivos, lesionando 
os tendões.
Uma ruptura no tendão causada 
por lesão pode causar inchaço 
(inflamação).
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fATOreS De rISCO 
PArA TenDInITe

Alguns dos fatores de risco para tendinite são:
- Idade: os tendões tornam-se menos flexíveis à medida que en-

velhecemos, tornando-os mais suscetíveis a lesões.
- Trabalho: se o trabalho de uma pessoa inclui as seguintes ta-

refas, o risco de desenvolver tendinite é maior: movimentos repeti-
tivos, posições desconfortáveis, vibração, esforço vigoroso.

- Esportes: as pessoas que praticam alguns esportes regular-
mente são mais propensas a desenvolver tendinite, especialmen-
te esportes que envolvem movimentos repetitivos, incluindo: cor-
rida, tênis – cotovelo de tenista, natação, basquete, golfe, boliche, 
beisebol.

- Doenças: diabetes, artrite reumatoide.

COMO é feITO 
O DIAGnÓSTICO

A tendinite pode ser 
diagnosticada por um 
clínico geral, com base 
nos sintomas do paciente 
e exame físico. Normal-
mente, pacientes com 
tendinite apresentam 
um som rangente ao mo-
ver o tendão. Isto ocorre 
porque a bainha do ten-
dão torna-se mais grossa.
Imagens de raio-X po-
dem mostrar depósi-
tos de cálcio ao redor do 
tendão e ajudam a con-
firmar o diagnóstico. Tes-
tes de imagem, como 
ultrassom ou ressonân-
cia magnética (RM), po-
dem revelar inchaço 
da bainha do tendão.

TrATAMenTOS
O tratamento de tendinite visa aliviar 

a dor e reduzir a inflamação.
Em muitos casos, descansar a área 

afetada aplicando compressas de gelo, 
suportando as crises com analgésico, é 
tudo o que o paciente precisa. Os sinto-
mas da tendinite podem durar apenas al-
guns dias ou até várias semanas ou me-
ses.

Descanso – o paciente precisa parar 
de fazer o que causou a tendinite. Parar 
de praticar a atividade esportiva ou o tra-
balho repetitivo que gerou a lesão por es-
forço repetitivo é a melhor forma de fazer 
os sintomas regredirem. Se a interrupção 
total não for possível, uma redução sig-
nificativa na atividade ajudará a prevenir 
complicações.

Para a inflamação diminuir, a área 
afetada precisa descansar. Uma banda-
gem, tala ou cinta pode ajudar a reduzir 
o movimento segurando os tendões. Em 
casos graves, pode ser necessário imobi-
lizar a região com “gesso”.

A braçadeira de contraforte usada 
por tenistas é um bom exemplo de como 
reduzir a movimentação dos tendões.

Calor e frio – gelo ou bolsa quente 
podem aliviar a dor e o inchaço na área 
afetada. É importante não aplicar gelo 
diretamente sobre a pele – enrole o gelo 
em uma toalha ou use uma bolsa de gelo 

apropriada.
Analgésicos – Ibuprofeno e outros 

anti-inflamatórios não-esteroides são 
usados para ajudar na dor associada à 
tenossinovite. Se você sofre de asma, 
doença renal ou doença hepática não 
tome anti-inflamatórios não-esteroides 
sem primeiro verificar com o seu ortope-
dista. Alguns pacientes resolvem sua dor 
com um simples paracetamol.

Injeções de corticosteroides (infil-
tração) – injeções de corticosteroides 
em torno do tendão afetado, ou até mes-
mo na bainha do tendão, podem ajudar a 
aliviar os sintomas. No entanto, injeções 
repetidas podem enfraquecer o tendão, 
aumentando significativamente o risco 
de ruptura.

Fisioterapia – um fisioterapeuta 
pode auxiliar a manipular e massage-
ar a área afetada, proporcionando alívio 
e acelerando o processo de cicatrização. 
Um programa de exercícios específi-
cos projetados para esticar e fortalecer o 
tendão afetado e os músculos da região 
pode ajudar.

Terapia de onda de choque ou cirur-
gia – se houver tendinite calcifica (depó-
sitos de cálcio ao redor do tendão) a tera-
pia de ondas de choque pode ajudar em 
casos persistentes. Os depósitos também 
podem ser removidos cirurgicamente.

PrevenÇÃO
Exercícios – exercícios especificamente 

recomendados para fortalecer os músculos ao 
redor do tendão podem ajudar a evitar tendi-
nites recorrentes. É importante procurar ajuda 
profissional para exercícios de fortalecimento 
e alongamento (fisioterapeuta ou educador fí-
sico qualificado).

Alongamento e resfriamento – atletas de 
fim de semana devem certificar-se de fazer o 
aquecimento e alongamento adequadamen-
te. A diminuição de ritmo gradual e os alon-
gamentos após o fim das atividades também 
pode ajudar a prevenir o desenvolvimento da 
tendinite.

Movimentos repetitivos – movimentos re-
petitivos podem aumentar significativamente 
o risco de tendinite, ou recorrências da condi-
ção. Evitá-los, ou pelo menos realizar descan-
sos regulares, ajuda a reduzir o risco. Pessoas 
cujos trabalhos envolvem movimentos repe-
titivos, que podem aumentar o risco de ocor-
rência de tendinite, devem discutir estratégias 
preventivas com seus empregadores.

Fonte: www.ortopediabr.com.br 
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Após duas semanas, o 
prefeito de Cunha Porã, Jai-
ro Ebeling, retomou as ativi-
dades do Executivo. Nos 15 
dias em que esteve de férias, 
as atividades foram con-
duzidas pelo vice-prefeito, 
Alencar James Post. A tro-
ca de comando ocorreu na 
manhã de segunda-feira (5) 
e reuniu secretários, direto-
res, servidores e lideranças.

Em sua avaliação, Post 
ressaltou as ações desen-

volvidas no período, os en-
caminhamentos realiza-
dos em prol da comunidade 
e agradeceu a oportunida-
de de estar à frente do Exe-
cutivo. Ebeling agradeceu 
o comprometimento com 
que Post coordenou as ati-
vidades e mencionou os 
desafios que virão no de-
correr do ano, destacan-
do a importância do plane-
jamento e principalmente 
do trabalho em equipe. 

TrOCA
Jairo ebeling retorna 
ao executivo de 
Cunha Porã

Viviane Seben/Ascom prefeitura

Ato contou com a presença de servidores e lideranças

O Departamento de Cul-
tura de Maravilha promoverá 
o Carnaval Infantil 2018 na ter-
ça-feira (13), com o apoio do 
Grupo de Dança Wunderbar. O 
evento será realizado no Espa-
ço Criança Sorriso, às 15h, com 
término previsto para as 19h.

Durante a festa as crian-
ças poderão participar do con-
curso de melhor fantasia, que 
será dividido em cinco catego-
rias: crianças de até dois anos; 
de três e quatro anos; de cin-
co e seis anos; de sete e oito 
anos e crianças acima de nove 
anos. As inscrições serão fei-
tas por um responsável no dia 
do evento, até às 16h30. Logo 
após será promovido o desfile 
e entrega da premiação. A co-
missão irá avaliar os seguintes 
critérios: fantasia, criatividade 
e animação. 

Todos os inscritos rece-

DIverSÃO Evento irá contar com desfile para escolha das melhores fantasias

Departamento de Cultura 
organiza Carnaval Infantil

Edições anteriores foram sucesso de público 

Arquivo/O Líder

berão um brinde e os três pri-
meiros colocados ganharão um 
presente surpresa. Quem fi-
car em primeiro lugar irá rece-
ber uma faixa. De acordo com a 
diretora de Cultura, Rosi Inácia 
Reichert Heineck, o objetivo do 
evento é oportunizar momen-
tos de descontração e alegria 

para as crianças e suas famílias.  

TerCeIrA IDADe
Além das crianças, a data 

também será de festa e mui-
ta diversão para os idosos. O 
evento inicia às 10h, no Lar 
de Convivência, com recep-
ção dos grupos, associados e 

convidados, seguido de almo-
ço. A programação continua às 
14h, com matinê, apresenta-
ção dos blocos carnavalescos 
e animação de Augusto & Ban-
da. De acordo com os organi-
zadores, a festa irá contar com 
a participação de aproximada-
mente 450 pessoas.
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A Cooperativa Regional 
Auriverde realizou no sábado 
(3) o sorteio da campanha de 
aniversário dos 50 anos. Fo-
ram 50 prêmios, entre carro, 
motocicletas, roçadeiras, te-
levisores e smartphones. A 
festa foi realizada no giná-
sio da cooperativa, no mu-
nicípio de Cunha Porã, com 
mais de 600 pessoas duran-
te a manhã e almoço, com 
público superior a três mil 
pessoas para o sorteio e 
show com Tchê Kakareko na 
noite de sábado.

A programação começou 
com homenagens aos funda-
dores no sábado pela manhã, 
com a presença de lideranças 
regionais, deputados federais 
e o representante do governo 
catarinense, secretário Air-
ton Spies. Foram 70 homena-

SUCeSSO Morador de Maravilha ganhou carro na campanha, que também teve homenagens e show 
com Tchê Kakareko

Cooperativa regional Auriverde promove grande 
festa no aniversário de 50 anos

GANHADORES
Fiat Mobi - ivaldino Solivo - Maravilha
Motocicleta Honda - valter Galvane Baggio - Orleans
Motocicleta Honda - Adair Loli - Orleans
Motocicleta Honda - Nilva fingstag - Cunha Porã
Ar-condicionado Split - Cirlei Travessini
Ar-condicionado Split - Douglas Ceccon
Ar-condicionado Split - ricardo Drews
Ar-condicionado Split - Henrique Galant
Ar-condicionado Split - Quinter Schacht
Smart TV Samsung 32p- Edina Paula freitag
Smart TV Samsung 32p - Gilberto Schabarum
Smart TV Samsung 32p - Janifer Andreia freitag
Smart TV Samsung 32p - Caroline De Costa
Smart TV Samsung 32p - fabrine Bruna da Silva
Cilindro de Massa com Moedor - Oliete Maria Schonarth
Cilindro de Massa com Moedor - M.E.r. Pré-moldados
Smartphone Samsung Galaxy J5 - ivone Henke Bohn
Smartphone Samsung Galaxy J5 - roseli Jahnel
Smartphone Samsung Galaxy J5 - Josinaldo Borghesan
Smartphone Samsung Galaxy J5 - Elias Brutscher
Smartphone Samsung Galaxy J5 – Zelia Alberton 
Mantegueti
Lavadora de alta pressão residencial - Claudio Eninger
Lavadora de alta pressão residencial - Marisa Lauschner
Lavadora de alta pressão residencial - Davi Luiz 
Gonçalves folquini  
Lavadora de alta pressão residencial - idinei José 
Galeazzi
Lavadora de alta pressão residencial - Hildi Marlene 
Henicka  
Motosserra Husqvarna - Diego Menegasso Baggio 
Motosserra Husqvarna - valdir Pielck  
Motosserra Husqvarna - Erna fenske
Bicicleta Caloi 21 marchas - fabiano Cametin
Bicicleta Caloi 21 marchas - Miguel de Morais 
Bicicleta Caloi 21 marchas - Paulo João feyh 
Roçadeira lateral Nakashi - Neori Prunsel
Roçadeira lateral Nakashi - Jorge Wolfart
Roçadeira lateral Nakashi - iloni Cassol
Roçadeira lateral Nakashi - Josá Cleo Kunst
Roçadeira lateral Nakashi - Leandro Schallenberger
Cilindro de massa com cortador - Claricia Knechtel
Cilindro de massa com cortador - rosemeri fries Arendt
Máquina de café expresso Multibebidas - Oligrino 
Cancillier
Máquina de café expresso Multibebidas - Dirceu Pottraz
Máquina de café expresso Multibebidas - Jaime Liberalli
Forno elétrico Fischer Gourmet - Antônio Nelsi Machado
Forno elétrico Fischer Gourmet - Eduardo Avrella
Forno elétrico Fischer Gourmet - Dirlani Gottens
Fritadeira Mondial Air Fryer - roneide Batista dos 
Santos
Fritadeira Mondial Air Fryer - Albano Honaiser
Fritadeira Mondial Air Fryer - Elio Luiz Kunz
Fritadeira Mondial Air Fryer - Luana Maria Pigosso
Fritadeira Mondial Air Fryer - Anselmo Tiesen

geados. A campanha de prê-
mios teve sorteios no fim do 
dia, quando ocorreu o show 

de encerramento. 
O maior prêmio, o car-

ro Fiat Mobi, saiu para Ma-

ravilha. O ganhador, Ivaldino 
Solivo, é morador de Linha 
Água Parada.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

família de Helemar Hübner foi homenageada pelo trabalho prestado Prefeito em exercício de Maravilha, Sandro Donati, e deputado federal Celso Maldaner 
prestigiaram evento

Em entrevista ao Jornal O Líder, presidente da Auriverde, Claudio Post, falou da 
evolução para 2018 e nova estrutura em Maravilha

Milhares de pessoas estiveram no sorteio dos 50 prêmios e show com Tchê Kakareko Morador de Maravilha, ivaldino Solivo foi o ganhador do fiat Mobi Easy zero km

Mais de 600 pessoas participaram de homenagens e almoço

Após sorteio, equipe comemora sucesso da campanha de 50 prêmios
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Com o objetivo de 
preparar profissionais 
para situações nas quais 
alguém corre risco de vida, 
o LEO Clube Maravilha 
promoveu treinamento 
de primeiros socorros. As 
orientações do curso foram 
realizadas pelo integrante 
da entidade que também é 
bombeiro, Renan Lazzaretti. 
“Nós começamos essa 
ideia pensando em treinar 
pessoas que trabalham com 
crianças para situações de 
engasgamento, hemorragias 
e outras”, explica. 

 Em 2017 Lazzaretti pro-
moveu qualificação entre os 
demais integrantes do clu-
be para que eles ajudem no 
treinamento gratuito promo-
vido a instituições do mu-
nicípio. Na semana passada 

o curso foi realizado para a 
equipe técnica do Centro de 
Referência de Assistência So-
cial (Cras), aos monitores e 
a coordenação do Serviço de 
Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV) e aos 
integrantes do Centro de Re-
ferência Especializado de 
Assistência Social (Creas). “A 
experiência é muito gratifi-
cante para o LEO Clube, es-
tamos ensinando as pesso-
as a salvar vidas”, declara. 

Na quarta-feira (7) foi 
a vez da equipe da Esco-
la de Educação Básica João 
XXIII receber as orienta-
ções. O treinamento teve o 
apoio da Federação das In-
dústrias do Estado de San-
ta Catarina (Fiesc) e o clu-
be pretende continuar com 
a ação em outros locais. 

PrevenÇÃO 
Curso de primeiros 
socorros é promovido 
pelo LeO Clube Maravilha 

Fotos: Divulgação

Treinamento realizado aos profissionais do Cras, Creas e SCfv 

Equipe da Escola de Educação Básica João XXiii recebeu instruções

São Miguel do Oes-
te já tem data para receber 
os irmãos sertanejos Vic-
tor & Léo: dia 11 de mar-
ço, no Centro Cultural da 
Unoesc. Os ingressos estão 
à venda desde a terça-fei-
ra (6), na Loja Juzz ou com 
a diretoria da Apae. Os de-
talhes sobre o show foram 
divulgados durante o lan-
çamento oficial do evento, 
na noite de segunda-feira 
(5), no Centro Empresarial 
Andrômeda. A realização é 
da Apae, em parceria com 
a empresa GDO Produções.

Lauri Schoenherr, dire-
tor da GDO, disse que este 
é o primeiro evento em 
que a empresa se envol-
ve e 100% da arrecadação 
será destinada a uma cau-
sa beneficente. Schoenherr 
salienta que a ideia só se 
tornou realidade porque, 
tanto Victor, quanto Léo, 
se solidarizaram com a si-
tuação delicada pela qual 
passa a Apae de São Miguel 
do Oeste. A Unoesc tam-
bém se tornou parceira do 
evento ao disponibilizar o 
recém-inaugurado centro 
cultural para realização do 
show. O local tem capaci-
dade para 800 pessoas.

“Sabemos da impor-
tância que é da comuni-
dade se envolver em uma 
causa tão bacana como a 
Apae. Só conseguimos isso 
porque tivemos o envolvi-
mento dos artistas, por ter-
mos feito muitos e muitos 
shows com eles, falamos do 
centro cultural da Unoesc, 
onde temos um ambien-

SÃO MIGUeL DO OeSTe Evento em benefício à Apae irá ocorrer no 
Centro Cultural da Unoesc, a partir das 19h30

Show beneficente com victor & Léo 
será no dia 11 de março 

INGRESSOS
CADEIRA 
ONSTAGE: R$ 
400 (Esgotado)– 
(Cadeira está 
localizada no 
palco do show) 
CADEIRA 
PREMIUM: R$ 300 
*Para as cadeiras 
Onstage e Premium 
haverá recepção 
às 18h30 em uma 
área reservada com 
degustação de 
espumante, mesa de 
salgados, doces e frutas. 
CADEIRA OURO: 
R$ 250
CADEIRA PRATA: 
R$ 200
CADEIRA BRONZE: 
R$ 180

te climatizado com acústi-
ca e estacionamento. O Vi-
tor [D’Agostini] colocou a 
estrutura à disposição para 
realizar o show. O objeti-
vo é que esse show seja um 
grande sucesso, porque a 
Apae precisa muito dessa 
ajuda”, menciona.

O objetivo, conforme 
o diretor, é que ainda em 
2018 outros shows possam 
ser realizados nos mes-
mos moldes em São Mi-
guel do Oeste. “O que mais 
temos é pensamentos po-
sitivos. Pretendemos, du-
rante este ano, fazer três 
ou quatro espetáculos, tal-
vez com nomes tão grandes 

quanto Victor & Léo, talvez 
com humor. O objetivo é 
movimentar nossa região e 
prestigiar esse lugar bacana 
que é o centro cultural da 
Unoesc”, finaliza.

O tesoureiro da Apae, 
Ademir Pinto, ressaltou que 
a realização será de funda-
mental importância para 
a construção da sede pró-
pria da Associação, que 
deve custar em torno de R$ 
300 mil. A ampliação do es-
paço é um desejo antigo da 
diretoria, no entanto, o dé-
ficit mensal de R$ 100 mil 
tem dificultado a realização 
das obras. “Os repasses pú-
blicos não cobrem o nosso 

custo operacional. Temos 
que buscar na sociedade os 
R$ 100 mil para cobrir nos-
so déficit. Temos um espa-
ço físico deficitário. Pre-
cisamos melhorar nosso 
espaço físico e não temos 
recursos suficientes”, frisa.

Atualmente a Apae de 
São Miguel do Oeste atende 
157 alunos com deficiên-
cia intelectual, múltipla ou 
com transtorno de espectro 
autista, entre matriculados 
e atendidos. A capacidade é 
para 100 alunos.

reprodução GDO
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por SIMONE HÜBNER

ToqUE DE REqUINTE

Vitrine

A BeLezA DA MULHer De CADA SIGnO:
ÁrIeS
A ariana é dinâmica e muito vaidosa, princi-

palmente no que diz respeito ao corpo. Por isso, 
se esforça muito para tê-lo sempre saudável. Ou-
tra característica é sua vontade de não ser igual 
aos outros. Seu visual sempre terá um toque ori-
ginal que a diferencie no meio da multidão. Cos-
tuma gostar de cores fortes e cortes de cabelo 
cheios de personalidade. Não se intimida diante 
dos desafios e encara tudo com vontade de ven-
cer. Sua vida é puro movimento. 

TOUrO
Prática e determinada, a taurina gosta de 

preservar as coisas boas da vida. Discreta e clássi-
ca, gosta de produtos de qualidade e costuma va-
riar pouco quando encontra um estilo que a agra-
da. A taurina é sensual e muito sedutora.

GêMeOS
Intelectual e dinâmica, você está sempre en-

volvida em alguma atividade. O fato de possuir 
tanta energia e entusiasmo certamente faz com 
que pareça ser bem mais jovem. Gosta de inovar 
no visual sem ter muito trabalho. Adora mudan-
ças diárias, tanto na beleza, como na moda, e está 
sempre em busca de novidades.

CÂnCer
É carinhosa e muito emotiva. Vive com os sen-

timentos à flor da pele, costuma ter oscilações de 
humor. Geralmente gosta de looks delicados, sem 
nada muito artificial ou ousado demais. Os cabelos 
são seu maior mimo e prefere não arriscar mudan-
ças radicais. Confia nas suas escolhas. Mesmo não 
querendo ser o centro das atenções, consegue se-
duzir e ser notada por seu jeito discreto e feminino. 

LeÃO
Confiante e adora ter a atenção de todos. Ca-

pricha no visual e sabe como ninguém se produ-
zir. É muito difícil à leonina passar despercebida, 
é sempre muito charmosa. É preocupada com a 
aparência e a vaidade é uma das suas principais 
características. Dourados e brilhos são os melho-
res parceiros das leoninas. 

vIrGeM
As virginianas são aquelas que estão sempre 

impecáveis, sem nenhum fio fora do lugar. A ma-
quiagem leve combina perfeitamente, deixando 
o visual clean e elegante. É quase impossível que 
saia de casa sem antes ter fi-

cado horas na frente do espelho ajeitando os míni-
mos detalhes do visual. Afinal, é muito perfeccionis-
ta e bastante crítica.

LIBrA
Charme e feminilidade são as características 

principais da libriana. Costuma seguir as tendên-
cias sem perder a personalidade. Sutileza e um 
toque de modernidade. Elegância é sua palavra 
de ordem. Adora harmonizar e equilibrar tudo. 
Assim como a virginiana, busca perfeição em sua 
aparência e está arrumada todos os dias.

eSCOrPIÃO
Cabelos longos, olhos marcados, cores in-

tensas. Assim costuma ser a mulher de escor-
pião. Possui um ar sensual e é muito poderosa. E 
não existe meio-termo quando se trata de senti-
mentos: ou você ama ou odeia. Na aparência, sua 
marca registrada são o olhar penetrante, cabelos 
longos e as tonalidades escuras de suas roupas. 
Ser possessiva e introspectiva também são outras 
peculiaridades da sua personalidade. A escorpia-
na vive tudo intensamente e tem uma personali-
dade forte, decidida, misteriosa e sensual. 

SAGITÁrIO
Combina com looks leves, alegres e diver-

tidos. Os cabelos podem ter um corte mais des-
pojado e na maquiagem abusa do vermelho e la-
ranja. Por gostar de aventuras e ser muito agitada, 
tem que tomar alguns cuidados extras. Adora es-
portes, seu corpo está sempre em forma. Por ou-
tro lado, se liga, sim, nas tendências em moda, 
cabelo e maquiagem. Parece que tem uma fon-
te inesgotável de otimismo e energia, por isso a 
sua rotina é tão agitada. No entanto, precisa to-
mar mais cuidado com a alimentação e evitar os 
excessos. 

CAPrICÓrnIO
A capricorniana encara a vida com mui-

ta praticidade e batalha pelo que quer. É vaidosa 
e quando se propõe a malhar ou a encarar uma 
dieta, vai até o fim. Looks alinhados e sofistica-
dos combinam muito com ela. Capricornianas 
geralmente possuem cortes de cabelo bem feitos 
e sem excessos de cor e ousadia, sendo discipli-
nadas, clássicas e discretas. Também são bastan-
te exigentes com relação à sua imagem. 

AQUÁrIO
Se tiver um signo que não tem medo de ex-

perimentar, é este. Com o estilo muito bem defi-

nido, geralmente sabe o que quer quando se tra-
ta de beleza. A aquariana é criativa, está sempre 
pensando no futuro e ama novidades. Com seu 
signo não há regras. Algumas aquarianas gostam 
de looks marcantes, outras não são fãs de ma-
quiagem. Criativa e dinâmica, detesta qualquer 
tipo de rotina. Por isso a dieta e o programa de gi-
nástica têm que ser especiais e proporcionar no-
vidades ou diversão. 

PeIXeS
A pisciana é meiga, intuitiva e sonhadora. É 

extremamente vaidosa e está sempre atenta ao vi-
sual. Looks românticos são a sua cara, mas se qui-
ser variar um pouco, cortes desfiados e cílios pos-
tiços dão um toque surpreendente ao seu estilo. 
Produzem-se de maneira doce, suave e, ao mes-
mo tempo, enigmática.

Fonte: O Segredo
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por SUSANE ZANIN
MoDA & ESTILo VoLTA Ao MUNDo

por HENRIqUE HÜBNER

Vitrine

10/2 - Jantar da Comunidade Santa Terezinha – 20h30 – Salão Bairro 
União 

11/2 - Festa Comunidade Católica da Linha Cabeceira do Iraceminha – 10h – Salão Comunitário Linha 
Cabeceira do iraceminha 
13/2 - Carnaval Infantil – 15h – Espaço Criança Sorriso 
- Carnaval da Melhor Idade – 9h – Lar de Convivência 
16/2 - Formatura do curso de Administração – 19h – Lar de Convivência 
18/2 - Festa do Porco Recheado – 9h – Linha Barro Preto
7/3 - Encontro Empresarial da Mulher – 19h - Lar de Convivência

SÃO MIGUEl DO OESTE 
10/2 - Joy Folia Carnaval 2018 – 15h – Joy Lounge Bar 
18/2 - 2º Encontro de Carros Antigos – 7h – Praça valmir Botaro Daniel 
25/2 - Desafio Sysmo de Mountain Bike – 6h - Associação Atlética Banco do Brasil
11/3 - Show da dupla Victor & Leo – 17h30 – Centro de Eventos Unoesc
17/3 - Festa Patrick´s Day com Bandinha Didadó – 20h – Setessete Bar & Bilhar 

MARAVIlhA

HOJe DAMOS COnTInUIDADe à nOSSA JOrnADA PeLA 
MAGnífICA CIDADe De fOrTALezA, eXPLOrAnDO UM POUCO 
MAIS A fUnDO TODAS AS BeLezAS neLA eSCOnDIDAS.

Fortaleza recebeu este nome por ter 

surgido ao redor da Fortaleza de Nossa 

Senhora de Assunção, antigo forte ho-

landês de Schoonenborch, construído 

em 1649.

Fortaleza é a quinta capital mais po-

pulosa do país, depois de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Salvador e Brasília. Possui ain-

da a maior densidade demográfica do 

Brasil, com 7,7 habitantes por quilômetro 

quadrado.

Localizado na praia de Porto das Du-

nas, no município de Aquiraz, região me-

tropolitana de Fortaleza, o Beach Park é o 

maior parque aquático da América Latina.

Situada a cerca de 10 quilômetros da 

região central de Fortaleza, a Praia do Fu-

turo é a quinta mais visitada por turistas 

brasileiros.

Um dos escritores mais famosos do 

Brasil, o fortalezense José de Alencar, 

usou a sua cidade-natal como cenário 

para escrever um dos romances mais im-

portantes da literatura nacional: Irace-

ma, que rendeu ao local duas estátuas e 

o nome de uma de suas praias. Na obra, 

a índia Iracema se apaixona por Martin, 

depois de ter ferido o jovem português 

com uma flechada. Os dois fogem para 

viver juntos e depois de dar à luz, Irace-

ma morre nos braços de seu amor, que a 

enterra ao pé de um coqueiro.

ESPERO qUE TENHAM APRECIAdO ESSA JORNAdA! SEMANA qUE 
vEM vOLTAMOS E dESCOBRIREMOS OS MELHORES LUGARES PARA SE 

vISITAR ENqUANTO ESTIvERMOS PASSANdO UMAS FÉRIAS POR LÁ!

Os bodys já fazem a cabeça de muitas 
de nós há bastante tempo, mas é nes-
se verão que eles vêm ganhando cora-
ções Brasil afora. E como esse calorzão pro-
mete ficar por mais algum tempo, você 
ainda pode aproveitar bastante dos be-
nefícios da peça-chave da estação. 

Dê preferência para uma combinação 
com calças, shorts ou saias de cintura alta, 
pois o look fica muito mais estiloso e você 
não corre o risco de marcar aquelas gor-
durinhas indesejadas. Os bodys podem te 
acompanhar desde o dia a dia até o traba-
lho, já que você pode combiná-los com cal-
ças de alfaiataria também. Depois é só com-
plementar o look com cintos e colares e 
voilà, você é a nova musa do verão 2018! 

Você ainda pode comprar um maiô de 
praia e usá-lo como body porque, cá en-

BODyS

tre nós, os modelos são maravilhosos! E 
o melhor de tudo é que você pode ir di-
reto para a praia ou a piscina depois.
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por ROSIANE  POLETTO e ESTELA SERPA

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

Vitrine

Na quinta-feira (8) a 
querida Maria Helena 
ferrari comemorou mais 
um ano de vida ao lado de 
seus familiares e amigos. 
Nossos desejos são de 
muita felicidade e paz em 
sua vida! Parabéns! 

Quinta-feira (8) teve uma dica espetacular 
da Drummond Cafeteria e Livraria! Gostou? 
Então dê uma passadinha por lá e aproveite 
para saborear as delícias da culinária que a 
equipe oferece!

Circula nas redes sociais esta corrente, pedindo auxílio 
financeiro para a guerreira Danieli Leida, que está em 
tratamento contra o câncer e precisa de nossa ajuda. Auxilie 
com o valor que puder! “Já deu tudo certo”!

Na Caixa Econômica Federal, os dados para depósito são: 
Agência 1077
Operação 023
Conta 3292-3
Salete leida

Agende: palestra pública no dia 1º de março, 
com o facilitador Eduardo Guimarães. O tema 
será “As três dimensões do espírito”. O local é 
o auditório do Sicoob Credial, às 19h30, com 
entrada franca. O evento é promovido pelo 
Centro Espírita Emmanuel. Não perca!

Hoje (10) a bela Clarice 
Mella comemora mais um 
aniversário. votos de muita paz, 
amor, saúde e sucesso em sua 
vida! Tudo de bom!

viridiane Bortolini completou 
mais um ano de vida na 
quarta-feira (7). Parabéns! 
Desejamos que sua vida seja 
repleta de coisas boas! 
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por LAIS ORO e ANdREA COSTA PELISSARI
DESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

nA SUA eSTAnTe

é PreCISO Ter PACIênCIA De JÓ 

Por algumas vezes ouvir pessoas que estava vivendo dias tur-
bulentos que precisavam ter paciência de Jó para tudo suportar. E aí 
pensei, mas quem foi este homem, que deveria ter muita paciência.  

E descobri que a expressão remonta a uma das mais antigas his-
tórias narradas na Bíblia.  

Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Possuía mi-
lhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, 
uma imensa propriedade, sete filhos, três filhas e grande quantida-
de de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a 
Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal o atingiu de 
diferentes formas. 

Num mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada, seus 
rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados e seus fi-
lhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, em meio a 
um vento muito forte vindo do deserto. 

Jó se entristeceu profundamente, prostrou-se no chão e orou. 
Não se revoltou. Reconheceu que tudo o que tinha havia sido dado 
por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Dessa for-
ma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Entretan-
to, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de cha-
gas. Era a temida lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que 
ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu fir-
me em sua fé. A esposa, revoltada, o abandonou.

Jó não se revoltou e por sua fé inabalável, por sua paciência em 
tudo suportar, após algum tempo, ocorreu a restituição da saúde, 
sendo curado da lepra. Depois, Jó conseguiu reaver, e duplicados, to-
dos os seus bens. Tornou a se casar e teve dez filhos, concluindo sua 
vida, anos mais tarde, em felicidade.

Costumamos estar de bem com Deus, ou nossa Divindade, 
quando a vida nos sorri e tudo corre de acordo com nossas expecta-
tivas. Basta um revés para nos desestruturarmos, erguermos os olhos 
e perguntarmos: Por que comigo, Senhor?  

A Doutrina Espírita, a qual entendo ser muito esclarecedora, nos 
traz luz sobre as causas dos males que nos afligem. Muitas vezes são 
reações a ações nossas, do passado, que se refletem nesta vida. Ou-
tras vezes são consequências de más escolhas que fizemos nesta 
vida mesmo, acreditando que passariam em branco. 

O Espiritismo também nos elucida que escolhemos, antes de re-
encarnar, as provações pelas quais iremos passar. Porém, esquece-
mos disso e, diante das dificuldades, questionamos a bondade e a 
justiça do Pai. 

Se tivermos fé em Deus e confiança nas leis divinas, encarare-
mos o sofrimento como um resgate, um pagamento de dívidas con-
traídas anteriormente. Isso nos permitirá enfrentar os reveses com 
calma e confiança, superando as provas da vida.

Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, ou algo 
muito Superior a todos nós. Pantera negra - Uma nação 

sob nossos pés
O novo e ousado futuro de Wakanda. In-

cluirá o seu rei? A verdade por trás da re-
volução do povo — e as disputas de poder 
por trás dela — foi revelada! Agora, T’Challa 
deve lutar como nunca pelo futuro de sua 
nação — e um de seus aliados mais anti-
gos está de volta ao seu lado. E, quando a 

batalha final se aproxima, o glorioso passado de Wakan-
da pode ser sua arma mais poderosa. Mas será a queda do 
povo suficiente para a manutenção do monarca? Com os 
Anjos da Meia-Noite, as Dora Milaje, os Hatut Zeraze, Tetu, 
Zenzi, Dobra e muito mais na jogada, as peças estão todas 
em suas posições. Chegou o momento de Ta-Nehisi fechar 
com chave de ouro sua revitalização do Pantera Negra! De 
um jeito ou de outro, Wakanda adentrará uma nova era! 

Árvores do Brasil - Cada 
Poema no seu Galho

Árvores do Brasil apresenta algu-
mas das árvores mais importantes do 
nosso país. O livro é um grande e co-
lorido desfile de quinze espécies de ár-
vores, três de cada bioma brasileiro: 
pau-brasil, araucária, jequitibá, ipê-do 
cerrado, buriti, jatobá-do-cerrado, jua-
zeiro, mulungu, umbuzeiro, ipê-roxo, 

jenipapo, pau-formiga, castanheiro-do-pará, piquiá e mog-
no. Cada árvore ganhou um poema, uma ilustração e a com-
panhia de um bicho que mantém alguma relação de vida 
com ela: alimenta-se das frutas e folhas, procura abrigo, aju-
da a espalhar sementes ou caça insetos que vivem nos tron-
cos. No final, o livro traz nomes científicos e textos sobre a al-
tura que podem atingir, principais características e usos das 
madeiras, como os frutos são consumidos pelo homem, pro-
blemas que enfrentam na natureza e outras informações.

TIPO De LUSTre: o ideal para cada cômodo da casa

Na decoração de 
uma casa a ilumi-
nação pode mudar 

com o tipo de lustre certo. É 
um dos fatores que merece 

muita atenção. Ela dita todo 
o clima do local. Por isso, fi-
car por dentro de algumas 
informações para acertar 
na escolha é fundamental.

Muita gente nem ima-
gina que exista essa dife-
rença. Esses tipos de su-
porte para lâmpadas têm 
características bem parti-
culares que influenciam e 
muito no resultado de ilu-
minação de um local. Nor-
malmente, o lustre tem vá-
rias lâmpadas, que ficam 
colocadas em “ramifica-
ções”. Isso resulta em uma 
iluminação, geralmente, 
mais abrangente. Qual-
quer tipo de lustre pode 
ser produzido com peças 
feitas de metais pesados e 

cristais, ou até peças mais 
simples. É muito comum 
lustres elaborados e com 
muitos detalhes serem 
mais utilizados em deco-
rações mais clássicas, mas 
isso não é uma regra. Os 
lustres pendentes têm um 
ar mais contemporâneo e 
são mais usados em ilumi-
nações feitas para destacar 
algum ponto específico. 
Eles são ótimos para serem 
colocados sobre mesas de 
jantar, nos cantos das pa-
redes ou sobre mesinhas e 
criados-mudos.

TIPO De LUSTre, PenDenTe OU PLAfOn?

O plafon pode ser usado 
para produzir efeitos de luz 
direta ou indireta. Normal-
mente, ele ocupa o centro dos 
ambientes e é instalado bem 
próximo ao teto. Na ilumina-
ção indireta, o plafon de vidro 
irradia luz em direção ao teto, 
que a reflete para o ambien-

te. Este tipo de iluminação 
cria menos sombra e é mais 
agradável aos olhos, por isso 
é mais indicada para quartos 
e salas. Na iluminação direta, 
o vidro não impede que a luz 
alcance o ambiente, tornan-
do-se ideal para salas de jan-
tar, por exemplo.

O charme que os lustres 
proporcionam a um ambien-
te é indiscutível. Grande ou 
pequeno, simples ou luxuoso, 

moderno ou tradicional, eles 
são artigos indispensáveis à 
decoração quando utilizados 
em harmonia com o ambiente.
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Vitrine
GALERIA

Lara Michelleto completou um 
aninho dia 29 de janeiro, a alegria dos 
pais Luci e Giovani

Miguel e Laura, filhos de 
Simone e Laerton 

No dia 1º de fevereiro quem completou 
mais um ano de vida foi a colaboradora do 
Grupo WH Comunicações vera Lucia Henz 
Kosmann. Parabéns, vera! Muitas felicidades! 
votos de toda equipe! 

O charme de Pedro Miguel 
Dorigon De ré, de oito meses 
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Vitrine

eSPAÇO GOUrMeT

OMeLeTe De eSPInAfre

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 59

FAA
CARLITOS
ASIATICA
NEARMB

CASCATEAR
LHESTA
DIONCIN

BONALAC
PECUARIA
ABAMIN
NRPAOLO
AIACOR
MARITACA

XARAPSOL

D. Ivone
(?),

cantora
brasileira

O maior 
sucesso de
Gonzagão

(MPB)

Denomina-
ção infan-
til para a 

professora

Escrever
ou dizer
mentiras

(gír.) 

Embria-
gar; em-
bebedar

Celine (?),
cantora 

do tema de
"Titanic" 

Divisão de
uma

escola de
samba

No lugar
(latim)

A cultura
dos povos

sem
escrita

Ave colori-
da que
vive em
bandos

Fator
distintivo

nos semá-
foros

Pessoa que
 tem o mes-

mo nome
de outra

Sigla do
Partido So-
cialismo e
Liberdade

Ligação entre o
Atlântico e Pacífico

inaugurada em 1914

Épocas
definidas
Córrego
(bras.)

Vasco e
Fluminen-
se (fut.)

Persona-
gem que 

imortalizou
Charles
Chaplin

Perto, em
inglês

Ferrugem
(?), fungo
que afeta

a soja Boro
(símbolo)
Gaivota,
em tupi

(?) coisa:
isto

Antiga em-
barcação

Cinema
(abrev.)
Barro;
lodo

Minuto
(símbolo)
O "herói"
do filho

Deus-sol
egípcio

Pier (?)
Pasolini,
cineasta

de
"Pocilga"

(?) vivant: 
o boa-vida

(fr.)
Importante
atividade
de Minas
Parte do

sombreiro
Nélson
Rubens,
jornalista
brasileiro

3/ati — bon. 4/dion — near. 5/paolo. 6/in loco. 8/asiática — inebriar.

PArA COLOrIr

LIGUe OS POnTOS

InGreDIenTeS
3 claras
1 gema
1/2 dente de alho picado
2 xícaras de espinafre picado
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
4 tomates secos picados
1/2 colher (chá) óleo para untar

Porções: 1 
Calorias por porção: 218 kcal

MODO De PrePArO
Aqueça uma frigideira antia-
derente e unte com o óleo, 
retirando o excesso com pa-
pel toalha. Coloque os ovos 
batidos e em seguida o es-
pinafre, o alho e o tomate 
seco. Tempere a gosto. Dei-
xe dourar de um lado e vire.
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Durante as férias escola-
res a Secretaria de Educação 
e a equipe de Urbanismo de 
Bom Jesus do Oeste realiza-
ram diversas melhorias na 
Escola Professor Albano Bor-
re e no Jardim de Infância 
Chapeuzinho Vermelho. De 
acordo com a secretária de 
Educação, Solange Andreia 
Bonni, foram feitos servi-

ços de manutenção, limpeza 
e organização dos espaços. 

Os reparos, como pintu-
ra das salas e troca de lâm-
padas, são feitos tradicio-
nalmente no início de cada 
ano letivo. “As melhorias 
buscam oferecer um am-
biente agradável e favo-
rável para os nossos alu-
nos e professores”, diz. 

BOM JeSUS DO OeSTe 

eSTACIOnAMenTO 

escola e Jardim de Infância 
recebem melhorias

Uma empresa apresenta 
proposta para gerir o rotativo 
em São Miguel do Oeste

Escola recebeu nova pintura nas salas

Divulgação

A Polícia Federal (PF) 
prendeu na quinta-feira (8) 
o deputado federal João Ro-
drigues (PSD), no aeroporto 
de Guarulhos (SP). O parla-
mentar voltava dos Estados 
Unidos, onde estava de fé-
rias com a família. 

Na terça-feira (6) o Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) determinou a execu-
ção imediata de pena de Ro-
drigues, condenado a cinco 
anos e três meses de reclusão 
em regime semiaberto por 
irregularidades de licitação 
quando exerceu o cargo de 
prefeito interino no municí-
pio de Pinhalzinho, em 1999.

Em vídeo divulgado na 
madrugada de quinta-fei-
ra (8) em sua página no Fa-
cebook, o deputado afirmou 
que iria reverter a situação e 
que partiria de Orlando para 
o Paraguai. Entretanto, a Po-
lícia Federal identificou a al-
teração do destino do voo, 
comunicou ao Supremo Tri-

PrISÃO Supremo Tribunal Federal determinou a execução imediata da 
pena do parlamentar, condenado a cinco anos e três meses de 
reclusão em regime semiaberto

Deputado João rodrigues é preso 
por irregularidades em licitação 

Parlamentar exerceu o cargo de prefeito interino de Pinhalzinho em 1999

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

bunal Federal (STF) e o mi-
nistro Alexandre de Mora-
es autorizou a inclusão do 
nome do deputado na di-
fusão vermelha da Interpol 
(Polícia Internacional). O de-
putado foi impedido de en-
trar no Paraguai e então em-
barcou para Guarulhos, onde 
foi preso. 

enTenDA 
João Rodrigues foi con-

denado em 2009 pelo TRF-4, 

em Porto Alegre (RS). À épo-
ca, ele era prefeito de Cha-
pecó. A acusação, no entan-
to, refere-se a fatos ocorridos 
em 1999, quando ele exerceu 
por 30 dias o cargo de prefei-
to interino do município de 
Pinhalzinho.

Segundo o Ministério 
Público Federal, João Ro-
drigues autorizou licitação 
para a compra de uma retro-
escavadeira para a prefeitu-
ra de Pinhalzinho por R$ 60 

mil. Como parte do paga-
mento, foi entregue uma re-
troescavadeira usada, no va-
lor de R$ 23 mil. Conforme o 
MPF, a comissão que avalia-
ria o preço da máquina usa-
da, contudo, só foi nomea-
da dois dias depois do edital 
de tomada de preços, onde já 
constavam os R$ 23 mil.

A licitação foi feita na 
modalidade de tomada de 
preços e houve somente uma 
concorrente, de São José, a 
650 quilômetros de Pinhal-
zinho. A empresa vencedo-
ra teria recebido R$ 95,2 mil, 
mais a máquina usada. Além 
disso, a máquina usada teria 
sido vendida a um terceiro, 
por R$ 35 mil. 

No recurso apresentado 
ao STF, a defesa de João Ro-
drigues alegou que na com-
pra da retroescavadeira não 
houve intenção do deputa-
do em obter vantagem e, por 
isso, ele deveria ser absolvi-
do dos crimes. 

A Secretaria de Gestão 
de Pessoas e Transparência 
de São Miguel do Oeste in-
forma que estão abertas até 
a segunda-feira (12) as ins-
crições do processo seleti-
vo simplificado emergencial, 
edital no 003/2018, para a Se-
cretaria Municipal de Saú-

de. Conforme o secretário, 
Paulo Drumm, a vaga dispo-
nível é para o cargo de mé-
dico psiquiatra, para atu-
ar no Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps), co-
brindo período de licen-
ça de profissional efetivo.

As inscrições podem 

ser efetuadas na Secretaria 
de Saúde, na Rua DR. Gui-
lherme José Missen, 289, 
3º andar, no centro, das 
7h30 às 11h30 e das 13h às 
17h. Além do documento 
de identidade, o candida-
to deve apresentar CPF, Tí-
tulo de Eleitor, PIS/Pasep, 

Alistamento Militar, com-
provante de residência, cur-
riculum vitae comprovado, 
escolaridade exigida e ins-
crição no órgão de classe.

O resultado será divul-
gado na terça-feira (13), às 
12h, no site da prefeitura 
www.saomiguel.sc.gov.br.

A abertura dos envelo-
pes foi na manhã de quin-
ta-feira (8), na Sala de Lici-
tações do setor de compras 
do município de São Miguel 
do Oeste. Apenas uma em-
presa compareceu e apre-
sentou proposta. A parti-
cipante do certame foi a 
Serbet - Sistema de Esta-
cionamento Veicular do 
Brasil, com sede em Join-
ville (SC), esta que já atua 
nos municípios catarinen-
ses de Curitibanos, Joa-
çaba, Bombinhas, Con-
córdia e Ituporanga, além 
de diversos municípios 
dos estados de São Pau-

lo e Rio Grande do Sul. 
A proposta da empre-

sa prevê o repasse do valor 
arrecadado ao município 
de 5,25%. O valor cobrado 
por hora de estacionamen-
to nas ruas que vão integrar 
o sistema será de R$ 2, des-
tes, retornam ao município 
aproximadamente R$ 0,10.

O contrato com a em-
presa deve ser assinado na 
próxima semana, já que por 
ter apenas uma empresa in-
teressada, elimina-se o pra-
zo de recursos, o que agiliza 
a contratação. O edital es-
tabelece a implantação do 
sistema rotativo em 60 dias.  

SÃO MIGUeL DO OeSTe
Seletivo para médico psiquiatra está com 
inscrições abertas

Aulão de Dnça PRAÇA WALNIR BOTTARO DANIEL

18 DE MARÇO | 17H
SÃO MIGUEL DO OESTE

PARTICIPAÇÃO GRATUITA

#mdnç
Extremo Oeste

Catarinense
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AnIverSÁrIO Para celebrar este dia, ouvimos os miguel-oestinos, que prestam sua homenagem ao 
município que escolheram para viver 

São Miguel do Oeste completa 
64 anos no próximo dia 15 

N
a quinta-feira (15) 
São Miguel do Oes-
te completa 64 anos 
de emancipação po-

lítico-administrativa. Para cele-
brar a data, vasta programação 
foi preparada. Entre os atrati-
vos está a realização de Passeio 
Ciclístico, Festival de Vôlei de 
Areia, apresentações das ofici-
nas musicais da Secretaria de 
Esporte, Cultura e Turismo, Cor-
rida Rústica, Exposição de Car-
ros Antigos, show com Os Fo-

rasteiros, 3ª Copa São Miguel de 
Futsal, 20º São Miguel Tchê e o 
show O Sul em Melodias, com 
o Trio Seiferts, de São Joaquim 
(SC). O ponto alto da programa-
ção será o corte de bolo, servi-
do gratuitamente à população 
na noite de aniversário, na área 
coberta da Praça Walnir Botta-
ro Daniel. A programação é co-
ordenada pela Secretaria de Es-
porte, Cultura e Turismo, com o 
apoio e envolvimento de todas 
as outras secretarias municipais. 

Conta a história que a criação do muni-
cípio de São Miguel do Oeste foi resultado do 
envolvimento de todos os habitantes da Vila 
Oeste, dos líderes comunitários e dos homens 
públicos que estenderam a mão, empenhan-
do-se na busca de soluções. A reivindicação e 

a conquista da emancipação político-adminis-
trativa não foi um capricho de líderes da época. 

Dados históricos dão conta que a instala-
ção oficial do município, em 15 de fevereiro de 
1954, foi simples se comparada às comemora-
ções da instalação do distrito. Aos atos oficiais 

realizados na Churrascaria Damian (onde hoje 
está localizado o Hotel Brasil) não compare-
ceram autoridades estaduais. Poucas pessoas 
prestigiaram o evento. 

Após 64 anos daquele dia, que foi o primei-
ro passo para a evolução e desenvolvimento do 

município, para homenagear a Vila Oeste, hoje 
São Miguel do Oeste, nossa equipe de Reporta-
gem abriu espaço a quem escolheu este lugar 
para viver e deu a eles a oportunidade de dizer 
o motivo de escolher este município. Acompa-
nhe os depoimentos: 

A HISTÓrIA De SÃO MIGUeL DO OeSTe

Dirce Terezinha Drebel Sehnem – 
“Sempre achei linda a cidade de São 
Miguel. ruas largas, cidade planejada. 
A gota d’água para fixar-me aqui foi o 
trabalho como professora na Unoesc e 
o envolvimento na Patronagem do CTG 
Porteira Aberta. Gosto demais de São 
Miguel do Oeste!!!”

Roswita Clarice Bergmam Fritzen 
- “Eu nasci nessa linda cidade e 
continuo morando nela, é o melhor 
lugar pra se viver e ter muitos 
amigos nossa linda São Miguel do 
Oeste”

Liani Wohlmuth – 
“Parabéns São Miguel 
do Oeste, sou nascida 
nesta cidade que amo. 
Muito bom viver aqui...”

Iracema Cordeiro da Silva - “São 
Miguel do Oeste... cidade que 
adorooo... sempre que viajo não 
vejo a hora de voltar! Gente simples, 
hospitaleira, cidade tranquila até 
então espero que continue assim... 
sou gaúcha, porém me considero 
catarina... vim pra região ainda 
criança! ruas amplas, cidade limpa... 
lugar de gente bonita.” 

Ana Arnold – “Morar em São Miguel do 
Oeste é mais que uma honra e um orgulho, 
amo essa cidade e tive o privilégio em 2013 
de representar essa belíssima cidade na 
faismo, onde tive a oportunidade de poder 
falar a todo Extremo-Oeste o que nossa 
cidade tem de melhor. Nasci nessa cidade 
que amo e quero viver toda minha vida 
nessa maravilhosa cidade onde meus pais, 
graças a Deus, escolheram morar! Parabéns 
minha linda São Miguel, orgulho de ser 
miguel-oestina.” 

Ligy Paiva Parente - “Sou natural de 
Manaus, morar aqui em São Miguel do 
Oeste já faz parte da minha vida, não foi 
fácil trocar uma capital pra morar em 
cidade pequena. Hoje já não troco SMO 
por outro lugar... sou miguel-oestina há 
22 anos, amo São Miguel do Oeste.”

Eunice Santos da Silva – 
“Sou de Porto Alegre e moro 
em São Miguel do Oeste há 
12 anos. Aqui, fiz amizades 
valiosas, realizei-me 
profissionalmente, sinto-me 
segura e sou muito feliz. 
Amo esta cidade!”

Joci Silva – “Sou de Lajeado, vim 
morar na região por motivos pessoais. 
No início foi difícil, estranhei bastante 
por ser uma cidade menor, depois 
fui conhecendo SMO. Eu sempre 
admirando a tranquilidade e a beleza 
da cidade. Aos poucos fui conhecendo 
pessoas e lugares, hoje admito que 
a cidade é linda, o povo é simples e a 
diversão é grande. #miguel-oestino”. 

Patrícia Beluzzo 
– “Eu escolhi 
Smo porque 
é uma cidade 
ótima, tranquila, 
acolhedora e 
é onde minha 
família, amigos e 
parentes moram!”
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PrOGrAMAÇÃO COMPLeTA: 
QUINTA-FEIRA (15)
7h30 – Passeio Ciclístico (largada na Praça 
Walnir Bottaro Daniel)
13h30 – finais do festival de vôlei de Areia (cinco 
categorias)
Local: quadra de areia da Praça Belarmino Annoni
- Durante a tarde haverá brinquedos para as 
crianças
19h30 - Entrega da premiação do festival de vôlei 
de Areia
Apresentações das oficinas musicais da 
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo 
20h – Abertura
20h30 – Corte do bolo 
21h30 – Show O Sul em Melodias, com o Trio 
Seiferts de São Joaquim (música gauchesca 
instrumental)
Local: Praça Walnir Bottaro Daniel

DOMINGO (18) 
Corrida Rústica “Circuito das Estações 2018”
8h – inscrições
8h30 – largada

Exposição de Carros Antigos
Das 7h às 18h

Show com os Forasteiros
15h às 17h
Local: área coberta da Praça Walnir Bottaro Daniel

DE SExTA-FEIRA (16) A DOMINGO (18) 
3ª Copa São Miguel de Futsal – categorias de 
base (sub-14, sub-16 e sub-18)
*participação de São Miguel do Oeste (JoniGool), 
Pinhalzinho/SC, Carlos Barbosa/rS, CrC/
Chapecó, AABB/Chapecó
Local: Ginásio do JoniGool
Realização:
Prefeitura de São Miguel do Oeste
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e 
Turismo

20º São Miguel Tchê
Local: Parque de Exposições rineu Gransotto
Realização:
Prefeitura de São Miguel do Oeste
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e 
Turismo
CTG Porteira Aberta

Soraya De Pieri – “Meu 
marido foi transferido para 
esta cidade há quase 8 anos! 
Confesso que no início foi 
difícil acostumar, mas agora 
São Miguel do Oeste é meu 
lugar, por ser uma cidade 
próspera, cheia de futuro e 
sem falar na calma para criar 
filhos! Hoje posso dizer que 
somos miguel-oestinos de 
coração!”

Karla Miotto Utzig - “Há exatos 15 anos 
cheguei nesta linda cidade. Lembro 
como se fosse hoje do colorido das 
flores e ipês que enfeitavam as ruas de 
São Miguel do Oeste e, desta forma, me 
senti acolhida e abraçada para viver uma 
nova fase da minha vida. Os dias, meses 
e anos foram passando e o encanto só 
aumenta. Cada dia sinto mais orgulho em 
fazer parte da história de São Miguel do 
Oeste, pois estou mais feliz e realizada 
por aqui ter constituído minha família e 
fixado minhas raízes. Parabéns pelos 64 
anos de uma bela história de lutas e um 
desenvolvimento planejado e organizado!!!”

Marlene Deggerone - “Nasci e me criei 
aqui. vi São Miguel desde bebê, tenho 
69 anos e sempre morei no mesmo 
lugar. Constitui minha família e agora 
meus netos. Não há lugar melhor para 
se morar, São Miguel é e sempre será 
a cidade de meu coração.” 

Ivânia Fátima Cadore - “Em 
São Miguel do Oeste vim 
buscar novos conhecimentos 
nos estudos e recursos 
médicos. fiz muitas amizades, 
fotografei cada parte dessa 
bela cidade”.

Fernanda Blasi – “A cidade onde vivo é 
bem pequena dentro do mundo, mas o 
mundo que ela cria é enorme dentro de 
mim e acredito que de todos, fazer essa 
pequena descrição de onde moro há 
mais de dez anos me suscitou uma série 
de lembranças de momentos vividos do 
lado de amigos e familiares. São Miguel 
me escolheu e eu tenho muito orgulho de 
morar aqui, povo simples e carismático, 
cidade bonita e seu interior é mais bonito 
ainda. Só tenho a agradecer, pois os 
melhores momentos da minha vida passei 
aqui. feliz aniversário. cidade adorada.”

Aline Macedo – “Já 
morei em outra cidade, 
mas sempre voltei, pois 
adoro aqui e daqui não 
vou mais sair.”

Lucia Hilgert - “Morei nessa 
cidade 7 anos, gostei muito 
de viver aí, é ótimo e uma 
cidade acolhedora, povo 
amigável. Parabéns SMO.”

Lili Lucion - “Não tenho 
palavras para descrever o 
quanto amo morar nessa 
cidade maravilhosa São 
Miguel... Ela é perfeita em tudo. 
Amo, amo, amo essa cidade. Já 
morei em outros lugares, mas 
também em outro país, mas 
aqui é meu lugar de coração.”

Dirci Beluzzo - “Eu escolhi São 
Miguel do Oeste para ser a minha 
cidade porque nasci e me criei aqui. 
Acho uma cidade tranquila e muito 
boa de viver...”

Elizabete Cavalli - “Nasci em 
São Miguel do Oeste. Cidade 
maravilhosa para criar os filhos. 
Amo muito minha cidade, calma, 
tranquila.”

Mari Bergmann - “Nasci e me 
criei aqui. E quando vou a outras 
cidades não consigo acostumar. 
São Miguel faz falta. Então quero 
viver aqui porque aqui sou feliz. 
Amo São Miguel.” 
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SAÚDe
Miriane Sartori assume coordenação 
de Colegiado na Amerios

A atual secretária de 
Saúde de Maravilha, Mi-
riane Sartori, foi empos-
sada como a nova coorde-
nadora do Colegiado de 
Secretários Municipais de 
Saúde da Associação dos 
Municípios do Entre Rios 
(Amerios). Ela assume o 
trabalho junto com outros 
quatro nomes que com-
põem a nova diretoria. 

O cargo de coorde-
nadora foi repassado por 
Maristela de Fátima Val-
ler, do município de Flor 
do Sertão, que esteve à 
frente do Colegiado no úl-
timo ano. Miriane foi em-
possada no dia 1º des-
te mês e permanece como 
coordenadora pelo perío-
do de um ano. Ela desta-
cou que a equipe do Co-
legiado é muito unida e 
esta associação traz bene-
fícios para todos os mu-
nicípios que compõem 

NOVA DIRETORIA:
Coordenadora: Miriane 
Sartori - Maravilha
Segundo-coordenador: 
Alexandre Schenatto - 
riqueza
Primeira-secretária: 
Solange Teske - Tigrinhos
Segunda-secretária: 
Marla Cristina fachini 
Sutil - Saltinho
Tesoureira: Maristela 
valler - flor do Sertão

a região da Amerios. 
A coordenadora lem-

brou uma conquista no 
último ano, que foi o cre-
denciamento de serviços 
de ortopedia para os mu-
nicípios, e afirma que o 
objetivo é dar continui-
dade a este trabalho em 
2018, conseguindo bons 
prestadores de servi-
ço na área de saúde, com 
um preço mais acessí-
vel para o poder público.

Nova diretoria do Colegiado para 2018

Divulgação

A empresa Viga Construtora e 
Incorporadora de Maravilha deve 
iniciar em breve os trabalhos para 
a troca completa do telhado da 
Casa Mortuária Municipal. O go-
verno de Maravilha assinou con-
trato com a empresa vencedora 
do processo de licitação no início 
deste mês, prevendo o prazo de 30 
dias para conclusão da obra. 

Conforme o secretário mu-
nicipal de Administração, Cleiton 
Borgaro, o valor do investimento é 
de R$ 33.996,15, recursos próprios 
do município. O secretário des-
tacou que será feita a troca com-
pleta do telhado, colocando telha 
aluzinco, um material que deve 
garantir o fim dos problemas com 
goteiras no local. O telhado origi-
nal é de telha fibrocimento e al-
guns problemas na execução da 
obra ocasionaram os transtornos. 
O local está interditado desde ou-
tubro de 2017, quando dois veló-
rios precisaram ser interrompidos 
devido às goteiras. 

A empresa Viga Constru-

TrOCA DO TeLHADO Estrutura está interditada desde 
outubro de 2017 devido a problemas no telhado

Obras na Casa Mortuária e 
Cemitério Municipal devem 
ser entregues neste mês

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Casa Mortuária terá a troca completa do telhado

Obra da Casa do Zelador em andamento no Cemitério Municipal

tora e Incorporadora também é 
responsável pela construção da 
Casa do Zelador no Cemitério 
Municipal Jardim da Paz. Borga-

ro destaca que esta obra está em 
andamento e também deve ser fi-
nalizada neste mês. O investimen-
to é de R$ 45.143,26. 

festa contou com integrantes da igreja e familiares

ALMOÇO
Igreja Católica Apostólica Conservadora 
promove festa anual no Bairro floresta

No domingo (4) a Igre-
ja Católica Apostólica Con-
servadora, conhecida como 
igreja Milani, promoveu a tra-
dicional festa anual em Ma-
ravilha. O evento foi na ca-
pela São Miguel Arcanjo, no 
Bairro Floresta, e contou com 
dezenas de pessoas. Mui-
tos compraram ficha e le-
varam a carne para casa. 

De acordo com o in-

Ederson Abi/O Líder

tegrante Pedro Schnei-
der, além do almoço e ma-

tinê, o evento contou com 
batizados e comunhão. 

reSULTADOS
Sicredi é destaque no ranking do Banco 
Central do Brasil

O Banco Central do Bra-
sil (BC) divulgou no último 
dia 31 o ranking das institui-
ções Top 5 de 2017, partici-
pantes do Sistema Expec-
tativas de Mercado, com as 
projeções econômicas men-

sais mais consistentes ao longo 
do ano passado. Participam do 
ranking mais de 100 organiza-
ções, incluindo as maiores ins-
tituições financeiras do país. 

O Sicredi figura na segun-
da colocação no ranking so-

bre inflação, estando pre-
sente nas categorias Atacado 
(IGP) e Consumidor (IPCA). 
As classificações anuais são 
feitas a partir dos rankin-
gs mensais, com notas que 
variam de zero a dez. 
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A tradicional festa dos 
idosos reuniu 27 clubes no 
domingo (4), no Salão Pa-
roquial, em Maravilha. O 
evento começou de ma-
nhã, teve almoço e foi en-
cerrado após matinê. Cente-
nas de idosos participaram 
da confraternização.

De acordo com a co-
ordenadora da tercei-

ra idade, Liamar Pedroso, 
a festa é organizada pelo 
Grupo de Idosos Peque-
na Fortaleza, da comuni-
dade de Linha Barra do Se-
gredo, com a participação 
dos demais. Ela comenta 
que o calendário de even-
tos com os idosos já está 
organizado e serão mais 
de 30 encontros no ano. 

COnfrATernIzAÇÃO

ALISTAMenTO MILITAr 

festa reúne 27 
clubes de idosos no 
Salão Paroquial 

Prazo encerra no 
dia 30 de junho

Ederson Abi/O Líder

Liamar Pedroso e representante do grupo de Linha Barra do Segredo

O jovem que irá atingir 
a maioridade até dezembro 
de 2018 tem até 30 de junho 
para realizar o alistamento 
militar. O tenente Airton Fer-
reira de Andrade, delegado 
da Junta de Alistamento Mi-
litar de São Miguel do Oes-
te, explica que há duas pos-
sibilidades: que o jovem vá 
até a Junta Militar ou reali-
ze o alistamento on-line. 

“O jovem que comple-
tar 18 anos entre janeiro e 
dezembro deste ano deve-
rá se alistar até o dia 30 de ju-
nho. A partir de 1º de julho o 
alistamento continua, mas já 
é fora do prazo e existe uma 
multa, além da seleção dele 
ir para outro ano. Eles podem 
fazer a sua inscrição presen-
cial na Junta do Serviço Mili-
tar ou on-line no site alista-
mento.eb.mil.br”, menciona.

Andrade explica que o 
alistamento on-line facili-
ta e agiliza o processo. No en-
tanto, os jovens que não têm 
acesso à internet podem con-
tinuar fazendo a inscrição 
presencialmente. “É o tercei-
ro ano desse novo sistema de 

alistamento. Facilita a vida do 
cidadão que pode fazer o alis-
tamento de casa, do trabalho, 
do celular, não necessitan-
do mais o comparecimen-
to na Junta de Serviço Mili-
tar. Aquele jovem que tiver 
dificuldade, não tiver aces-
so à internet ou qualquer di-
ficuldade que tenha em fazer 
o alistamento, pode procu-
rar a Junta de Serviço Militar 
do seu município”, salienta. 

Em média, 250 jovens se 
alistam por ano no municí-
pio. Nos 11 municípios, o to-
tal é aproximadamente 1,4 
mil jovens por ano. A Jun-
ta de Serviço Militar é um ór-
gão da prefeitura e atende 
no mesmo horário de fun-
cionamento do poder pú-
blico. O local de funcio-
namento é o antigo prédio 
da Câmara de Vereadores 
de São Miguel do Oeste.

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS: 
CPf 
Certidão de nascimento ou 
casamento 
rG/documento de 
identificação

BOM JeSUS DO OeSTe 

vigilância epidemiológica alerta sobre 
focos de dengue

A Secretaria de Saúde de 
Bom Jesus do Oeste, por meio 
da Vigilância Epidemiológica, 
intensificou os trabalhos pre-

ventivos de combate ao mos-
quito da dengue. Para a ação, os 
profissionais contaram com o 
apoio da equipe de Urbanismo. 

De acordo com a respon-
sável pela Vigilância Epidemio-
lógica, Nadir Machado de Sou-
za, foram encontrados focos do 

mosquito. “Possuímos aproxi-
madamente nove armadilhas 
em pontos estratégicos. Sempre 
que encontramos um foco, reali-
zamos varreduras de 300 metros 
no entorno do local. A equipe 
está empenhada na fiscalização, 
mas solicitamos que a popu-
lação precisa fazer a sua parte 
também, limpando seu terre-
no, recolhendo lixo”, afirma. 

Os profissionais pedem 
a colaboração de todos para 
não deixar água parada em re-
cipientes e também não jo-
gar lixo em terrenos baldios. 
“É preciso checar diariamen-
te potes de água e de comi-
da de animais e lavar os po-
tes uma vez por semana com 
uma escova”, orientam. 

nILO THeDeSCO

A morte não é nada. Eu 
somente passei para o outro 
lado do caminho. Eu sou eu, 
vocês são vocês. O que eu 
era para vocês, eu continuarei 
sendo. 
Me deem o nome que vocês 
sempre deram, falem comigo 
como vocês sempre fizeram.

vocês continuam vivendo no 
mundo das criaturas, eu estou 
vivendo no mundo do criador. 
Não utilizem um tom solene 
ou triste, continuem a rir 
daquilo que nos fazia rir 
juntos. 
rezem, sorriam, pensem em 
mim, rezem por mim. 

Que meu nome seja 
pronunciado como sempre 
foi, sem ênfase de nenhum 
tipo, sem nenhum traço de 
sombra ou tristeza. 
A vida significa tudo o que ela 
sempre significou, o fio não 
foi cortado. 
Porque eu estaria fora de 

seus pensamentos, agora 
que apenas fora de suas 
vistas? 
Eu não estou longe, apenas 
estou do outro lado do 
caminho...
você que aí ficou, siga em 
frente, a vida continua, linda e 
bela como sempre foi!

Nascido em 24 de maio de 1959, partiu do nos-
so meio Nilo Thedesco, aos 58 anos. Natural e batiza-
do na Capela Santo Antônio, Linha 13 de Maio, muni-
cípio de Mussum (RS).

Filho de Orlando Tedesco (em memória) e 
Gema Tedesco, aos 18 anos veio residir na Linha 
Campinas, na época município de Cunha Porã (com 
família, seus pais e seus sete irmãos – Rosa, Maria, Lu-
cia (em memória), Celito, Enio, Augusto e Egídio).

Casou-se em 12 de dezembro de 1986 na comu-
nidade de Santo Antônio, Cunha Porã, com Inite Lur-
des Koch, com a qual teve dois filhos, Rafael e Fabia-
na. Atualmente esperava ansiosamente a vinda do 
neto Benjamin.

Nilo Thedesco sempre foi muito presente na co-

munidade, foi coordenador e vice-coordenador da 
paróquia Nossa Senhora de Lurdes na comunidade 
nos anos 85, 95 de 2003 a 2009; atuou como minis-
tro da eucaristia por aproximadamente 17 anos. Atu-
almente era dirigente do grupo de liturgia, dirigen-
te do grupo de reflexão, e estaria assumindo o cargo 
de missionário. 

Empresário, gerenciava o restaurante da famí-
lia e também desenvolvia  atividades no ramo da 
agropecuária.

Deixa-nos, dentre os valores, o empenho com o 
trabalho, a simplicidade, o valor à família e participa-
ção comunitária.

Que Deus o receba, Nilo Thedesco. Descan-
se em paz!

MENSAGEM

Cerca de 50 professores 
do Ensino de Jovens e Adul-
tos (EJA) estiveram reunidos 
em Maravilha na quarta-fei-
ra (7) para o planejamento 
do ano letivo 2018. O encon-
tro foi no auditório do Cen-
tro de Educação de Jovens e 
Adultos (Ceja) e contou com 
a participação da direção e 
coordenação pedagógica. 

Além dos professores que 
atuarão em Maravilha, esti-

veram presentes os profis-
sionais que darão aulas nas 
unidades decentralizadas do 
Ceja nos municípios de Ira-
ceminha, Pinhalzinho, Mo-
delo, Romelândia e Saltinho. 
Conforme a diretora, Jucilei 
Passoni Giacomin, o encon-
tro de quarta-feira fez parte 
da semana de formação con-
tinuada da rede estadual. 

As aulas começam na 
quinta-feira (15). No início 

enSInO De JOvenS e ADULTOS
Professores se reúnem para planejar o ano letivo 

Carine Arenhardt/O Líder

Encontro foi no auditório do Ceja em Maravilha

da próxima semana, entre a 
segunda-feira e quarta-fei-

ra, o Ceja estará fechado de-
vido ao feriado de Carnaval. 
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ATenÇÃO Homem foi visto nas imagens do circuito interno de segurança 
de um prédio, na área central de São Miguel do Oeste, arrombando a porta de entrada e circulando pelos corredores 

Invasão a condomínio reforça importância dos 
cuidados com a segurança 

A imagem de um homem 
usando boné branco, camise-
ta azul e calção escuro tomou os 
aplicativos de troca de mensa-
gens no último fim de semana 
em São Miguel do Oeste. Os víde-
os com imagens do homem fo-
ram compartilhados milhares de 
vezes e o motivo, dessa vez, não 
foi humor. Por volta das 14h30 
de domingo (4) o homem arrom-
bou a porta principal de um edi-
fício localizado na Rua Sete de 
Setembro, área central de São 
Miguel do Oeste. O fato foi regis-
trado por câmeras e reascendeu 
a importância de que a popula-
ção redobre a atenção quando o 
assunto é segurança.

As imagens capturadas pelo 
sistema de monitoramento do 
prédio mostram que o homem 
caminhou pelo hall de entrada e 
corredores do prédio, vasculhan-
do detalhes da segurança das 
portas dos apartamentos. “A ação 
dele foi inibida pela existência de 
monitoramento interno, porque 
em meados de novembro, quan-
do houve outro arrombamento 
em várias salas, esse prédio ain-
da não tinha sistema de moni-
toramento e agora tem. É prová-
vel que quando ele percebeu que 
havia monitoramento, tenha sa-
ído do local sem cometer ne-

nhum delito”, menciona o tenen-
te da Polícia Militar, Junior Tatsch.

Circulando pelas redes so-
ciais, os vídeos geraram especu-
lações sobre a possibilidade de o 
homem integrar uma quadrilha 
especializada no furto a condo-
mínios. No entanto, as informa-
ções acerca do fato estão sendo 
investigadas. O que se sabe é que 
o suspeito foi identificado come-
tendo o mesmo delito em outras 
cidades. “Essa pessoa já foi abor-
dada em outros locais cometen-
do esse tipo de crime. Por en-
quanto, não sabemos quem ele é, 
nem se faz parte ou não de uma 
quadrilha. O trabalho está sen-
do feito para ver se chegamos à 
identificação dele”, reforça.

O comandante do 11º BPM/
Fron, tenente-coronel Alexandre 
Cabral, explica que os casos de 
furto têm aumentado e, por isso, 
a população precisa colaborar 
fazendo a sua parte: a denúncia 
dos furtos, por menores que se-
jam. “Estamos tendo um peque-
no aumento no número de furtos 
e eu peço à comunidade que uti-
lize o 190 para informar os crimes 
e pessoas suspeitas. Tínhamos 
um efetivo maior na nossa região 
e hoje temos um efetivo reduzi-
do, mas temos redes sociais e isso 
facilita o contato”, diz.

Atualmente o 11º Ba-
talhão de Polícia Militar de 
Fronteira (11º BPM/Fron) 
de São Miguel do Oeste man-
tém diversos programas que 
visam reforçar a segurança 
de casas, condomínios e es-
tabelecimentos comerciais. 
Um deles surgiu com a ideia 
de proteger as residências 
das famílias que viajam em 
férias e por isso passam vá-
rios dias longe de casa. 

O projeto Viagem Segu-
ra era desenvolvido, princi-
palmente, no fim e início de 
cada ano. Mas a ideia deu 
tão certo que o programa 
foi estendido e é realizado 
o ano todo. “O programa 
tem mais de 20 anos em São 
Miguel do Oeste. Iniciou no 
período de férias, quando 
a comunidade fica fora da 
sua residência. A gente ve-
rificou a possibilidade de 
aproveitar as rondas e fisca-
lizar a casa dessas pessoas. 

Foram aumentando os pe-
didos e o período e agora 
ocorre durante todo o ano. 
O proprietário deve ir até o 
quartel e fazer esse cadas-
tro”, explica Cabral.

Quem quiser partici-
par precisa ir até o Bata-
lhão e preencher um ca-
dastro com dados sobre a 
residência. Depois, pode 
viajar tranquilo e receber 
por WhatsApp informações 
sobre o imóvel. “O objeti-
vo é passar na residência 
no mínimo três vezes por 
dia. Não tem nenhum tipo 
de custo, faz parte do servi-
ço da PM. É uma forma de 
potencializar a nossa atua-
ção. Para o proprietário que 
deixa o número de contato 
do celular, há a possibilida-
de de mandarmos a foto do 
imóvel e a hora que a casa 
foi vistoriada e dizer que está 
tudo ‘ok’ naquele momen-
to”, destaca.

vIAGeM SeGUrA

reDe De vIzInHOS
Outro programa de des-

taque é o Rede de Vizinhos, 
que busca resgatar os víncu-

los entre a comunidade. Para 
a polícia, esta é uma das me-
lhores formas de aumentar a 

segurança, aproximando as 
pessoas e criando uma rede 
informal de segurança pos-
sível de identificar atitudes 
suspeitas. O programa fun-
ciona com a realização de en-
contros e discussões dos pro-
blemas de uma rua ou bairro, 
onde são repassadas orienta-
ções de segurança pela Polí-
cia Militar.

“Estamos criando essa 
opção de facilidade que é 
a Rede de Vizinhos, temos 
dois grupos aqui no muni-

cípio, o que agiliza muito as 
informações repassadas à 
Polícia Militar. Qualquer sus-
peita, disque o 190; se houve 
um objeto furtado, registre a 
ocorrência para que possa-
mos dar continuidade em al-
gumas situações em que a 
gente acaba abordando uma 
pessoa suspeita. De 10 pes-
soas que furtam, oito a gen-
te já conhece. Se não há nada 
registrado desse furto, não te-
mos como dar continuidade”, 
reforça Cabral.

ArQUITeTUrA COnTrA O CrIMe
Criado em 2013, o programa Arquitetura Contra o 
Crime, desenvolvido inicialmente nos estabelecimentos 
comerciais, foi estendido para as residências três anos 
depois. A redução no número de furtos no comércio foi 
o que levou a Polícia Militar de São Miguel do Oeste a 
decidir expandir o projeto. O tenente-coronel da Polícia 
Militar de São Miguel do Oeste, Marcelo de Wallau, explica 
que o foco é não só a prevenção do furto, como também 
um planejamento urbano, visando tornar a cidade menos 
propícia para a ocorrência de crimes. “Para que um crime 
ocorra existe um somatório de três fatores: alguém que 
possa ser a vítima, alguém que queira cometer o crime 
e uma oportunidade que facilite que esse crime seja 
cometido. O perfil dos furtos que temos em São Miguel do 
Oeste vão ao encontro desses somatórios, principalmente 
no quesito oportunidade”, salienta. 
O furto simples a residências é conhecido também como 
“furto de oportunidade”, que ocorre quando o criminoso 
encontra uma chance de furtar, seja uma peça de roupa 
no varal, ou um par de tênis deixado no quintal da casa. 
“O criminoso se valida de situações que ele encontra 
ao analisar seus possíveis alvos, uma porta, uma janela 
encostada ou até mesmo aberta. O objetivo é prestar 
orientações com relação à prevenção, segurança das 
residências e orientações para o dia a dia, buscando 
diminuir a probabilidade da ocorrência de um crime de 
furto ou de um crime mais grave, como é o caso do 
assalto”, finaliza.

Divulgação

Homem arrombou a porta de entrada do condomínio e circulou pelos corredores do prédio

Reprodução

Programa existe há 20 anos em São Miguel do Oeste
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O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) divulgou um comunica-
do por meio do qual informa a 
realização de reparos emergen-
ciais na BR-163, trecho entre São 
Miguel do Oeste e Dionísio Cer-
queira. Os trabalhos, conforme 
o órgão, ocorreram na segunda-
feira (5), com o objetivo de ame-
nizar os danos existentes no pa-
vimento.

Em nota, o Dnit informou 
que “até a efetiva contratação de 
empresa responsável pela ma-
nutenção da extensão norte da 
mesma rodovia, o Dnit solicitou 
apoio à empresa que realiza tra-
balho de melhoria e ampliação 
de capacidade de tráfego entre 
Chapecó e Ponte Serrada para 
que encaminhasse a sobra do 
material de usinagem para ser 
empregado nos reparos”. A PRF 

Br-163 Os trabalhos foram realizados na segunda-feira (5), objetivando 
amenizar os danos existentes no pavimento

Dnit faz reparos emergenciais entre São 
Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira

acompanhou os trabalhos para 
garantir a segurança e a fluidez 
no trânsito.

Acompanhe a 
nota na íntegra:

“Em atenção às notícias vei-
culadas recentemente, referente 
à Rodovia BR-163/SC, o DNIT, 
através da Unidade Local de 
Chapecó, esclarece o seguinte: Foi 
solicitado à empresa prestadora 
de serviços desta Autarquia que 

se encontra na região entre Cha-
pecó e Ponte Serrada para que 
realizasse intervenções, de cará-
ter emergencial e com material 
proveniente das sobras de usina-
gem asfáltica, a fim de minimi-
zar os problemas decorrentes das 
chuvas que atingiram a região 
ao longo de todo o mês de Janei-
ro de 2018.

Um procedimento licitatório 
para execução de serviços de Ma-

nutenção Rodoviária, cujas pro-
postas foram apresentadas no 
dia 04/01/2018 estão em análise, 
tendo em vista o recurso apresen-
tado por uma das empresas par-
ticipantes da licitação e ainda 
não há prazo definido para a sua 
conclusão. Desta forma, aguar-
damos o desfecho do caso, por 
onde ficamos à disposição para 
maiores informações e esclareci-
mentos que forem necessários”.

fotos:Divulgação Prf

Dnit informou que procedimento licitatório para serviços de manutenção rodoviária está em análise

O Núcleo Metalmecânico, li-
gado à CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha, teve en-
contro na terça-feira (6), na 
sala de reuniões da entidade. 
A nova consultora do Progra-
ma Empreender, Magda Ben-
der, foi apresentada aos nucle-
ados e conduziu os trabalhos.

O coordenador do Nú-
cleo, Maico Tege, auxiliou na 
revisão do planejamento de 
2018. Um dos pontos debati-
dos foi a inclusão de um espa-
ço para troca de informações 
nas reuniões, voltado principal-
mente aos produtos e fornece-

dores, visando atuação em con-
junto das empresas nucleadas. 

Os integrantes elencaram 
três empresas nas quais pos-
suem interesse em realizar vi-
sita técnica durante o ano, sen-
do duas do município e uma 
da região. Os contatos serão re-
alizados e as visitas viabiliza-
das conforme disponibilidade 
das empresas. Durante o en-
contro os nucleados também 
apresentaram sugestões de no-
vos empresários para integrar o 
Núcleo Metalmecânico. A pró-
xima reunião será realizada no 
dia 3 de março, na entidade.

PLAneJAMenTO 
núcleo Metalmecânico 
organiza atividades do ano

reunião contou com planejamento para 2018 

Ascom/CDL e AE

•  Aceita cartões de crédito, débito e voucher.
• Modelos de máquina adaptáveis ao seu negócio.
• Plataforma de gerenciamento exclusiva.
• Facilita a antecipação de recebíveis.

A máquina de cartões que traz 
mais facilidade aos seus negócios.

 Peça o credenciamento 
em uma agência do Sicredi.

paguecom.com.br
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JOHN PERRY 
BARLOW
 Morreu na quarta-

feira (7) o ativista, 
poeta e ensaísta 

John Perry Barlow, fundador da 
Electronic frontier foundation 
(Eff), organização dedicada aos 
direitos digitais. As causas da 
morte ainda não foram divulgadas. 
Nascido em 1947, Barlow é o 
autor de ensaios e artigos que 
ajudaram a forjar os princípios 
básicos por trás da internet, como 
a “Declaração de independência do 
Ciberespaço”, que defendia que a 
internet deveria ter uma soberania 
própria, longe do poder de coerção 
física exercido pelos Estados, e 
“vendendo vinho Sem Garrafas”, 
que defenderam a liberdade de 
expressão e a economia das 
ideias que surgiram com a rede 
mundial de computadores. Barlow 
fundou a Eff em 1990, ao lado de 
John Gilmore e Mitch Kapor - há 
27 anos, a entidade defende as 
liberdades civis na internet. Antes 
de se dedicar à internet, Barlow foi 
também um dedicado letrista do 
rock - entre suas composições, 
estão “Mexicali Blues”, “Cassidy” 
e “Black-Throated Wind”, todas 
gravadas pela banda de rock 
Grateful Dead.

EVA SOPHER
A presidente da 
fundação Theatro 
São Pedro, de 

Porto Alegre, Eva 
Sopher, morreu na quarta-feira 
(7), aos 94 anos. Ela estava no 
Hospital Moinhos de vento, em 
Porto Alegre, que informou que 
Dona Eva faleceu após ter dado 
entrada em decorrência de uma 
broncopneumonia, que evoluiu 
para falência orgânica múltipla e 
parada cardiorrespiratória. Dona 
Eva, como era conhecida no meio 
cultural, estava há mais de quatro 
décadas à frente do Theatro São 
Pedro. Em meados dos anos 70, 
assumiu a direção do icônico 
centro cultural gaúcho. Até 1984 
foi responsável por coordenar 
a restauração e reconstrução 
do espaço como monumento 
histórico-cultural, preservando-o 
de uma possível demolição. Um 
ano depois, reuniu 18 amigos e 
juntos fundaram a Associação 
Amigos do Theatro São Pedro, 
que atualmente tem mais de mil 
associados. Nascida em 18 de 
junho de 1923, em frankfurt, na 
Alemanha, Eva Sopher e seus pais 
fugiram do nazismo para o Brasil 
nos anos 30. Em 1960, ela fundou 
em Porto Alegre uma filial da 
“ProArte Sociedade de Artes Letras 
e Ciências”, iniciativa que começou 
em São Paulo e organizava 
eventos culturais internacionais. 
Ao longo de sua vida, Dona Eva 
recebeu diversas homenagens 
locais por seu trabalho, como os 
títulos de “Personalidade do Ano” 
(Porto Alegre) e “Cidadã Honorária 
do Estado” (rio Grande do Sul). 
Mas sua atuação também foi 
reconhecida internacionalmente 
e já em 1970 ela foi condecorada 
pelo presidente da Alemanha 
por promover difusão cultural 
entre Brasil e Alemanha com 
a Bundesverdienstkreuz Erster 

Klasse (Cruz de Honra ao Mérito 
da república federal da Alemanha, 
Primeira Classe). Dentre as demais 
distinções que recebeu ainda estão 
a Ordre des Arts et des Lettres 
(Medalha de Letras e Artes), na 
frança, e o Prêmio “Preservação 
da Memória”, no Brasil – entregues, 
respectivamente, em 1978 e 
1995. Em 2015, ela também 
foi agraciada com a Medalha 
Goethe, concedida pelo governo 
alemão a personalidades que se 
destacaram de maneira especial na 
promoção do intercâmbio cultural 
internacional.

GILBERTO 
AUGUSTO FÉLIx 
(MONTANHA)
Gilberto Augusto 

félix, conhecido 
como Montanha, das pegadinhas 
do “Programa Silvio Santos”, do 
SBT, morreu na segunda-feira 
(5), no Hospital regional de 
itanhaém, em São Paulo. Ele 
sofria de diabetes, teve uma crise 
renal e hiperglicemia, precisou ser 
internado e não resistiu. Entre 2013 
e 2015 ele já havia sido internado. 
Na época, ele precisou amputar 
parte da perna esquerda.

BLEVIO OSELAME
O município de São 
Joaquim e toda 

a região serrana 
catarinense perderam 

nesta semana o monsenhor Blevio 
Oselame, conhecido por várias 
gerações como padre Blevio. Era 
um religioso com forte liderança 
e atuação na serra catarinense. 
Dos 63 anos de sacerdócio, 62 
foram todos em São Joaquim. 
Ele faleceu no dia 5 no Hospital 
Sagrado Coração de Jesus, em São 
Joaquim, onde fazia tratamento de 
uma infecção urinária. Mons. Blévio 
nasceu no dia 11 de fevereiro de 
1926. foi ordenado presbítero no 
dia 8 de dezembro de 1954. Doou 
sua vida Sacerdotal na Paróquia e 
na cidade de São Joaquim/SC. 

CARLOS 
DORNELLES 
SCHOELLER
O ex-secretário de 

Estado de Saúde e 
ex-diretor do Hospital infantil Carlos 
Schoeller, de 60 anos, morreu na 
tarde de domingo (4). Ele sofreu 
uma parada cardiorrespiratória 
enquanto passeava de barco com 
a família em florianópolis. Ele 
chegou a ser socorrido pela equipe 
do Arcanjo, encaminhado a uma 
unidade de saúde, mas não resistiu. 
Carlos Schoeller foi secretário 
estadual de Saúde na década 
de 1990. Na direção do Hospital 
infantil Joana de Gusmão, o médico 
liderou uma campanha de venda 
de canecas para arrecadar fundos 
para construir o centro cirúrgico da 
unidade. Ele foi afastado da direção 
do hospital em 2017. 

CARLOS ALBERTO 
CAÓ DE OLIVEIRA
O ex-deputado 
federal Carlos 

Alberto Caó de 
Oliveira morreu no domingo (4), no 
rio de Janeiro, aos 76 anos. Caó 
era baiano, jornalista e advogado. 

Ele também foi um dos grandes 
militantes do movimento negro 
brasileiro, na luta contra o racismo. 
Caó foi o autor da lei que tornou 
a discriminação racial um crime, 
em 1989. 

OSWALDO LOUREIRO
O ator e diretor Oswaldo 

Loureiro morreu 
no sábado (03), 
aos 85 anos, 
em decorrência 

de uma parada 
cardíaca. Ele sofria de Alzheimer e 
estava internado no Hospital São 
Luiz, em São Paulo. Casado com 
Madalena Loureiro, ele deixa filhos 
e netos. Nascido em 1932, no 
rio de Janeiro, Oswaldo Loureiro 
atuou em mais de 140 peças, 33 
filmes e mais de 20 novelas na 
Globo. Entre elas, foi destaque 
em “Sangue e Areia” (1968) e “véu 
de Noiva” (1969), de Janete Clair, 
“roque Santeiro” (1985), de Dias 
Gomes, e “Que rei sou Eu?” (1989), 
de Cassiano Gabus Mendes. Como 
diretor, colaborou com o seriado 
“O Bem-Amado” (1980-1985), 
o humorístico “Os Trapalhões” 
(1982-1988) e o programa de 
variedades “Batalha dos Astros” 
(1983). Oswaldo veio de uma família 
de artistas: a mãe era cantora lírica, 
o pai, jornalista e ator; as irmãs, 
bailarinas do Theatro Municipal. 
Sua estreia profissional foi em 1955, 
aos 23 anos, quando integrava a 
companhia de teatro de Henriette 
Morineau, na peça vestido de Noiva 
- famosa montagem de Nelson 
rodrigues. No cinema, atuou em 
mais de 30 filmes, como “O beijo 
no asfalto” (1981) e “O homem nu” 
(1968). Sua última novela foi “A lua 
me disse”, de 2005.

FIDELITO 
Morreu no dia 1º 
de fevereiro fidel 
Castro Díaz-Balart, 

de 68 anos, filho mais 
velho do ex-presidente cubano fidel 
Castro ruz. Segundo a imprensa 
estatal cubana, ele cometeu 
suicídio. O único filho nascido 
do casamento de fidel Castro 
com Mirta Diaz-Balart, conhecido 
popularmente como “fidelito”, 
estava em “depressão profunda” 
há vários meses, segundo o jornal 
“Granma”. “O doutor em Ciências 
fidel Castro Díaz-Balart, que vinha 
sendo atendido por um grupo 
de médicos há vários meses por 
um estado depressivo profundo, 
atentou contra sua vida na manhã 
de hoje, primeiro de fevereiro”, 
comunicou o jornal estatal. Ele 
foi casado com a russa Natasha 
Smirnova, com quem teve três 
filhos (Mirta María, fidel Antonio e 
José raúl) e após se divorciar da 
sua primeira esposa, casou-se com 
a cubana María victoria Barreiro. 
Nascido em 1949, em Havana, o 
primogênito de fidel Castro foi, 
entre 1980 e 1992, encarregado da 
política nuclear de Cuba e além de 
ser o responsável pela construção 
inacabada da usina nuclear de 
Jaragua, em Cienfuegos, que seria 
a 1ª instalação deste tipo na ilha. 
Após o divórcio dos seus pais em 
1954, “fidelito” viveu até os 10 anos 
com a sua mãe, que se casou com 
o advogado Emilio Núñez Blanco, 

e foi morar em Madri na década 
de 1970. Além do seu trabalho à 
frente da política nuclear cubana, 
Castro Diaz-Balart representou 
seu país na Agência internacional 
de Energia Atômica (AiEA) entre 
1983 e 1992 e presidiu o Grupo 
de Coordenação dos Países Não 
Alinhados para os usos pacíficos 
da Energia Atômica (1983-1987). 
Em junho de 1992, o jornal estatal 
“Granma” anunciou sua demissão 
na direção da Secretaria de Assuntos 
Nucleares, uma decisão sobre a que 
fidel Castro disse pouco depois do 
ocorrido que foi “por ineficiência no 
desempenho das suas funções”. O 
filho mais velho do líder cubano foi 
submetido a um ostracismo por sete 
anos, até que em 1999 foi nomeado 
assessor no Ministério da indústria 
Básica. fidel Castro Diaz-Balart viajou 
com frequência ao exterior e nos 
últimos anos esteve no Cazaquistão 
(2015), onde visitou centros de 
desenvolvimento tecnológico e 
científico, e em Moscou (2016) 
para assistir a Conferência Mundial 
da Associação internacional de 
Parques Tecnológicos. Ele também 
foi o autor de inúmeros títulos 
centrados em sua especialidade. 
Também participou de pesquisas 
internacionais sobre energia nuclear 
e em 2013 recebeu o título de “doutor 
honoris causa” pela Universidade 
Estatal de Moscou, onde na sua 
juventude tinha se especializado 
em física Nuclear, com um nome 
falso - José raúl fernández - com o 
objetivo de garantir sua segurança.

JOSÉ CONFORTI
faleceu no dia 5 de fevereiro, em 
sua residência, aos 89 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela de Linha 
Padre réus, São José do Cedro, 
e foi sepultado no cemitério da 
comunidade.

ALFREDO MARTINI
faleceu no dia 3 de fevereiro, no 
Hospital regional de São Miguel do 
Oeste, aos 74 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Brasil para Cristo 
de romelândia e sepultado no 
cemitério municipal.

ERACLIDES PINTO
faleceu no dia 5 de fevereiro, em 
sua residência, aos 93 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Matriz de 
São Miguel do Oeste e sepultado 
no cemitério municipal.

ABELINO ARNO WINTER
faleceu no dia 6 de fevereiro, no 
Hospital regional de São Miguel do 
Oeste, aos 76 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela da ressureição 
de São José do Cedro e sepultado 
no cemitério municipal.

JOÃO BREPIANI
faleceu no dia 6 de fevereiro, no 
Hospital regional de Chapecó, aos 
65 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja de Anchieta e sepultado no 
cemitério municipal.

MARIA GIACOMINA VIVIAN ASSONI
faleceu às 16h25 de quarta-feira 
(7), aos 83 anos, no Hospital 
regional de São Miguel do Oeste. 
Seu corpo foi velado na canônica 
da igreja católica de iraceminha e 
sepultado no cemitério católico de 
iraceminha.

OBITUÁRIO

ÁrBITrO De víDeO 
Alguns clubes foram medrosos ao não aprovar a implan-

tação do árbitro de vídeo no Brasileirão, alegando alto cus-
to nesse sistema. É um atraso no futebol brasileiro. Chape-
coense, Grêmio, Internacional, Flamengo, Botafogo, Bahia 
e Palmeiras votaram pela instalação do árbitro de vídeo. Os 
demais clubes contribuíram para travar o progresso extra-
campo que se vê mundo afora. CBF, que é a organizadora do 
campeonato, poderia bancar as despesas. Por que transferir 
os custos para os clubes?

eM ABrIL
Ficou definido que o Brasileirão vai começar nos dias 14, 

15 e 16 de abril. Internacional estreia em casa contra o Bahia de 
Douglas Grolli e Guto Ferreira. Chapecoense vai pisar no gra-
mado sintético, grama sintética liberada pela CBF, na Arena da 
Baixada, contra o Atlético/PR. Já o Grêmio vai duelar contra o 
Cruzeiro de Mano Menezes, em Minas Gerais. Os clássicos en-
tre times do mesmo Estado só acontecerão na quinta rodada.

ITAPIrAnGA
“Jogo das Estrelas” em Itapiranga, dia 3 de março, às 

19h30, no Estádio da Montanha. Amigos de Zé Roberto x 
Amigos do Cometa. Ele mesmo, Zé Roberto, o interminável! 
Zé Roberto teve uma carreira de sucesso, com passagens por 
Palmeiras, Grêmio, Portuguesa, Seleção Brasileira... Respei-
tado no mundo todo. Junto com ele vêm Amaral, Mauro Gal-
vão, Anão do Pânico na Band, entre outros. A arbitragem será 
de Margarida, sempre alegre! Não dá para perder. Como diria 
o Zé: “Bate no peito e fala que 2018 vai ser grande”.

TreInADOreS 
Clube Recreativo Maravilha anunciou o seu novo treina-

dor: Johny Medeiros. Passou recentemente por curso de qua-
lificação na CBF Academy. Entre idas e vindas no futsal e fute-
bol de campo, Johny Medeiros tem capacidade para fazer um 
ótimo trabalho no CRM.

No futsal o técnico será Cadinho, dedicado e experiente, 
terá uma dura missão na Liga Catarinense de Futsal. O primei-
ro compromisso dele será no dia 17/03, diante do Arsenal de 
Dionísio Cerqueira. Desejamos sucesso aos treinadores.

fABInHO BAIAnO
Está sendo organizado um jogo beneficente dia 17 de feve-

reiro, no estádio Dr. Leal Filho, para homenagear Fabinho Baia-
no. Com manifestação de solidariedade à família. Ex-jogadores 
da Chapecoense x Amigos de Maravilha e Região. Vamos compa-
recer e prestar uma linda homenagem. Fabinho Baiano, 41 anos, 
morreu após acidente na BR-282. O futebol continua de luto.

 oNEIDE BEhLING
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COTIDIANO

por LAERTE BIEGER
TRÂNSITo E VoCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar rodoviária

QUeM OPTAr POr POrTAr nO AUTOMÓveL 
eXTInTOr De InCênDIO PODe Ser MULTADO POr 

ALGUMA IrreGULArIDADe nO eQUIPAMenTO?

No espaço de hoje estaremos tirando a dúvida de um 
leitor que quer saber se constitui infração de trânsito dei-
xar no automóvel o extintor de incêndio com prazo de va-
lidade vencido. 

O leitor deve estar lembrado da “novela” que foi a 
tentativa do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
em tornar obrigatório o uso de extintores de incêndio do 
tipo ABC em veículos automotores.

Quando grande parte dos proprietários de veículos 
já tinha se adequado às novas exigências, foi publicada 
a Resolução 556 de 17 de setembro de 2015 do Contran, 
tornando facultativo o uso do extintor de incêndio para 
os automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e 
triciclos de cabine fechada.

Com péssima técnica redacional, o Contran fez cons-
tar em um dos parágrafos da referida resolução que “os 
proprietários de veículos que optarem por utilizar o ex-
tintor de incêndio deverão seguir as normas dispostas 
nesta Resolução.” O teor do texto produz confusão, pois 
permite imaginar que os proprietários de automóveis 
que decidirem deixar o equipamento no veículo, estarão 
cometendo infração de trânsito caso esteja, por exemplo, 
vencido.

Acreditamos que o objetivo do Contran tenha real-
mente sido este. Mas a análise detida da legislação pátria 
nos leva à conclusão de que a autuação é inviável, pois 
afrontará o princípio da legalidade.

A resolução 157 do Contran, que também trata de 
questões relacionadas às especificações para os extin-
tores de incêndio, prevê expressamente que o descum-
primento do disposto na resolução sujeitará o infrator à 
aplicação das sanções previstas no Art. 230, incisos IX e 
X do CTB, (dirigir veículo sem equipamento obrigatório 
ou estando este ineficiente ou inoperante; dirigir veículo 
com equipamento obrigatório em desacordo com o esta-
belecido pelo Contran).

Portanto, se para o automóvel o extintor é considerado facul-
tativo, não vislumbramos possibilidade legal de aplicar a pena-
lidade dos incisos IX e X do Art. 230 do CTB, pois ambos versam 
sobre equipamentos obrigatórios.

Aliás, o Conselho Estadual de Trânsito já se mani-
festou a respeito do assunto no Parecer 319/2016, con-
cluindo que os agentes de trânsito não deverão fiscalizar 
os extintores de incêndio nos veículos cuja exigência do 
equipamento é facultativa.  

Um jovem de 16 anos fi-
cou gravemente ferido após ser 
atropelado no início da tarde 
de quarta-feira (7) na Avenida 
Euclides da Cunha, em frente 
ao Mercado Tarumã, no Cen-
tro de Maravilha. O acidente foi 
por volta de 13h10 e envolveu 
um Onix, placas de Chapecó. 

De acordo com o Corpo de 

Bombeiros, o ciclista foi atin-
gido ao atravessar a Avenida, 
bateu a cabeça no para-bri-
sa e no asfalto. Ele foi atendi-
do com hemorragia no ouvi-
do e traumatismo craniano.

Após ser encaminha-
do para o Hospital São José 
no início da tarde, o adoles-
cente foi transferido para São 

Miguel do Oeste. A unida-
de do Samu de Maravilha le-
vou o jovem em estado grave 
por volta de 18h para aten-
dimento especializado.

Segundo a unidade, após 
exames no local, ele rece-
beu alta na tarde de quin-
ta-feira (8), seguindo para 
recuperação em casa.

TrÂnSITO

PreJUízO

SeIS PreSOS

Ciclista atropelado é transferido 
para Hospital regional

fogo destrói plantação de soja no interior

Operação com helicóptero captura responsáveis 
por 20 roubos

Um incêndio de gran-
des proporções destruiu uma 
plantação de soja no inte-
rior do município de Cunha 
Porã. O fato foi registrado no 
fim do dia após o fogo se es-
palhar pela palha de milho 
na lavoura. O local possui oito 
hectares de soja e o fogo con- Área estava com cobertura de palha de milho, o que facilitou a queima do material

Divulgação

sumiu a metade da plantação. 
De acordo com o Corpo 

de Bombeiros, ninguém sou-
be informar as causas do incên-
dio nas proximidades do Co-
lina Verde. Foram utilizados 
cerca de mil litros de água para 
combater as chamas. O traba-
lho durou quase duas horas.

A Polícia Civil, por meio da 
Divisão de Investigação Crimi-
nal (DIC) de São Lourenço do 
Oeste, prendeu uma quadrilha 
nesta semana em Campo Erê. O 
grupo é suspeito de pelo menos 
20 roubos em Santa Catarina, 
Paraná e no Rio Grande do Sul.

A ação resultou na prisão de 
seis pessoas, com idades de 20, 
21, 25, 26 e 32 anos. Foram apre-

endidos três veículos, uma es-
pingarda calibre 12, um revólver 
calibre 38 e munições. Segun-
do o delegado Eduardo Mattos, 
a organização criminosa efe-
tuou roubos em residências, co-
mércios e ônibus nos últimos 
meses. “Inclusive, iriam realizar 
um roubo nos próximos dias em 
Campo Erê”, explica. Um séti-
mo homem conseguiu escapar. 

Ação contou com apoio de policiais civis de Campo Erê e Quilombo, Canil São 
Lourenço do Oeste, Saer investigação de Maravilha

Polícia Civil

Br-282 No veículo estava um casal que reside em Maravilha

Mulher fica ferida em acidente 
Uma colisão lateral en-

volvendo um Gol branco, 
com placas de Maravilha, 
e um caminhão, na tarde 
de quarta-feira (7), deixou 
uma pessoa ferida na BR-
282, proximidades da pon-
te sobre o Rio das Antas. O 
acidente foi por volta das 
15h20.

Segundo informações, 
no veículo Gol estava um 
casal de Maravilha. A mu-
lher, de 26 anos, foi encami-
nhada pelo Samu ao Hospi-
tal Regional de São Miguel 
do Oeste com escoriações 

Motorista da carreta seguia sentido São Miguel do Oeste a Maravilha

no braço esquerdo e forte 
dor no peito. O marido não 
se feriu. Após atendimen-

to em São Miguel do Oes-
te, a mulher foi transferida 
pelo Samu de Maravilha para 

o Hospital São José deste 
município. Ela estava com 
fratura nas costelas e esco-
riações.

O motorista da carre-
ta relatou que seguia sen-
tido São Miguel do Oeste a 
Maravilha quando se depa-
rou com veículos realizando 
uma ultrapassagem. Segun-
do ele, para evitar o choque 
frontal, acabou puxando a 
carreta para o lado, momen-
to em que colidiu no veícu-
lo Gol. O trânsito ficou em 
meia pista e gerou filas de 
mais de três quilômetros.

Marcos Lewe/WH Comunicações
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A Copa Maravilha definiu os campeões das 

categorias sub-13, sub-15 e sub-17 na tarde 

do último dia 2. Com grande participação 

do público, os jogos transcorreram normalmente. 

As partidas foram antecipadas em razão do faleci-

mento do treinador e ex-atleta profissional Fabio 

de Azevedo, o Fabinho Baiano. 

Na 3ª edição da Copa Maravilha foram 150 jo-

gos, com 510 gols marcados, média de 3,4 gols 

por jogo. Pela categoria sub-11, EC Vila Nova foi 

o campeão; vice-campeão, EC São José; 3º, Chape-

coense; e 4º colocado, EC Rui Barbosa. O artilheiro 

da competição na categoria foi Natã Roehrig Bar-

bosa, do Vila Nova, com seis gols. Melhor goleiro, 

Tarik Winter e Kauã Lopes, também do Vila Nova. 

Pela categoria sub-13, a equipe campeã foi o 

Atlético Paranaense; vice, Vila Nova; 3º lugar foi 

para São José; e 4º colocado CFA Manchister. Arti-

lheiro, Breno Ruam Almeida, do São José, com sete 

gols. Defesa menos vazada: Luiz Fabiano Barboza, 

do Atlético Paranaense.   

Na categoria sub-15 o campeão foi Casa Lar, vi-

ce-campeão ALE/CE Lajeadense, 3º lugar São José 

e 4º lugar Grêmio Chapecó. Artilheiro da catego-

ria, Daniel Paulino, da equipe do São José, com seis 

gols. Defesa menos vazada foi a da equipe Casa Lar. 

Na categoria sub-17 a classificação ficou com 

a Academia FC em primeiro; vice-campeão CSW/

AUF; 3º lugar RSilva Sports; e 4º colocado SER 

Caxias. Artilharia ficou com Wesley André de Lima, 

da Academia; e a defesa menos vazada foi a do 

CSW/AUF, com o goleiro Mateus Aparecido. 

Mais de 1.500 atletas estiveram na cidade de 

Maravilha para a competição. A Copa Maravilha 

ocorreu entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro, 

com 72 equipes disputando os títulos nas modali-

dades sub-11, 13, 15 e sub-17.

De acordo com o diretor da Secretaria Muni-

cipal de Esportes, Edinar Zardo, a disputa foi su-

cesso. “É praticamente 90% certo que a competi-

ção volta para Maravilha no ano que vem. Todos 

saíram satisfeitos. Todas as equipes muito educa-

das e cordiais, não causaram problemas para os or-

ganizadores”, ressalta.

TerCeIrA eDIÇÃO Mais de 1.500 atletas estiveram na cidade para a competição

Copa Maravilha chega ao fim com 
balanço positivo 

Fotos: Divulgação

Capitão do Lajeadense recebe o troféu de vice-campeão Capitão do CSW/AUf com o troféu de vice-campeão

Academia, campeã no sub-17 Casa Lar foi campeã no sub-15

Capitão do Casa Lar recebeu troféu Atlético Paranaense, campeão da categoria sub-13

Capitão do Academia recebe troféu de campeão Na sub-13, vila Nova, vice-campeã
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 O lançamento oficial no Brasil deve ocorrer só no fim de fevereiro. O 
Cronos é muito parecido com o “irmão” Argo, tanto no desenho, como na 
direção. E isso é bom! Sem as versões com motor 1.0 e a esportiva HGT do 
Argo, o Cronos terá quatro opções:

Drive 1.3 (câmbio manual)
Drive 1.3 GSR (câmbio automatizado)
Precision 1.8 (câmbio manual)
Precision 1.8 AT6 (automático de 6 marchas)
A diferença fica apenas no comprimento. Com 36 cm a mais na traseira, 

o Cronos aumentou o porta-malas de 300 litros do Argo para 525 litros. No 
interior, as semelhanças também vão muito além dos 30%. Eles são pratica-
mente idênticos, o que é interessante, porque o interior do hatch é uma das 
coisas que mais chama atenção frente os rivais. A tela multimídia é de série 
em todas as versões do Cronos. Na direção, Cronos e Argo também são bem 
parecidos, mas a novidade tem um acerto ainda mais voltado pro conforto, 
pelo menos na versão mais cara (Precision 1.8 AT6). Assim como o hatch, o 
sedã tem posição confortável para dirigir, dinâmica suave e bom isolamento 
do barulho que vem do motor e de fora. A suspensão tem a mesma constru-
ção, mas bem reajustada para dar um bom balanço ao modelo mais compri-
do e apenas 10 kg mais pesado. Eles são tão parecidos que cometem as mes-
mas falhas, por exemplo, tratar a segurança como opcional. Airbags laterais 
serão vendidos à parte, por exemplo. Também faltam motores mais moder-
nos, embora o 1.8 não comprometa muito o desempenho. A versão 1.3 es-
tará disponível só no fim deste mês e apenas para avaliação da imprensa es-
pecializada. 

Quem o Cronos da Fiat pretende “comer”? A fabricante diz que os prin-
cipais concorrentes serão o líder o  Chevrolet Prisma, ao lado do  Hyundai 
HB20S e do Toyota Etios. Pelas medidas, é nesta categoria (sedãs pequenos) 
que o Cronos se encaixa, segundo a Fenabrave. No entanto, o Cronos com mo-
tor 1.8 também deve disputar o “almoço” com outro modelo que também nas-
ceu agora com apetite, o Virtus da Volkswagen, além dos dois líderes da cate-
goria acima (sedãs compactos), Chevrolet Cobalt e Honda City.

Fonte: Auto Esporte

fIAT CrOnOS 1.8

Foram conhecidos no domingo (4) os finalis-
tas da 27ª Taça da Amizade de Futebol do Esporte 
Clube Harmonia de Guaraciaba, troféu Roni Welyn-
ton Kunz. Além de tradicional, a competição reúne 
os melhores atletas da região. O público compareceu 
em grande número ao Estádio Municipal Olímpio 
Dal Magro para acompanhar os jogos das semifi-
nais. No primeiro jogo da tarde, o São Tiago de Dal-
tro Filho garantiu a sua vaga na decisão ao derrotar o 
Ouro Verde de Linha Caravággio por 2 a 0. Gols de Gi-
lian Lorenzetti (Anchieta) e Vandoir Vescovi (Vando). 

A segunda vaga para a final ficou com o Floresta, 
atual campeão municipal. A equipe de Linha Olímpio 
derrotou o Itapagé de Linha Índio pelo placar de 2 a 1. 
Darlei Bencke (Linguiça) e Mateus Della Flora marca-
ram para o Floresta, enquanto Douglas Nascimento 
(Biro) descontou para o time de Linha Índio. A roda-
da final será na sexta-feira (16). A partir das 19h, Ouro 

GUArACIABA

TIGrInHOS

floresta e São Tiago decidem a Taça da Amizade dia 16

Campeonato de futebol chega à semifinal

Verde e Itapagé disputam o 3º lugar. E às 
21h, Floresta e São Tiago decidem o títu-

lo. A Raio de Luz FM, emissora do Gru-
po WH Comunicações, transmite a final.  

Teve início na noite de on-
tem (9) o Campeonato Regional 
de Futebol, categorias sub-18 e 
adulto, organizado pela Liga Es-
portiva Fronteirista de São Mi-
guel do Oeste. São 10 clubes par-
ticipantes, divididos em duas 
chaves de cinco. Chave A: Har-
monia (Guaraciaba), Ouro Ver-
de (Descanso), Liberdade (San-
ta Helena), Aliança (São João do 
Oeste) e Grêmio União (Iporã do 
Oeste). Chave B: Guarani (São 
Miguel do Oeste), Pérola (São 
Miguel do Oeste), Cometa (Itapi-
ranga), Grêmio Tunense (Tuná-
polis) e Aliança (Distrito de Grá-
pia, Paraíso). Na primeira fase, 
jogarão todos contra todos, den-
tro de cada grupo, em turno e re-
turno, e os dois melhores coloca-
dos classificam-se diretamente 
para as semifinais. Os segundos 

Grêmio União de iporã do Oeste, atual campeão da competição

Divulgação

Divulgação

e terceiros colocados enfrentam-
se em mata-mata, com jogos 
de ida e volta, para a definição 
de mais duas vagas às semifi-
nais. A primeira rodada teve iní-
cio ontem à noite em Linha Pé-
rola, São Miguel do Oeste, com o 
clássico local, Pérola e Guarani. 

Os demais jogos serão ama-
nhã (11), com os confrontos 

iniciando às 14h30 pelo sub-
18 e 16h30 no adulto. Em Ipo-
rã do Oeste, o Grêmio União 
recebe o Harmonia. Na cida-
de de Santa Helena, o Liber-
dade estreia diante do Alian-
ça de São João do Oeste. E em 
Tunápolis, o Grêmio Tunen-
se encara o Aliança de Paraíso.

Iniciou no último fim de se-

mana o Campeonato Regio-
nal de Futebol da Liga Esporti-
va Oestina de São José do Cedro, 
com participação de cinco clu-
bes. Em Princesa, uma vitória 
para cada lado no duelo entre 
Princesa e Dionísio Cerquei-
ra. No sub-18, o time visitan-
te venceu por 4 a 0. E no adul-
to, o time da casa aplicou 3 a 
2 no adversário. E em Guaru-
já do Sul, o Grêmio Guarujá re-
cebeu o Ipiranga de São José 
do Cedro. Vitória dos visitan-
tes em ambas as categorias: 6 
a 1 no sub-18 e 3 a 1 no adul-
to. Amanhã (11) será realizada 
a 2ª rodada. Em Dionísio Cer-
queira, o time local recebe o 
Grêmio Guarujá. E em Derru-
bada Alta, São José do Cedro, o 
União Cedrense estreia na com-
petição enfrentando Princesa.   

SÃO MIGUeL DO OeSTe Evento é organizado pela Liga Esportiva 
Fronteirista de São Miguel do Oeste

foi dada a largada para o 
Campeonato regional de futebol

Os jogos da etapa classificatória 
do campeonato de futebol suíço de Ti-
grinhos foram disputados no domin-
go (4), no Estádio Genézio Lowis. Na 
ocasião, Poca Lenha ganhou o jogo 
nos pênaltis por 3 a 2 contra Os Ti-
tãs, após empate em 1 gol. Paracuibes 
venceu a equipe Largados por 1 a 0, 
Boca Juniors ganhou do Tchareman-
ga por 4 a 1 e a equipe do Sertãozinho 
venceu a disputa nos pênaltis por 4 a 

3 contra a equipe Metal Nobre/Proje-
to Educativo, após empate sem gols. 

Os jogos da semifinal ocor-
rem hoje (10), às 16h30, com os se-
guintes confrontos: Poca Lenha x 
Paracuibes e Boca Juniors x Ser-
tãozinho. Na categoria de base, a 
equipe Sertãozinho Juniors ven-
ceu o Manchester City Juniors por 5 
x 1. Agora, o time vencedor irá dis-
putar o título contra o Psg Juniors. Jogos foram disputados no Estádio Genézio Lowis

http://g1.globo.com/carros/modelos/chevrolet-prisma.html
http://g1.globo.com/carros/modelos/hyundai-hb20s.html
http://g1.globo.com/carros/modelos/hyundai-hb20s.html
http://g1.globo.com/carros/modelos/toyota-etios-seda.html
http://g1.globo.com/carros/modelos/chevrolet-cobalt.html
http://g1.globo.com/carros/modelos/honda-city.html
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