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rotary Club promove noite 
festiva com apresentação 
das ações desenvolvidas

Corte de bolo celebra 64 
anos do município 

falta de doses já é 
realidade em alguns 
municípios da região

Alegria e diversão 
marcam Carnaval 
infantil em Maravilha
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PÁGINA 21

PÁGINAS 22 e 23

PÁGINA 4

PÁGINA 25

PÁGINA 14

Evento realizado na sede do clube contou com 
homenagem para Gema Rigo Sirtolli

Programação segue com a 3ª Copa São Miguel de 
Futsal, São Miguel Tchê, Corrida Rústica e exposição de 
carros antigos

Estado recebeu últimas remessas em janeiro. Ministério 
da Saúde diz que deve enviar doses da BCG este mês 

Crianças participaram do concurso de melhor fantasia 
no Espaço Criança Sorriso

Abertura de 
empresas cresce 
no estado

Período de instabilidade econômica tem levado empresas a buscar 
diferencial para se firmar no mercado

PÁGINAS 12 e 13

eMPreeNDer
Fotos: Jornal O Líder

fim do horário de verão
Relógios devem ser atrasados em uma hora neste fim de semana
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SOBre JOGAr fOrA

Fiz uma limpa no meu guarda-roupa. Doei quase a metade das 
minhas coisas. Eu tinha roupas e calçados que eu nem lembrava que 
existiam.

Depois da limpa, a sensação, que eu achei que seria de descon-
fiança (“vai que eu precise de algo”), foi de alívio. Senti o retorno de 
um certo controle.

Pode parecer exagerada a comparação, mas a ideia é a mesma: 
o primeiro passo da estratégia é jogar fora. Assumir o controle é, ne-
cessariamente, reduzir. É ficar com o que é essencial. Quem tenta fa-
zer muita coisa, perde o controle.

Ouvi uma ideia boa sobre isso há alguns dias: o foco é o QI 
do século XXI. Não conseguimos mais prestar atenção em nada, 
tamanha a interrupção. Somos interrompidos por pessoas, pela 
tecnologia, e principalmente por nós mesmos: um turbilhão de 
pensamentos, ideias e lembranças que não ajudam em nada. Ape-
nas nos tiram o foco.

Você conseguiu ler esse pequeno texto até o fim sem pensar em 
outra coisa? Acho que não. Acho que você se distraiu por algum mo-
tivo, por algum pensamento perdido. Não sei o que você poderia 
doar. Mas sei que a sua cabeça precisa ser esvaziada.

*
Vou resumir aqui um método que estou testando para ajudar a 

esvaziar a cabeça e, depois, focar. Se interessar, pegue papel e cane-
ta e siga as etapas:

1.Listar TUDO: o que preciso fazer, o que foi começado mas pa-
rou, o que me preocupa, o que me incomoda. Pode dedicar alguns 
minutos a esse tópico, e se lembrar de algo depois, volte e anote.

2.De tudo isso que foi listado, o que controlo, e o que não con-
trolo? O que não controlo, ignorar. Ou melhor: começar um esfor-
ço e uma disciplina de ignorar as situações que dependem da sor-
te, do acaso.

3.Do que controlo, definir o que é prioridade: lembrando que 
muitas prioridades podem tirar o foco do essencial. Creio que duas 
ou três prioridades é o ideal. Elas se tornam grandes objetivos, que 
vão merecer mais esforço, mais horas da sua semana.

4.Quais abandonar, quais adiar. Essa parte é crucial, pois aqui 
decidimos o que não fazer mais. Aqui jogamos fora. E aquilo que 
queremos fazer um dia, colocamos numa lista de “talvez um dia”. O 
objetivo, agora, é tirar do caminho.

5.Definir o próximo passo das prioridades. Só o primeiro pe-
queno passo. O segundo passo deve vir naturalmente após o pri-
meiro. O primeiro é o crítico, e por isso ele precisa ser uma ação.

6.Colocar no calendário e na agenda, para que tudo aquilo 
que, até agora, só estava na sua cabeça, seja enfim planejado e ga-
nhe vida.

Se você fizer essa prática e perceber formas de torná-la melhor, 
favor contatar-me.

O prazo para o Alista-
mento Militar 2018 já está 
aberto e pode ser feito em 
qualquer computador com 
acesso à internet. Em Ma-
ravilha cerca de 200 jovens 
que completam 18 anos 
até o mês de dezembro de-
vem se alistar. Conforme a 
responsável pela Junta de 
Serviço Militar, Lúcia Bo-
notto Spessato, o prazo en-
cerra no dia 30 de junho. 

Lúcia reforça que quem 
tiver dúvidas ou não tiver 
um computador com aces-
so à internet pode se des-

locar até a Junta de Serviço 
Militar, onde há um com-
putador disponível para 
que os jovens façam o alis-
tamento on-line. Quem 
perder o prazo, além de 
pagar multa, fica em dé-
bito com o Serviço Mili-
tar, impedido de traba-
lhar com carteira assinada, 
prestar concursos e vesti-
bulares, emitir passapor-
tes, entre outros proble-
mas com documentação. 

Quem estiver em dé-
bito, por não ter se alista-
do em anos anteriores, não 

NASCIDOS eM 2000
Cerca de 200 jovens maravilhenses devem se 
alistar no Serviço Militar

poderá fazer o alistamen-
to on-line, devendo compa-
recer diretamente na Jun-
ta de Serviço Militar. Lúcia 
reforça que além de fa-

zer o alistamento, é funda-
mental comparecer nas ins-
peções do Exército, caso 
contrário todo o proces-
so acaba sendo anulado. 

ALISTADOS eM 2017 
fAzeM INSPeÇÃO 
Nesta semana 75 jovens de Maravilha que 
se alistaram em 2017 passaram pela última 
inspeção, em São Miguel do Oeste. Conforme 
Lúcia, destes, cerca de 60 jovens devem ser 
incorporados no 14º RCMEC, começando a servir 
a partir da primeira semana de março. 
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A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) de San-
ta Catarina vai instalar ofi-
cialmente sua 47ª subseção 
na segunda-feira (19). A 
subseção será em Maravi-
lha, depois de um longo de-
bate que foi finalizado com 

a nomeação de Tiago Fan-
tinel como presidente, ain-
da em 2017. Os atos de ins-
talação serão realizados 
às 18h, na Sala do Tribu-
nal do Júri, no Fórum. Após, 
haverá jantar por adesão 
no Restaurante Degusta. 

47ª 

PrOGrAMAÇÃO

Subseção da OAB será 
instalada em Maravilha

Núcleo de 
Automecânicas 
organiza planejamento

A revisão do planeja-
mento para 2018 pautou a 
primeira reunião do ano 
do Núcleo de Automecâni-
cas de Maravilha, ligado à 
CDL e Associação Empre-
sarial. O encontro foi rea-
lizado na Mecânica Hey-
dt, na quarta-feira (14).

A Inspeção Veicular Gra-
tuita (IVG), atividade reali-
zada a cada dois anos pelo 
Núcleo, será reorganiza-
da. Conforme os nucleados, 
a atividade será mantida 
como ação social, mas de-
senvolvida de maneira dife-
renciada para alcançar ain-
da mais seu objetivo, que 
é conscientizar as pessoas 
sobre a importância da pre-

venção em seus veículos.
Para este ano os integran-

tes vão tentar realizar uma 
visita-técnica à fábrica da 
BMW, em Araquari, ou en-
tão na GM, em Porto Alegre. 
Além disso, o Núcleo mante-
rá apoio ao Núcleo Regional, 
visando buscar conhecimen-
to e fortalecer as atividades 
das empresas nucleadas. 

Para o primeiro semes-
tre os participantes irão de-
senvolver o curso de ele-
troeletrônica e multímetro. 
Já na segunda metade do 
ano serão feitos os cur-
sos de injeção eletrônica 
e Arla. A próxima reunião 
será no dia 7 de março, 
na empresa Audiosom.  

Ascom/CDL e AE

Reunião foi promovida na Mecânica Heydt

A Associação dos Muni-
cípios do Entre Rios (Ame-
rios) realiza na sexta-feira 
(23) a primeira assembleia 
geral ordinária de 2018. O 
encontro deve reunir os 
prefeitos dos municípios 
que compõem a região da 
Amerios e será comanda-

do pelo presidente da as-
sociação e prefeito de Ri-
queza, Renaldo Mueller. O 
presidente destaca que o 
objetivo é debater em con-
junto o interesse dos mu-
nicípios e associação. 

Mueller afirma que um 
dos desafios da associa-

ção é padronizar a ofer-
ta de serviços nos muni-
cípios, tema que deve ser 
debatido também nesta as-
sembleia. A programação 
terá início às 9h e antes da 
fala do presidente, o pre-
feito de Campo Erê, Odil-
son de Lima, deve abordar 

os “Limites da consig-
nação em folha de paga-
mento do funcionalismo”. 
Também está na pauta a 
prestação de contas refe-
rente ao mês de dezem-
bro e Balanço do Exercício 
de 2018, com devido pa-
recer do Conselho Fiscal.

eNCONTrO De PrefeITOS
Amerios promove neste mês primeira 
assembleia geral ordinária

Os alunos da rede esta-
dual de ensino retornaram 
para as aulas nesta semana, 
para o início de um novo 
ano letivo, e os estudantes 
da Escola de Educação Bá-
sica João XXIII de Maravi-
lha tiveram uma novidade, 
pois a estrutura da escola 
recebeu nova pintura du-
rante o período de férias. A 
obra foi licitada e contrata-
da no fim de 2017 e a equi-
pe concluiu o serviço na se-
mana passada. 

A gerente de infraes-
trutura da ADR de Maravi-
lha, Amanda Cuchi, acom-
panhou todo o andamento 
da obra e afirma que o tra-
balho foi feito com qualida-
de. Ela destaca que a escola 
ficou muito bonita, com as 
cores representando a Ban-
deira de Santa Catarina. 
Além das paredes, todas 
as aberturas foram pinta-
das. As salas de aula, in-
clusive, ganharam uma 
nova cor, passando de cin-

OBrA ACABADA Alunos retornaram às aulas nesta semana e puderam
conferir as novas cores da escola

Pintura na escola de educação 
Básica João XXIII é concluída 

verde foi acrescentado nas cores, representando a Bandeira de Santa Catarina

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Toda estrutura da escola ganhou nova pintura

za para verde. 
Além da escola de Ma-

ravilha, foi licitado o servi-
ço de pintura da Escola José 
Marcolino Eckert de Pi-
nhalzinho, serviço também 
realizado no período de fé-
rias. O investimento nas 
duas escolas foi de aproxi-
madamente R$ 250 mil, en-
tre contratação de mão de 
obra e compra de tinta.
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As secretarias de saú-
de de Santa Catarina recebe-
ram poucas doses das vaci-
nas BCG e pentavalente neste 
ano. O problema ocorre por-
que o Ministério da Saúde 
está sem estoque para enviar 
aos estados, deixando as sa-
las de vacinação sem ou com 
poucas doses.

Muitas cidades catari-
nenses já emitiram a infor-
mação de falta ou de prazo 
para término. Em Maravilha, 
conforme a agente-adminis-
trativa da Sala de Vacinação, 
Lovani Meurer Drago, ain-
da tem doses da BCG no es-
toque graças a um sistema de 
agendamento. Cada embala-
gem da vacina, que previne 
formas graves de tuberculo-
se em recém-nascidos, aten-
de a cerca de sete crianças 
e, por isso, só é aberta quan-
do diversas mães procuram a 
sala. “Primeiro aguardamos 
a procura dos pais dos bebês 
e pedimos a eles que todos 
possam vir na mesma data e 
horário, assim não desperdi-
çamos nenhuma quantida-
de”, explica. 

Já as doses da vacina pen-
tavalente, que não é agen-
dada, estão presentes por 
tempo indeterminado no 
município. Ela protege contra 
o tétano, difteria, coqueluche, 
hepatite B e Haemophilus In-
fluenzae tipo B e é dada a be-
bês de dois, quatro e seis me-
ses de idade. “A pentavalente 
temos em menor quantidade 
no nosso estoque, por tempo 
indeterminado”, afirma. 

A sala de vacinação de 
Maravilha também atende 
Tigrinhos e Iraceminha no 
mesmo sistema. “Nós temos 
um número alto de procura. 
Se não fizermos isso, as do-
ses podem faltar, ainda mais 
em um momento como esse”, 
afirma. Cunha Porã utiliza o 
mesmo esquema de agenda-
mento e mesmo assim, se não 
receber novas doses até se-
gunda-feira (19), informou 
que vai ficar sem as duas va-
cinas. 

Na Gerência Regional de 
Saúde de São Miguel do Oes-
te a situação é de remane-

BCG e PeNTAvALeNTe Estado recebeu as últimas remessas em janeiro. 
Ministério da Saúde diz que deve enviar as doses da BCG ainda este mês

falta de doses já é realidade em 
alguns municípios da região

vacinas em falta são aplicadas em bebês de até seis meses

Diana Heinz/O Líder

jamento. Conforme a enfer-
meira responsável pelo setor 
de imunização da Regional, 
Dila Possati, a falta das do-
ses preocupa pelo fato de se-
rem vacinas fundamentais 
para crianças de menos de 
um ano. “A BCG, no caso, é a 
primeira vacina que a criança 
recebe quando nasce. Não te-
mos estoque”, diz.

A enfermeira salienta que 
foi realizado um levantamen-
to nos municípios abrangidos 
pela Regional para verificar a 
possibilidade de um remane-
jamento de doses. Alguns mu-
nicípios disponibilizam ain-
da certo número de vacinas, 
no entanto, o remanejamento 
não vai resolver o problema. 
“Alguns municípios têm mais 
doses e podemos remanejar, 
no caso da pentavalente. De 
maneira geral, não vai solu-
cionar o problema. Estamos 
tentando achar uma manei-
ra, mas municípios grandes 
como São Miguel do Oeste e 
São José do Cedro estão sem. 
Não temos previsão de quan-
do essas vacinas chegam”, ar-
gumenta.

Frente à situação, os téc-
nicos das salas de vacinas es-
tão sendo orientados a fazer 
um cadastramento das crian-
ças que procurarem a imuni-
zação. “A gente orienta para 
os técnicos que atuam na sala 
de vacina que façam um ca-
dastro dessas crianças para 
depois que chegar essas do-
ses, fazer a comunicação da 

família para levar a criança 
tomar essa vacina”, menciona.

Até que isso ocorra, a 
orientação da Gerência é que 
as crianças que ainda não fo-
ram imunizadas fiquem o 
mínimo possível expostas à 
aglomeração de pessoas. “Ti-
rar o menos possível a crian-
ça de casa, não expor a um 
aglomerado de pessoas por-
que essa criança fica exposta. 
No momento em que a crian-
ça recebe a vacina tem um pe-
ríodo de 10 dias até a vacina 
reagir, mas no momento que 
recebe a vacina ela começa 
a desenvolver a imunidade”, 
justifica.

No Estado são aplicadas 
em média 6,5 mil doses de 
BCG e 20 mil doses da penta-
valente por mês e as últimas 
remessas foram recebidas en-
tre os dias 8 e 17 de janeiro. O 
secretário de Estado da Saú-
de, Acélio Casagrande, en-
caminhou um ofício ao Mi-
nistério da Saúde solicitando 
providências para a regulari-
zação das doses. 

Em resposta, o Ministério 
disse que irá encaminhar 50 
mil doses de BCG para Santa 
Catarina ainda em fevereiro. 
A pasta explica que o labora-
tório fornecedor interrompeu 
a produção em 2017 e que ad-
quiriram nove milhões de do-
ses da vacina de um laborató-
rio internacional. Desse total, 
três milhões chegaram ao 
país em outubro e aguarda-
vam a liberação do Instituto 

Nacional de Controle de Qua-
lidade. O lote foi liberado na 
última semana de janeiro.

BCG e 
PeNTAvALeNTe
A BCG é a 
vacina contra a 
tuberculose (doença 
infectocontagiosa 
causada pelo 
Mycobacterium 
bovis ou pelo 
Bacilo de Koch). A 
tuberculose ataca 
mais comumente os 
pulmões, mas pode 
causar infecções 
nos ossos, rins e 
meninges.
A vacina 
pentavalente é 
formada pela 
união da vacina 
tetravalente com a 
vacina de hepatite 
B. Trata-se de 
uma vacina que 
permite que a 
criança fique imune 
às cinco doenças 
que a vacina 
protege: tétano, 
difteria, meningite, 
coqueluche (e 
outros tipos 
de infecções 
provocadas pelo 
Haemophilus 
influenzae tipo B) e 
a hepatite B.

A população do cen-
tro, bairros e do interior de 
São Miguel do Oeste está 
insatisfeita com a reco-
lha de lixo reciclável nes-
tes locais. A reclamação é 
de que o lixo reciclável não 
está sendo recolhido em 
alguns bairros e em outros 
está sendo coletado jun-
tamente com o orgânico.

A secretária de Desen-
volvimento Urbano e Pla-
nejamento, Marli da Rosa, 
justifica que no fim do ano 
passado aumentou con-
sideravelmente a quan-
tidade de lixo reciclável 
nas ruas. Por conta dis-
so, grande número de ma-
teriais ficou acumulado 
no galpão da Associação 
dos Coletores de São Mi-
guel do Oeste (Acomar) 
e da Reciclim e foi deci-
dido fazer um mutirão

“O consumo foi maior 
no fim do ano. No inte-
rior também teve um vo-
lume grande de material 
reciclável. Tivemos gran-
de quantidade de material, 

tanto na Acomar, quan-
to na Reciclim. Eles aca-
baram não dando conta 
de tanto material que ti-
nham e em duas semanas 
eles diminuíram a quan-
tidade de pessoas que fo-
ram para as ruas, porque 
eles tentariam fazer um 
mutirão nos galpões para 
limpar o pátio”, justifica.

Marli pede paciência à 
população do município e 
argumentou que nesta se-
mana a recolha voltaria ao 
normal. Ela menciona que 
durante o período, a Tuca-
no – responsável pela cole-
ta do lixo orgânico – auxi-
liou na recolha para que o 
lixo não ficasse depositado 
na rua. “Peço que as pes-
soas entendam. Este mês 
a empresa que está fazen-
do o galpão novo entrega 
esta obra. No dia 26 de fe-
vereiro vamos fazer uma 
reunião com todas as pes-
soas envolvidas da Aco-
mar e Reciclim para or-
ganizar o funcionamento 
do novo galpão”, finaliza.

SÃO MIGUeL DO OeSTe

Moradores 
criticam recolha 
de lixo reciclável 
no município

Arquivo/WH Comunicações

Trabalho de triagem do lixo é feito nos galpões da Acomar e Reciclim

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

AS PeSSOAS MAIS COrAJOSAS SÃO AS 
QUe AMAM PrOfUNDAMeNTe

  
Seja uma pessoa capaz de amar profundamente. O 

amor beneficia a tudo e a todos. As pessoas mais corajosas 
são aquelas capazes de amar profundamente. Para mani-

festar o amor, dedique-se inteiramente 
ao próximo, com coragem. Seja atencio-
so e bondoso com os outros. Sinta orgu-
lho de ser praticante do Amor de Deus 
e dirija o sentimento de amor sincero e 
profundo a todas as pessoas.
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

DIRETO 
AO PONTO

CONSeQUÊNCIAS DA PrISÃO 
De JOÃO rODrIGUeS

Semana passada este foi o assunto recorrente no meio político/
popular. A prisão do deputado João Rodrigues. O que isto tem a ver, 
em se tratando de consequências? Bem, quando da prisão, o de-
putado federal disse que a “justiça é para todos”. Isto deixa um pre-
cedente muito sério em nível de justiça, em se tratando do caso do 
ex-presidente Lula. Partindo da premissa de que exatamente a “jus-
tiça é para todos”, e que a prisão do João se deu por cumprimento 
do que preceituam as leis (condenação em segundo grau ensejan-
do imediato cumprimento da pena) isto leva também a pressupor 
que o ex-presidente deve ser preso após confirmação da sentença 
de segundo grau. E mais: já houve inclusive rejeição de habeas cor-
pus, impetrado pelos advogados de Lula. Diante disso, o que se leva 
a crer é exatamente que a lei deve ser cumprida da mesma forma 
que foi no caso do deputado João Rodrigues. E já pensou, caro lei-
tor, se Lula não é preso? O que não diria o próprio João Rodrigues, 
que já fala bastante e que como sempre disse em seus programas, 
“não tem medo da verdade”? Isto iria gerar um descrédito do pró-
prio judiciário brasileiro, caso viesse a abrir este precedente de não 
prender Lula após esta condenação imposta em segundo grau, por 
colegiado, na Justiça Federal. Portanto, voltando a se falar em que a 
lei é para todos, esta é a grande tendência no Judiciário. E inclusive, 
o próprio precedente aberto pela situação condenatória do deputa-
do federal, deve realmente se refletir no caso do ex-presidente. Será 
o primeiro caso de prisão de um ex-mandatário da nação. Isto é pro-
fundamente triste. Pega mal para o país, em nível internacional. É o 
descrédito da classe política, sendo atingida, diretamente, pelas de-
cisões judiciais que procuram, com suas decisões, moralizar o que, 
lamentavelmente, está desmoralizado. 

e O CArNAvAL MOrreU NA reGIÃO?
Se a festa de Momo não morreu ainda, respira com aparelhos, 

e está na UTI agonizando há bastante tempo, em se tratando de 
Carnaval regional. Se o amigo leitor puxar pela memória, vai lem-
brar-se do que foi o glamour dos bailes de Carnaval em clubes e 
sociedades aqui da região. Ah, e tínhamos ainda Carnaval de rua 
em vários municípios. Este ano, ao menos na região, estes eventos 
praticamente desapareceram. O que ainda foi ligado ao Carnaval 
regional foram bailes infantis e de clubes de idosos, onde as pesso-
as da melhor idade sempre dão conta de promover grandes e di-
vertidíssimos eventos. O que deixa o pessoal sentido é que aque-
les eventos de outrora eram realmente festas bonitas, familiares, 
muito diferentes dos eventos que estavam ocorrendo nos últimos 
anos aqui na região, onde as festas eram qualquer coisa, menos 
Carnaval. Municípios tradicionais, de grandes desfiles de rua in-
clusive, como São Miguel do Oeste, não realizaram seus eventos. É 
uma pena. Uma festa popular tradicional, que aos poucos foi sen-
do deixada de lado por vários motivos. 

Nº 01/18: sugere que o Executivo 
providencie melhorias na academia ao 
ar livre situada na Rua Pedro Müller, no 
Bairro Cohab
 
Nº 02/18: solicita que o poder público 
cumpra as normas vigentes e 
providencie a construção dos passeios 
públicos em todos os imóveis de 
propriedade do município

Nº 03/18: sugere que o Executivo 
providencie melhorias na Travessa 
Ana Albrecht e que se estude a 
viabilidade de promover pavimentação 
asfáltica

Nº 04/2018: sugere que o Executivo 
providencie melhorias na Avenida 
Angelo Pizzato, no Bairro Universitário

Nº 159/2017: sugere que o Executivo 

realize estudos com o objetivo de 
contratar uma empresa especializada 
para realização de serviços de 
dedetização nos bueiros e bocas de 
lobo do município

Nº 161/2017: solicita que o Executivo 
instale vigias com desarme nos 
motores e equipamentos de todo o 
parque de máquinas do município, 
com o objetivo de aumentar a vida útil 
deles

Nº 05/18: solicita que o Executivo 
promova a limpeza do leito do Lajeado 
ibirapuitã, afluente do Rio iracema, 
localizado no Bairro Progresso, trecho 
entre a Rua ivo Kasper e José de 
Anchieta

Nº 06/18: sugere que o Executivo 
promova obra de engenharia na Rua 

Nereu Ramos, altura do nº 446, onde 
ocorrem alagamentos nas enxurradas 

Nº 07/18: sugere que o Executivo 
providencie melhorias na Rua 
Menegassi, trecho situado entre 
a Avenida Sul Brasil até a Avenida 
Alexandre Kasper e que estude 
a viabilidade de promover a 
pavimentação asfáltica da via
 
Nº 08/18: pede que o Executivo 
providencie estudos no sentido de 
instalar uma rótula no entroncamento 
da Avenida Marginal com a Rua João 
Antônio Zandoná, no Bairro Floresta

Nº 09/18: sugere que o Executivo 
promova o recadastramento para 
atualização dos dados das atividades 
exercidas pelos agricultores junto às 
suas propriedades

Camilla Constantin/O Líder

SeSSÃO Diversas indicações foram aprovadas e encaminhadas 
às comissões competentes

vereadores aprovam dois 
projetos em primeiro turno 

Na noite de quarta-fei-
ra (14) foi realizada em Mara-
vilha a 3ª sessão ordinária do 
mês de fevereiro, com a apro-
vação de dois projetos em pri-
meiro turno. O projeto de lei 
nº 01/18 dispõe sobre contri-
buição financeira para a União 
dos Vereadores de Santa Cata-
rina (Uvesc), como anuidade 
referente ao exercício financei-
ro de 2018.

A outra aprovação é refe-
rente à mensagem substitutiva 
ao projeto de lei nº 051/17, que 
dispõe sobre a baixa de bens 
públicos do patrimônio públi-
co municipal. Este projeto au-
toriza o Poder Executivo a dar 
baixa em diversos itens, como, 
por exemplo, alguns itens de in-
formática. 

Além disso, dois projetos 
deram entrada na Casa. O pro-
jeto de lei nº 03/18 autoriza o 
município a escriturar imóvel 
adquirido e quitado por meio 

do Fundo Municipal de Habita-
ção. Já o projeto de lei comple-
mentar nº 03/18 extingue o car-
go de chefe de gabinete e cria o 
cargo de diretor de articulação 

política. O projeto visa a mu-
dança de nomenclatura, sem 
acréscimo na remuneração. A 
próxima sessão está marcada 
para hoje (17), às 7h30.

Edis apresentaram indicações e votaram dois projetos

INDICAÇÕES
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SÃO MIGUeL DO OeSTe Movimento foi intenso nas repartições 
públicas municipais na segunda e terça-feira

Município atende mais de 2.500 
pessoas durante o Carnaval

A população de São Miguel 
do Oeste pôde usufruir de to-
dos os serviços oferecidos pelo 
poder público municipal na se-
gunda e terça-feira de Carnaval. 
A prefeitura foi uma das poucas 
do Brasil que manteve o traba-
lho normal nestes dois dias.

Só na Saúde, 1.515 pessoas 
foram atendidas, com consultas 
médicas e odontológicas, entre-
ga de exames e medicamentos, 
vacinas e outros procedimentos. 
A Educação distribuiu brinque-
dos e materiais pedagógicos nas 
escolas e creches e definiu deta-
lhes para o início do ano letivo.

A Assistência Social aten-
deu em torno de 200 crianças no 
Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos, realizou 
visitas domiciliares e retomou as 
atividades do Paif e Paefi.

No setor de protocolo do 
centro administrativo, cerca de 
400 pessoas requisitaram alva-
rá, emissão de ISS, IPTU e ou-
tros serviços. A central tele-
fônica da prefeitura atendeu 
mais de 100 ligações para de-

Em apenas dois dias, Wilson Trevisan atendeu mais de 50 pessoas

Ascom/SMO

mandas diversas.
As equipes de Obras e de 

Urbanismo não pararam. Foram 
realizados serviços de limpeza 
de estradas, bebedouros e açu-
des, cascalhamento, construção 
das cabeceiras de uma ponte, 
abertura de ruas, valas, calça-
mento e roçadas.

A Secretaria de Agricultu-
ra atendeu mais de 80 pessoas, 
que buscaram informações, au-
torizações, documentos e servi-
ços. Também iniciou serviços de 
silagem e entregou nitrogênio lí-

quido para inseminadores.
Na Engenharia, cerca de 

15 projetos foram analisados e 
aproximadamente 30 pessoas 
atendidas. Também foram rea-
lizadas diversas vistorias. No se-
tor de Recursos Humanos, fo-
ram cerca de 100 atendimentos.

O Departamento de Com-
pras montou dois novos pro-
cessos licitatórios, autorizou o 
fornecimento de materiais de 
limpeza, merenda escolar, ma-
teriais pedagógicos e de expe-
diente e assinou contratos com 

fornecedores.
A Secretaria de Esporte, 

Cultura e Turismo trabalhou na 
organização da programação de 
aniversário do município, aten-
deu alunos das oficinas musi-
cais e recebeu inscrições para as 
demais oficinas e para o progra-
ma Atleta na Escola.

O movimento no gabine-
te do prefeito também foi in-
tenso. Em apenas dois dias, Wil-
son Trevisan atendeu mais de 50 
pessoas. No total, foram mais de 
2.500 atendimentos nas reparti-
ções públicas municipais. Para 
Trevisan, a experiência de man-
ter o expediente normal nas re-
partições públicas municipais 
nestes dois dias foi bastante po-
sitiva e deve se repetir nos próxi-
mos anos. “Estes números falam 
por si. As pessoas precisaram 
dos serviços que são prestados 
pelo município e nós estávamos 
lá para atender. Já temos feria-
dos demais, não precisamos in-
ventar outros. O que precisamos 
é atender bem à população”, sa-
lientou.

BOM JeSUS DO OeSTe
Prefeito recebe visita do assessor parlamentar 
de Gelson Merísio

O prefeito de Bom Jesus do 
Oeste, Ronaldo Luiz Senger, re-
cebeu a visita do assessor par-
lamentar do deputado estadu-
al Gelson Merísio (PSD), Eldimar 
Jagnow. Na ocasião, Jagnow co-
nheceu um pouco do trabalho 
da administração e colocou o ga-
binete do deputado à disposição 

para a busca de recursos visan-
do o crescimento do município.

Participaram da reu-
nião o vereador Nelson Wis-
nieski, secretários, servidores 
e demais lideranças. O prefei-
to também aproveitou a oportu-
nidade para reivindicar emen-
das para Bom Jesus do Oeste. Encontro reuniu lideranças no gabinete

Divulgação

Jandrei Willinghoefer 
já esteve à frente do Conse-
lho Comunitário de Seguran-
ça (Conseg) por duas vezes 
e, por estatuto, não poderá 
concorrer em uma nova elei-
ção. Assim, foi lançado o edi-
tal de convocação para elei-
ção de nova diretoria para 
mandato de 2018 a 2020. 

A eleição vai ocorrer no 
dia 12 de março, na base da 
Polícia Militar Koban, na 
Praça Padre José Bunse. As 
pessoas poderão votar das 

MUDANÇA
Conseg lança edital 
para eleição de 
nova diretoria

Jandrei Willinghoefer irá deixar o cargo 
de presidente

12h às 19h. As chapas podem 
ser lançadas até o dia 8 de 
março na comissão eleitoral.

 Arquivo/ O Líder

A defesa do deputa-
do federal João Rodrigues 
(PSD) pediu a transferên-
cia do parlamentar para 
Brasília ao Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região 
(TRF-4). Rodrigues foi preso 
pela Polícia Federal no Ae-
roporto de Guarulhos por 
fraude e dispensa de licita-
ção e transferido para Por-

to Alegre no último dia 8.
Entretanto, não há prazo 

para que o recurso seja apre-
ciado. A desembargadora 
Claudia Cristina Cristofani 
é a relatora e está de férias. 
O juiz substituto não é obri-
gado a analisar o recurso. O 
TRF-4 ainda vai consultar 
Brasília sobre a possibilida-
de de receber o deputado. 

reCUrSO
Defesa de João rodrigues 
pede transferência do 
deputado para Brasília

Deputado está cumprindo pena na capital gaúcha

Diário do Iguaçu
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LUIZ CARLOS
PRATES

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha vai ampliar o qua-
dro de servidores efetivos 
com a contratação de dois 
novos pediatras, que devem 
atender os munícipes a par-
tir de março. O governo mu-
nicipal promoveu concur-
so público no fim de 2017, 
oferecendo duas vagas para 
profissionais da área, no en-
tanto apenas um candidato 
se inscreveu. No início des-
te ano o concurso foi reaber-
to e novos profissionais rea-
lizaram a prova. O resultado 
deste segundo concurso pú-
blico saiu neste mês e ago-
ra o município já trabalha na 
documentação para a con-
tratação dos dois novos ser-
vidores da Saúde. 

Conforme a secretária de 

NOvOS PeDIATrAS Município realizou concurso público para o 
preenchimento de duas vagas em Maravilha

Saúde amplia atendimento de 
pediatria a partir do próximo mês

 Arquivo/O Líder 

Secretária de Saúde, Miriane Sartori, fala sobre ampliação do atendimento

Saúde, Miriane Sartori, a con-
tratação amplia a oferta do 
serviço de pediatria para 40 
horas. Atualmente há apenas 
um pediatra, contratado em 
regime de emergência para 
20 horas, profissional que não 
atuará mais nas unidades de 

saúde a partir da contratação 
dos dois novos médicos. 

Miriane explica que 
o município ainda anali-
sa onde os dois novos pro-
fissionais vão atender a po-
pulação. Nos próximos dias 
uma reunião deve definir se 

o atendimento será no Cen-
tro 1 de Saúde ou se os mé-
dicos pediatras vão se deslo-
car até as demais unidades 
de saúde. A secretária frisa 
que independente de onde 
for o atendimento do pedia-
tra, toda população poderá 
buscar o serviço, no entanto 
o agendamento de consultas 
deve ocorrer exclusivamen-
te no posto de saúde onde o 
usuário é atendido. 

Esta segunda vaga para 
pediatra já vinha sendo bus-
cada pelo município, que em 
2017 encaminhou o projeto 
de lei para a Câmara de Ve-
readores, propondo um au-
mento de salário para o car-
go, já que a defasagem no 
salário não atraia novos pro-
fissionais. 

Salões de beleza
Achei que eu tinha descoberto uma novidade. Passaram-se 

algumas horas e encontrei uma colega, a Helena. Contei a ela da 
minha descoberta e ela me olhou séria, quase preocupada: - “Pra-
tes, mas em que século tu estás vivendo”? Ué, por quê?

E a Helena me disse que o que eu tinha descoberto como no-
vidade é coisa tão velha quanto a lua no céu... Eu estava me refe-
rindo, e foi isso o que contei a Helena, aos Salões de Beleza dos 
grandes centros que sofisticaram o atendimento, oferecendo 
“agora” psicoterapias de apoio às clientes.

“Descobri” que salões de beleza (desses de cortar e pintar  ca-
belos, fazer maquilagens, unhas, essas coisas...) agora oferecem 
junto com as estéticas terapias para melhorar a vida sexual das 
clientes, aumentar-lhes os prazeres na vida e a viverem de modo 
menos tenso... 

Quando as clientes chegam ao salão já vão informando so-
bre seus signos de nascimento e revelam 5 coisas de que mui-
to gostam na vida... A partir daí, num tratamento holístico, en-
volvendo muitas questões da personalidade, a cliente poderá 
ser então tratada e ajudada para uma vida melhor... Foi mais ou 
menos isso o que eu “descobri”. Mas a Helena me disse que isso 
é coisa muito velha, eu é que estava atrasado.

Ah, é? Coisa curiosa, a pessoa vai cortar e pintar o cabelo, 
mas na verdade o que ela quer é soltar a língua, falar muito de si 
mesma e ser ouvida pelo cabeleireiro/a, é isso? Sempre foi, me 
disseram. E agora o leque das ofertas está mais aberto, a clien-
te quando vai ao salão vai na verdade para falar e ouvir, falar 
e ouvir... O cabelo e o resto lhe são secundários? Mais ou me-
nos. Encurtando a conversa, do que as pessoas estão precisan-
do mesmo é de confidentes e de desabafos, tudo para aliviar 
o peso das encrencas existenciais diárias. Estão buscando fe-
licidade... Mas aqui as mulheres estão grosseiramente erradas, 
não se procura a felicidade num salão de beleza, numa igreja 
ou na casa da mãe joana. A felicidade só pode ser procurada e 
achada dentro da própria pessoa, em nenhum outro lugar. Tal-
vez tenha sido por isso que achei que era novidade o que eu fi-
cara sabendo... Novidade nunca foi, as pessoas andam a pro-
cura da felicidade por todos os cantos desde que nasceram, 
nunca a vão encontrar, nunca se não a procurarem dentro de 
si mesmas. Bobonas.

SeXO
Quer dizer que há salões de beleza em São Paulo, por exem-

plo, onde a cliente pode ficar sabendo sobre como melhorar sua 
vida sexual? Desculpe-me, ninguém nos pode ensinar sobre isso. 
Esse voo do sexo funciona como piloto automático, quando esta-
mos “ligados” tudo dá certo e não é preciso um “professor” para 
nos ensinar. O diacho é esse “quando tudo dá certo”, coisa raríssi-
ma de acontecer, dentro e fora do casamento. O que mais anda por 
aí é gente sendo “empurrada” para o sexo, empurrada como car-
ros sem bateria... 

ANSIeDADe
Já disse aqui que ansiedade é medo, medo de algo vago, incer-

to, não bem definido... Já o medo, propriamente dito, é objetivo: 
tenho medo disto ou daquilo. E uma das modernidades que mais 
provocam ansiedade hoje é a obsessão pelos “likes”. Se eu não tiver 
centenas, milhares de “likes” serei um infeliz... Sim, inconsciente-
mente é isso o que está derrubando as pessoas de ansiedade. An-
siedade nesses casos também tem outro nome: estupidez.

fALTA DIzer
Falei de salões de beleza? Falemos de cuidados com o corpo, 

nossa embalagem social. Cabelos em ordem, (sem modismos ri-
dículos) roupas adequadas à boa cidadania, linguagem limpa e 
gestos educados, comedidos... Hmmm... Por aí... Raros! 

A diretoria e os atle-
tas do Clube Recreativo Ma-
ravilha (CRM), juntamen-
te com os Amigos Futebol 
Clube de Chapecó e Ma-
ravilha, organizam, hoje 
(17), no Estádio Dr. Leal 
Filho, homenagem a Fa-
bio de Azevedo, o Fabinho 
Baiano (em memória). Se-
rão realizadas três partidas 
de futebol com a presença 
de ex-atletas profissionais 
de vários clubes de fute-
bol. Também tem presen-
ça confirmada das masco-
tes oficiais da Chapecoense. 
Será cobrado R$ 10 por pes-
soa na portaria do estádio.

Após será servido jan-
tar no Restaurante Zatt. 
As fichas estão disponí-
veis com os membros da di-
retoria do CRM, no valor 
de R$ 30. Todo o valor ar-
recadado com a entrada, 
jantar e bebidas será des-
tinado à família do home-
nageado, Fabinho Baiano. 

CrM
Hoje será 
realizada 
homenagem 
a fabinho 
Baiano
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por dR. dENy dONATO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Números divulgados na 
quinta-feira (15), no Boletim 
Agropecuário do Centro de So-
cioeconomia e Planejamento 
Agrícola (Epagri/Cepa), apon-
tam redução de 20,4% na sa-
fra catarinense de milho grão. A 
combinação de estiagem e redu-
ção da área plantada trará uma 
queda na produção e a colhei-
ta deve fechar em 2,4 milhões de 
toneladas em 2018. 

  Os períodos de estiagem, 
principalmente em setembro e 
dezembro de 2017, comprome-
teram a produtividade das la-
vouras de milho catarinenses. Se 
na última safra os produtores co-
lheram em média 8,6 toneladas 
por hectare, este ano o número 
deve ficar em 8 toneladas/hec-
tare, uma queda de 7,14%. 

 A área plantada para o mi-
lho grão também será menor 
este ano, serão 310 mil hectares 
(14,3% a menos do que na últi-
ma safra). Os principais concor-
rentes do milho grão são o mi-
lho silagem e a soja, que vêm 

ganhando cada vez mais espa-
ço no meio rural. 

  Esses dois fatores fazem 
com que as projeções para a 
safra 2017/18 de milho não se-
jam otimistas. Com 643 mil to-
neladas a menos de milho grão, 
Santa Catarina pensa em alter-
nativas para suprir as cadeias 
produtivas de carnes. Segundo 
o secretário da Agricultura e da 
Pesca, Moacir Sopelsa, uma das 
opções é criar uma rota para 
que o milho venha do Paraguai, 
com preços mais competitivos 
do que aquele vindo do Centro
-Oeste brasileiro. 

 A colheita menor tem im-
pacto direto no setor produ-
tivo de carnes em Santa Ca-
tarina. Como maior produtor 
nacional de suínos e segundo 
maior produtor de aves, o Esta-
do consome em média seis mi-
lhões de toneladas de milho to-
dos os anos. 

 O acompanhamento de sa-
fra tem como referência a situa-
ção da colheita em fevereiro.

eM QUeDA Períodos de estiagem, principalmente em setembro e dezembro 
de 2017, comprometeram a produtividade das lavouras no Estado

Safra de milho terá redução de 
20,4% em Santa Catarina

PANOrAMA reGIONAL:
Região Oeste
Nas regiões de Chapecó, Xanxerê e Concordia, até o dia 
15 de fevereiro mais de 90% das lavouras se encontram 
em fase de maturação final e em torno de 10% da área 
plantada está colhida. Os relatos indicam uma safra 
normal que, devido à irregularidade das chuvas em alguns 
períodos (setembro e início de dezembro 2017), não 
deverá repetir os excelentes resultados da safra anterior.
 
Regiões de Joaçaba, Campos Novos, Curitibanos e 
Caçador
Nestas regiões, em função da ocorrência de período sem 
chuvas em setembro e na primeira quinzena de dezembro 
de 2017, as estimativas são de redução de rendimento 
entre 10 e 15%.  
 
Campos de Lages
As condições normais de umidade do solo sugerem safra 
com bom rendimento.
 
Região Norte
As lavouras nesta região estão com bom desenvolvimento 
e deverão apresentar bom potencial produtivo.

Alto Vale do Itajaí
Até o momento 45% das lavouras estão colhidas, o 
rendimento médio é de sete toneladas por hectare.

SeGUrANÇA 
Bombeiros fiscalizam regularização de 
piscinas em clubes e condomínios 

Novas regras de segu-
rança estão sendo exigidas 
para piscinas de clubes, ho-
téis e condomínios residen-
ciais, com fiscalização fei-
ta pelo Corpo de Bombeiros. 
O Corpo de Bombeiros Mili-
tar expediu um decreto nor-
mativo obrigando a instala-
ção de sistema antissucção 

em piscinas residenciais mul-
tifamiliares ou coletivas em 
Santa Catarina. A instalação 
de dispositivos de seguran-
ça em piscinas já estava pre-
vista em lei aprovada pela As-
sembleia Legislativa em 2015.

Pela norma, as piscinas 
precisam ter ralo antiaprisio-
namento e desligamento au-

tomático de bomba. O autor 
do projeto é o deputado Val-
mir Comin, do PP. Segundo 
ele, o investimento é menor 
que R$ 200. Esses locais têm 
até dezembro deste ano para 
se adequar às novas regras. 

Na região de Maravilha, o 
Corpo de Bombeiros está as-
sinando um plano de regula-

rização de edificação para os 
lugares onde as piscinas não 
estão de acordo com as nor-
mas de segurança. Confor-
me o comandante do Cor-
po de Bombeiros, tenente 
João Emiliano de Moura Mi-
randa, está se estabelecendo 
prazos para a regularização 
por parte dos responsáveis.

Comandante do Corpo de Bombeiros em Maravilha fala sobre fiscalização 

Arquivo/O Líder

NÃO CONSeGUe DeIXAr O/A PArCeIrO/A QUe Te fAz MAL?

PREMISSA: O amor é algo prático. A psicologia também. 
Nos próximos 3 post de Psique & Amor escreverei, portanto, 
sobre 3 relações significativas, práticas, da minha vida (belas e 
ruins), cada uma de maneira diferente, que me permitiram evo-
luir e aprender muito como pessoa, como psicólogo por meio de 
uma introspeção crítica e dura, ou seja, psicologia aplicada. A in-
tenção é ajudar por meio de identificação (alguns vão reconhe-
cer-se também em umas delas) a dar-se conta de como é sem-
pre possível superar-se e ficar bem. Isto porque o “reconhecer” 
tem a ver com o “entender” e o “evoluir” com o “escolher”. Mas 
vamos lá. 

ELIZABETH: já aconteceu com você de dar-se conta de es-
tar preso dentro de uma relação tóxica, que lhes deixa sofrer, 
pela maioria do tempo, mas não conseguir pôr um fim? Apesar 
do mal-estar e das tentativas, não conseguir deixar? E isto pare-
cer até reciproco? Mesma coisa para os dois? Aconteceu comi-
go também. 

Elizabeth era uma moça simples, querida, não resolvida. A 
necessidade dela de encontrar-se, o que significa um estado de 
profunda necessidade, levou-a a me totalizar, alavancando as-
sim o meu ego jovem com a ilusão de poder e potência. É como 
se, eu sendo tudo por ela, poderia salvá-la e assim eu valer. Tal-
vez, naquela fase, sem me dar conta, eu estava com uma neces-
sidade maior do que ela. Até menos resolvido. 

Mas tudo isto, em si mesmo, não seria um problema. O pro-
blema era que Elizabeth era extremamente ciumenta, ilógica, 
exagerada, destruidora e autopunitiva. O amor nunca pode 
destruir. 

Eu sofria. Me dava conta disso. Mas não conseguia deixá-la. 
Tentei inúmeras vezes. Mas: de um lado o sexo, que sempre é 
uma linguagem de poder, e que nas relações de ataque-fuga ga-
nha sempre papel de intensa definição de identidade; de outro 
o fato de que é complicado afastar-se de uma imagem distorci-
da de si mesmo que o outro te atribui, para te machucar ou por 
fragilidade (quando te acusam, xingam, cobram, etc. e você não 
se reconhece), porque seria como perder não por própria causa. 
Isto ninguém quer. Porque pagar o que não depende de ti, te dei-
xa impotente e exposto, sem defensas. 

Mas não era possível continuar assim. Continuar teria signi-
ficado não conseguir querer-se bem. Então o que fiz? 

Lembro que naquela época trabalhava nas clínicas na Suíça. 
Morava em uma bela casa com um jardim muito grande e vista 
para um lago. Uma noite peguei uma cerveja e olhando o lago e 
as estrelas, busquei dentro de mim. 

O que me impede de conseguir deixar? Toda aquela relação 
era muito negativa. Mas justamente por isso não conseguia des-
cartá-la, encerrá-la. Será que deixar todo aquele negativo, pra 
mim sem sentido, sem conseguir conquistar ou revertê-lo em 
um sentido positivo, teria significado admitir de eu ser muito ne-
gativo? Isso significaria que eu não estava não “não querendo” 
ela, mas estava querendo não ser eu negativo. A que custo? 

Então pensei: se o “negativo” me prende, me amarra, vou 
tentar me libertar passando pelo “positivo”. 

Fiz um elenco de todas as coisas positivas que reconhecia 
nela. Não em mim. Mas nela.

E aí me perguntei: todas essas coisas positivas são suficien-
tes pra mim? São aspectos tão raros que nunca mais vou encon-
trá-los em outras mulheres? A resposta foi “não” para ambas as 
perguntas. 

E daí foi simples deixá-la. Deixando o meu ego com ela, sem 
precisar defendê-lo ou impô-lo. Ao final, cada um tem direito de 
enxergar nos outros o que quiser ou conseguir, mas não por isso 
temos o dever de tornar qualquer um juiz de nós mesmos. Espe-
cialmente quem não faz-nos bem. 
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“Se você não está disposto a 
arriscar, esteja disposto a uma 
vida comum” 

Jim Rohn, empreendedor
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

SAIBA COMO BAIXAr O CONSUMO 
De COMBUSTíveL eM ATé 40%

Conforme matéria divulgada no GauchaZH, para reduzir os 
gastos mensais com abastecimento em até 40%, basta que se-
jam colocadas em prática algumas medidas simples na direção 
e na manutenção dos veículos. Confira algumas dicas abaixo.

CUIDADOS COM O CArrO 
Velas
- Estão entre os itens que mais influenciam 
no consumo. Precisam ser trocadas com a 
quilometragem recomendada pela montadora, que 
varia de modelo para modelo. Se as velas estão ruins, 
a queima de combustível fica irregular, o que reflete 
diretamente no aumento do combustível injetado.
 
Calibragem de pneus 
- Pneus murchos ou com a calibragem errada fazem 
o carro consumir mais combustível. A calibragem 
deve ser feita, no máximo, a cada 15 dias, seguindo 
as orientações das montadoras para pressão, que é 
diferente para traseira e dianteira e se o veículo está 
carregado ou não. Os pneus podem ser responsáveis 
por até 20% do consumo. 

Peso 
- Um carro mais pesado precisa de maior aceleração 
para se movimentar. Quanto mais carregado, mais o 
veículo consome. Por isso, é fundamental observar o 
peso máximo recomendado. Estudos mostram que 40 
quilos de excesso de peso aumentam o consumo em 
até 2%. Revise os objetos inúteis deixados no porta-
malas.  

Troca de marcha 
- A troca de marcha faz muita diferença. Os veículos 
trazem, no manual, a velocidade certa para a mudança. 
Um carro a 40 km/h não pode estar em quinta marcha, 
por exemplo. O uso do câmbio deve ser suave.

Ar-condicionado e filtros
- O ar-condicionado aumenta, em média, 20% o 
consumo do veículo. Os filtros de ar e combustível 
precisam ser trocados nas datas previstas pelas 
montadoras. Em caso de entupimento, eles interferem 
na mistura de ar e combustível na câmara de 
combustão, o que faz o veículo gastar mais.

Salário mínimo necessário para 
sustentar família volta a subir

Qual é o valor suficiente “para suprir as despesas de um traba-
lhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, 
vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência”? R$ 3.752,65, de 
acordo com uma estimativa divulgada do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O cál-
culo é feito mensalmente desde 1994 com base no valor da ces-
ta básica mais cara, atualmente a de Porto Alegre (R$ 446,69), 
seguida do Rio de Janeiro (R$ 443,81) e São Paulo (R$ 439,20).

Gerdau vende hidrelétricas 
em Goiás para mineradora 
Kinross por R$ 835 milhões

O grupo siderúrgico Gerdau anun-
ciou na quarta-feira (14) acordo com a 
mineradora canadense Kinross Gold 
para venda de duas centrais hidrelétri-
cas por R$ 835 milhões. A companhia 
produtora de aço vendeu os comple-
xos hidrelétricos de Caçu e Barra dos 
Coqueiros, em Goiás. As usinas fo-
ram inauguradas em 2010 e têm ca-
pacidade instalada total de 155 me-
gawatts. O presidente da Gerdau, 
Gustavo Werneck, afirmou em comu-
nicado que a venda das usinas é “mais 
um importante passo” do planeja-
mento de desinvestimentos do grupo, 
que nos últimos anos tem se concen-
trado em ativos mais rentáveis. Com a 
venda das usinas, a Gerdau já levan-
tou mais de R$ 6 bilhões nos últimos 
quatro anos com desinvestimentos.

Comércio do Estado fecha 2017 
com maior volume de vendas

O resultado do volume de vendas do varejo restrito - sem 
atividades de material de construção e veículos - foi o mais ex-
pressivo no país no acumulado de 12 meses. Enquanto San-
ta Catarina avançou 13,5% nas vendas e 12,8% na receita nomi-
nal, o Brasil registrou 2,0% e 2,2%, respectivamente, segundo a 
Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo IBGE no último 
dia 9. Já o varejo ampliado teve alta de 14,3%. O segmento que 
puxou os números positivos em 2017 foi o de hipermercados 
e supermercados (25%), no acumulado do ano, impulsionado 
pela queda na inflação dos alimentos, que trouxe mais poder 
de compra para as famílias. Na comparação com dezembro de 
2016 a alta foi de 23,7%. No acumulado do ano, dois setores que 
começaram a se recuperar foram o de equipamentos e material 
de informática, escritório e comunicação (24,2%), que amarga-
ram um longo período de baixa nas vendas por conta da que-
da na demanda, e eletrodomésticos (10,0%), que começam a 
reagir com a melhora no acesso ao crédito. Já móveis (15,8%) 
e tecidos, vestuário e calçados (8,9%) encolheram em 2017.

MERCADO pEt EM SAntA CAtARInA CRESCE 12% EM 2017

De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina (CRMS/SC), o núme-
ro de estabelecimentos ligados ao setor cresceu 12% em 2017 na comparação com 2016. O maior incre-
mento foi no número de hospitais (66%), seguido por clínicas (37%), pet shops (8%) e consultórios (6%).
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por dR. GEOvANI dELEvATI

MEDICINA E SAÚDE

SeIS PerGUNTAS 
SOBre INCONTINÊNCIA 
UrINÁrIA
Para entender um pouco 
mais a incontinência 
urinária, veja essa lista de 
dúvidas e respostas

O QUe é A 
INCONTINÊNCIA 
UrINÁrIA e QUAL 
SUA IMPOrTâNCIA?

A incontinência urinária é a 
perda involuntária de urina. É 
um problema muito frequente, 
que pode acometer homens e 
mulheres de todas as idades 
e apresentar variadas causas. 
Além da questão médica, a 
incontinência urinária pode 
comprometer a qualidade 
de vida e a autoestima das 
pessoas.

De maneira geral, a incon-
tinência urinária é duas vezes 
mais comum entre as mulhe-
res do que entre os homens. 
Cerca de 30-40% das mulhe-
res com mais de 40 anos apre-
sentam algum grau de inconti-
nência urinária. A idade é um 
fator de risco importante, es-
timando-se que a chance de 
apresentar incontinência uri-
nária após os 70 anos seja de 
quatro a cinco vezes maior do 
que na faixa etária de 20 a 40 
anos. Entretanto, a inconti-
nência urinária não deve ser 

encarada como normal em ne-
nhuma faixa etária, podendo 
ser tratada adequadamente na 
grande maioria dos pacientes.

Além da idade, outros fa-
tores que aumentam o risco de 
apresentar incontinência uri-
nária são: o diabetes, a obesi-
dade e a presença de doenças 
neurológicas. Nas mulheres, a 
falta de estrógeno parece tam-
bém ter alguma importância.

Crianças também podem 
ter incontinência urinária. 
O controle completo da be-
xiga geralmente se estabele-

ce até os cinco anos. Até esta 
idade, muitas crianças ain-
da apresentam perdas uri-
nárias durante o sono, o que 
chamamos de enurese. Pode 
ser causa de muita ansieda-
de e frustração para a criança 
e para os pais. Este é um pro-
blema quase sempre transitó-
rio e de fácil tratamento. Al-
gumas crianças podem ter 
incontinência urinária du-
rante o dia e infecções uriná-
rias. Nestes casos é necessária 
maior atenção e identificação 
da causa do problema.

QUeM PODe Ter INCONTINÊNCIA UrINÁrIA e 
QUAIS SÃO OS fATOreS De rISCO?
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eXISTeM DIfereNTeS TIPOS PrINCIPAIS 
De INCONTINÊNCIA UrINÁrIA?

Os principais tipos de inconti-
nência urinária são a incontinên-
cia urinária aos esforços e a incon-
tinência urinária de urgência. A 
incontinência urinária aos esforços 
(IUE) é a queixa de perda urinária 
ao fazer esforços, como tossir, espir-
rar ou carregar peso. É causada pelo 
enfraquecimento do esfíncter uriná-
rio e dos elementos de sustentação 
da uretra e da bexiga. Fatores que 
possam enfraquecer estas estrutu-
ras, tais como a multiparidade (mu-
lheres) ou cirurgias ginecológicas, 
podem aumentar o risco. Em mu-
lheres, a IUE corresponde a cerca 
de 40 a 70% dos casos de IU. Em ho-
mens, a IUE é rara e tem como prin-
cipal causa as cirurgias prostáticas.

A incontinência urinária de ur-
gência é a queixa de perda de uri-
na acompanhada ou precedida pela 
sensação de urgência para urinar. 
A pessoa sente uma vontade repen-
tina e incontrolável de urinar e não 

consegue chegar a tempo ao ba-
nheiro. Geralmente a pessoa uri-
na com grande frequência duran-
te o dia e mesmo durante a noite, 
o que pode comprometer o sono. 
Também recebe o nome de be-
xiga hiperativa. Na maior parte 
das vezes, não há uma causa apa-
rente. Doenças neurológicas au-
mentam o risco deste tipo de pro-
blema, incluindo lesão medular, 
esclerose múltipla, acidente vas-
cular cerebral, Parkinson e outras.

Homens com hiperplasia be-
nigna da próstata (HBP) também 
podem apresentar este problema. 
A avaliação deve sempre afastar a 
existência de outros problemas na 
bexiga, tais como infecção urinária, 
pedra ou tumores. A prevalência da 
bexiga hiperativa é bastante alta na 
população em geral, atingindo cer-
ca de 5% dos homens e mulheres 
com menos de 40 anos e até 35% 
da população acima de 70 anos.

COMO é feITA A AvALIAÇÃO 
DA PeSSOA QUe TeM 

INCONTINÊNCIA UrINÁrIA?

A avaliação inicial se baseia na histó-
ria clínica, para caracterizar os sintomas 
e o tipo de incontinência. O exame físico 
e alguns poucos exames laboratoriais são 
importantes para confirmar o diagnósti-
co e excluir problemas de maior gravidade 
que requeiram exames específicos. É fun-
damental avaliar o impacto da incontinên-
cia urinária na qualidade de vida e o dese-
jo do paciente de ser tratado.

QUeM PreCISA De TrATAMeNTO 
PArA A INCONTINÊNCIA UrINÁrIA?

Esta é uma questão importante, pois nem 
todos precisam ser tratados. Na maioria das 
vezes, a incontinência urinária representa um 
problema que é principalmente de qualida-
de de vida. Isto é, não há um risco significativo 
para a saúde física da pessoa. Assim, quando a 
incontinência é leve e a pessoa não se sente in-
comodada, o tratamento pode ser desnecessá-
rio. Existem situações, entretanto, nas quais a 
incontinência urinária é uma manifestação de 
problemas mais graves, que podem ser segui-
dos por infecções urinárias e até mesmo perda 
da função dos rins. Nestes casos, o tratamento 
é mandatório.

QUAIS SÃO OS TrATAMeNTOS PArA 
A INCONTINÊNCIA UrINÁrIA?

As alternativas de tratamento são várias e baseiam-
se na causa da incontinência urinária e na gravidade 
do problema, levando-se sempre em consideração 
a preferência do paciente. Geralmente são favoreci-
das as medidas mais simples e com menos chances de 
efeitos colaterais. Incluem mudanças comportamen-
tais e de estilo de vida, como evitar excesso de líquidos, 
realizar micções periódicas, tratar obstipação e outros 
problemas clínicos, como diabetes e obesidade. Tam-
bém pode incluir a fisioterapia para o assoalho pélvico 
e bexiga. Existem também medicamentos com ótima 
eficácia, notadamente para casos de incontinência de 
urgência e homens com problemas prostáticos.

Em casos mais complexos ou que não tiveram boa 
resposta ao tratamento conservador, vários tipos de 
procedimentos cirúrgicos podem ser oferecidos, ge-
ralmente através de cirurgias minimamente invasivas, 
isto é, de baixo risco e rápida recuperação. Destacam-
se os tratamentos atuais da incontinência urinária em 
mulheres através da colocação de fina faixa sob a ure-
tra (chamada cirurgia de sling), a aplicação da toxi-
na botulínica na bexiga para casos de incontinência 
de urgência e o implante de um marca-passo da bexi-
ga (neuromodulador). Nos homens com incontinência 
urinária de esforço (na maioria das vezes após cirurgia 
de próstata), as cirurgias de sling ou implante de es-
fíncter artificial podem ser ótimas opções.

Apesar das elevadas taxas de sucesso destas técni-
cas, complicações cirúrgicas não são raras e a decisão 
sobre qual tipo de tratamento é ideal para cada pacien-
te deve ser sempre compartilhada entre o paciente e 
seu médico.

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia
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Período de instabilidade econômica tem 
levado empresas a buscar diferencial 
para se firmar no mercado

eMPreeNDer eM SC

Quando a empresa do 
ramo mercadista co-

meçou a ir mal, a família Fi-
lipini decidiu que era o mo-
mento de mudar. Com pouco 
dinheiro e várias contas pen-
dentes, empreender se tor-
nou um desafio complica-
do de se concretizar. Por isso, 
para fechar as portas da anti-
ga empresa, a família forma-
da por pai, mãe e três filhos 
decidiu que era preciso ter 
paciência até que o novo ne-
gócio tomasse forma. 

O fundamental eles já ti-
nham: a ideia. Então, foi a 
vez de reunir elementos para 
que o plano pudesse, enfim, 
sair do papel, garantindo, lá 

na frente, uma folga no orça-
mento que há muito era aper-
tado. A escolha, dessa vez, 
não fugiu da especialidade 
da matriarca da família, cozi-
nheira de mão cheia. E assim 
nascia, na cozinha da casa 
dos Filipini, o mais novo deli-
very de marmitas de São Mi-
guel do Oeste.

“Nossa empresa surgiu 
em um momento de dificul-
dade da minha família. Tí-
nhamos outro negócio que 
não estava indo bem, então 
minha mãe teve a ideia de fa-
zermos marmitas e isso ini-
ciou apenas como uma forma 
de tentar algum ganho extra 
para pagar as contas, unin-

do, claro, à excelente cozi-
nheira que tínhamos em nos-
sa casa, que é a nossa mãe. 
Eu tinha meu próprio empre-
go, assim como meus irmãos, 
porém, resolvi vestir a cami-
sa e entramos de cabeça no 
negócio, com investimentos 
e ideias”, conta Gionei Filipi-
ni, filho mais novo e sócio da 
empresa. 

O empreendimento foi 
registrado conforme “man-
da o figurino” e, pouco a pou-
co, o número de pedidos, que 
havia começado tímido, foi 
mostrando à família que a 
empresa estava no caminho 
certo. O serviço delivery – en-
trega, em português – garan-
tiu ao empreendimento um 
diferencial em relação aos 
concorrentes e o filho mais 
novo, Gionei, de 26 anos, de-
cidiu que era o momento de 
deixar o emprego de repre-
sentante comercial para se 
dedicar à empresa da família 
em período integral. A apos-
ta foi corajosa, mas deu tão 
certo que o empreendimento 
não só saiu da cozinha da 
família, como já garantiu a 
necessidade de ampliação do 
novo espaço. 

“No começo usamos os 
utensílios de cozinha que tí-
nhamos em nossa casa, as-
sim como o próprio fogão. 
Durante os seis primeiros 
meses, trabalhei na empresa 
da família pela manhã e em 
meu outro emprego duran-
te à tarde. Neste período, fe-
chamos nosso antigo negócio 
e, com o aumento da deman-
da, trouxemos meu pai para 
fazer parte da equipe tam-
bém, e eu fiquei em perío-

do integral envolvido com o 
novo empreendimento, que 
hoje já tem um ano e cin-
co meses. Neste período saí-
mos da cozinha da nossa casa 
para um espaço que dividi-
mos de nosso antigo negócio 
e hoje já estamos ampliando 
novamente”, comenta.

Para continuar garantin-
do espaço na mesa dos clien-
tes, o delivery de marmitas 
tem apostado em ingredien-
tes importantes: preço, qua-
lidade e facilidade. Para isso, 
a tecnologia é aliada e os pe-
didos são feitos por um apli-
cativo de mensagens de celu-
lar. É pelo aparelho que a lista 
extensa de clientes também 
fica por dentro dos cardápios 
de cada dia e de novidades no 
atendimento. A ideia do novo 
assustou no começo, mas 
hoje os Filipini entenderam 
que apostar resulta em bons 
frutos no fim da colheita. 

“Manter a qualidade do 
nosso serviço sem sair do or-
çamento que nosso cliente 
suporta é um desafio diário 
com os aumentos constantes 
de gás e gasolina, por exem-
plo. Apesar deste ser um pe-
ríodo em que o país tem uma 
crise anunciada e exposta to-
dos os dias, nosso produ-
to se torna uma saída práti-
ca e bastante acessível para 
o trabalhador e até mesmo 
para as donas de casa que 
vivem na correria do dia a 
dia e tem a opção de, com 
apenas uma mensagem no 
celular, garantir, sem sair de 
casa, um almoço completo 
para a família inteira em sua 
mesa na hora em que prefe-
rir”, finaliza.

Apesar de a crise vir tor-
nando o caminho de mui-
tas empresas mais tortuo-
so, os números mostram que 
em Santa Catarina o cenário 
é positivo. Em 2017 a abertu-
ra de empresas cresceu 22,3% 
no Estado, maior incremento 
desde 2012. Os dados da Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico Sustentável e 
da Junta Comercial de San-
ta Catarina (Jucesc) apon-
tam 96,5 mil novos cadastros 
no ano passado, incluindo os 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs).

Em São Miguel do Oeste 
o comparativo de 2016 e 2017 
mostra que o número de em-
presas abertas no município 
mais que dobrou. Os dados 
são da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico. Con-
forme o secretário, Renato 

Romancini, o período repre-
sentou um saldo positivo. Em 
2016, conforme o relatório, 
o saldo foi de 184, enquan-
to que no ano passado foi de 
384. Os dados representam 
a subtração entre o núme-
ro de empresas que abriram 
e fecharam durante o perío-
do. “Foi um número bastan-
te surpreendente. As pessoas 
estão acreditando no muni-
cípio de São Miguel do Oeste. 
Tivemos 250 empresas fecha-
das e 634 empresas abertas 
no ano 2017”, menciona Ro-
mancini.

Para facilitar os empreen-
dedores em um dos processos 
mais estressantes, o burocrá-
tico, a administração munici-
pal implantou no ano passa-
do o Alvará no Tempo Certo. 
O serviço estabelece o prazo 
máximo de cinco dias para a 

NO eSTADO

Família Filipini apostou no delivery de marmitas



,  17 DE FEvEREiRO DE 2018 13

liberação da licença provisória de 
funcionamento do estabelecimen-
to. “São Miguel do Oeste sempre 
teve esse estigma de cidade difícil 
de abrir empresa, claro, ainda te-
mos um caminho a percorrer, mas 
já o Alvará no Tempo Certo facili-
tou muito a abertura de empresas. 

O trabalho no ano 2017 foi muito 
tranquilo no sentido de conseguir-
mos disponibilizar ao empresário 
que quer investir em São Miguel 
do Oeste uma agilidade na abertu-
ra das empresas”, argumenta o se-
cretário.

Romancini salienta que a in-

tenção da administração, junta-
mente com as entidades represen-
tativas do comércio e da indústria, 
é de realizar um diagnóstico das 
empresas do município para des-
cobrir qual é o forte da economia. 
Conforme o levantamento da pasta, 
hoje 67% das empresas abertas são 

do setor de prestação de serviços, 
27% comércio, 4% indústria e 2% 
de outras atividades. “É um dado 
muito importante porque estamos 
focados na questão de serviços. Por 
outro lado, a indústria e o comércio 
geram 180% da receita do municí-
pio”, finaliza.

A ARTE dO BOM NEGóCIO
Banheira que vira uma poltrona, ja-

nela vira mesa e o que antes parecia inútil 
agora é o objeto mais querido de alguém. 
Tudo isso graças ao novo empreendi-
mento de Maravilha. A Old Art perten-
ce a Diogo Silva e Fernando Brambilla 
há muitos anos, mas só saiu do papel no 
dia 5 de janeiro deste ano, quando eles 
transformaram o que antes era uma ideia 
em um negócio.

Na oficina dos dois tudo parece dife-
rente. Cada objeto espalhado já perten-
ceu a alguém por muitos anos e agora 
passa pelas mãos dos artistas que vão res-
taurá-lo ou transformar em outra coisa. 
Os sócios contam que já receberam mui-
tos trabalhos desde a abertura, mas como 
cada serviço exige tempo e empenho, são 
entregues, em média, dois por semana. 
“Primeiro a gente faz uma limpeza, pen-
sa em como pode funcionar e só depois 
aplicamos o nosso conhecimento”, expli-
ca Brambilla. 

Silva trabalha mais com o desenho 
e pintura, já Brambilla cuida da parte do 
corte, montagem e estrutura. “Já faz muito 
tempo que nos conhecemos e nossa von-
tade sempre foi essa, estamos felizes por-
que deu certo. É uma terapia fazer arte”, 
contam. 

A oficina Old Art também faz parte do 
cenário de crescimento catarinense. Con-
forme o secretário de Indústria Comércio 

e Turismo de Maravilha, Doraci Felisiak, 
em 2017, 337 novos negócios foram 
abertos em Maravilha, totalizando 2.115 
empresas. Na direção de Santa Catari-
na, o município também registrou um 
aumento, já que em 2016 foram 315 em-
preendimentos, uma alta de 6,53%. 

Brambilla e Silva estão no quadro 

dos 935 microempreendedores indivi-
duais (MEIs) do município. Mas para 
eles, a melhora na situação econômica 
do Estado não foi o motivo para a lar-
gada do negócio. “Empreender é isso, 
é tirar uma ideia do imaginário e traba-
lhar muito. Nós temos essa vontade e 
conseguimos começar”, finaliza. 

eMPreeNDeDOrISMO,

Empreender 
é isso, é tirar 
uma ideia do 
imaginário e 
trabalhar muito”

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Os sócios Diogo Silva e Fernando Brambilla

Um dos serviços é a restauração 

Oficina Old Art surgiu de uma ideia de empreender

Os projetos começam no papel
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INSCrIÇÕeS ABerTAS As aulas iniciam no próximo dia 28 e ainda há 
vagas para interessados em cursar a Universidade da Terceira Idade

Uniti programa novo ano letivo 
com novidades em Maravilha

A Universidade da Tercei-
ra Idade (Uniti) do campus 
da Unoesc de Maravilha está 
com inscrições e matrículas 
abertas para novos alunos. 
Até o início desta semana ha-
viam 30 inscritos, com 10 va-
gas ainda em aberto. A turma 
de até 40 alunos vai iniciar o 
ano letivo no próximo dia 28, 
às 13h30. 

As aulas serão ministra-
das nas tardes de quarta-fei-
ra, abrangendo áreas diver-
sas, como saúde, plantas 
medicinais, alimentação sau-
dável, psicologia, informáti-
ca, direito, entre outras áreas 
de conhecimento usadas no 
dia a dia pelos acadêmicos da 

Aulas serão nas tardes de quartas-feiras, no campus da Unoesc em Maravilha

Carine Arenhardt/O Líder

terceira idade. Podem se ins-
crever pessoas com mais de 
55 anos.

Além dos maravilhen-
ses, o campus de Maravilha 
atende outros municípios, a 
exemplo de Tigrinhos, com 
o qual a Unoesc firmou uma 

parceria para o fornecimento 
de transporte para os alunos 
da Uniti. O objetivo é buscar 
parceria com mais municípios 
da região. Neste ano também 
seguem as aulas da turma que 
iniciou em 2017 e vai agora 
para o terceiro período. 

MÓDULO 2
Conforme a professora 
isolde Klein Pinheiro, 
além dos novos alunos, a 
Unoesc recebe neste ano 
45 formandos da Uniti 
para o início do módulo 
2. Ela destaca que esta 
segunda fase é um reforço 
de algumas disciplinas já 
estudadas no módulo 1, 
com mais 100 horas/aula. 
A continuidade dos estudos 
foi um pedido dos próprios 
alunos que se formaram no 
primeiro módulo em 2017. 
Caso houver demanda, o 
objetivo é continuar com 
novas turmas de egressos 
nos anos seguintes.

Termina hoje (17), à meia-
noite, o horário de verão, em 
vigor desde outubro do ano 
passado. O relógio deve ser atra-
sado em uma hora em 10 esta-
dos e no Distrito Federal, valen-
do para as regiões Sudeste, Sul 
e Centro-Oeste (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Espí-
rito Santo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, Goi-
ás, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul e Distrito Federal).

O horário de verão foi insti-
tuído com o objetivo de econo-
mizar energia no país em função 
do maior aproveitamento do pe-
ríodo de luz solar. A medida foi 
usada pela primeira vez em 1931 
e depois em outros anos, sem re-
gularidade. Em 2008, ganhou ca-
ráter permanente e passou a vi-
gorar do terceiro domingo de 
outubro até o terceiro domin-
go de fevereiro do ano seguinte.

O fim do horário de verão 
chegou a ser avaliado pelo go-
verno federal, depois que um 
estudo do Ministério de Mi-
nas e Energia indicou que o pro-
grama vem perdendo efetivi-
dade. A análise mostrou que 
a intensidade de consumo de 
energia elétrica estava mais li-

gada à temperatura do que 
ao horário, com picos nas ho-
ras mais quentes do dia.

Porém, o Brasil enfrenta um 
período de estiagem, com hi-
drelétricas com níveis de água 
reduzidos, o que vem obri-
gando o governo a ligar as ter-
melétricas (de operação mais 
cara) e até mesmo a impor-
tar energia de outros países.

MAIS TArDe
Foi editado pelo presi-

dente, Michel Temer, decre-
to que reduz a duração do ho-
rário de verão. Assim, neste ano 
ele começará em 4 de novem-
bro, um fim de semana após 
o segundo turno das eleições, 
marcado para 28 de outubro.

A mudança foi um pedi-
do do presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Gil-
mar Mendes, para evitar atra-
sos na apuração dos votos e 
na divulgação dos resulta-
dos do pleito. Um dos exem-
plos citados pelo tribunal foi 
o Acre, onde as urnas são fe-
chadas três horas depois de a 
contagem de votos já ter sido 
iniciada nas regiões Sul, Su-
deste e parte do Centro-Oeste.

HOrÁrIO 
relógios devem ser 
atrasados em uma hora 
neste fim de semana

Após uma semana de 
capacitação dos profissio-
nais, a Secretaria de Educa-
ção de Cunha Porã deu iní-
cio, na quarta-feira (14), 
a mais um ano letivo. Ao 
todo, retornaram aos ban-
cos escolares aproximada-
mente 1.126 alunos da rede 
municipal de ensino, di-
vididos entre creches, jar-
dins e ensino fundamental.

De acordo com a secre-
tária de Educação, Marise 
Schmidt, e a secretária-ad-
junta, Eliane Becker, para 
recepcionar os alunos foram 
feitas diversas melhorias 

ANO LeTIvO
Mais de mil alunos retornam aos bancos 
escolares em Cunha Porã

Crianças contaram com novidades no retorno às aulas

Divulgação

nas escolas, como reformas 
e pinturas. “Esperamos que 
este retorno às aulas seja de 
felicidade e que ela se esten-
da no decorrer de todo ano, 

para que tenhamos compro-
metimento, respeito e res-
ponsabilidade diariamen-
te em prol de uma educação 
cada vez melhor”, afirmam.

As profissionais ressal-
tam que o calendário esco-
lar foi elaborado em dezem-
bro do ano passado, levando 
em conta o transporte es-
colar. “Também fizemos as 
adequações no calendário 
da rede municipal no iní-
cio deste ano com a presen-
ça de todas as direções das 
escolas e contamos com vá-
rios eventos programados 
para o decorrer de 2018. Te-
mos ainda que fazer alguns 
ajustes, então dentro da le-
galidade e das possibilida-
des vamos fazer as adequa-
ções necessárias”, destacam.
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

A mulher elegante…
1. Trata bem quem presta serviços a ela, 

como garçons e vendedores. Afinal, ela 
sabe que ninguém é melhor do que 

ninguém. Dar bom-dia ao porteiro, 
dizer “muito obrigada” ao receber 
um prato no restaurante e olhar 

nos olhos do vendedor que a 
atende são atitudes elegantes.
2. Sabe falar sobre diversos 
assuntos, como política e 
viagens. Ela lê, se informa 
sobre o cotidiano, aprende 
mais sobre seus hobbies e 
interesses e procura ser uma 
pessoa que tem conteúdo para 

conversar.
3. Entende a importância de 
saber trocar um chuveiro ou um 
pneu. Ou outras coisas do dia a 
dia que não precisamos esperar 
que outra pessoa faça. Mas 
também sabe que está tudo 
certo em pedir ajuda quando 
não conseguir fazer algo. 
Humildade é tudo!
4. Não tenta passar por cima de 

ninguém para subir na vida. Não 
cria fofocas no ambiente de trabalho. 
Não tenta prejudicar a imagem de 
outros funcionários. Não tenta palpitar 
onde não cabe sua opinião. Respeito 
faz parte de uma postura profissional 
e elegante.
5. Ela respeita diferenças e procura 
sempre aprender mais sobre as 
pessoas. É elegante ter noção de 
conceitos básicos para respeitar 
minorias, diferentes religiões, 
diferentes culturas. Comece por não 
fazer piadas com raça, opção sexual, 
religião ou aspectos físicos das 
pessoas e tente cortar comentários 
desrespeitosos quando você perceber 
que alguém está fazendo isso.
6. Enquanto conversa com alguém, 
olha nos olhos e não fica no celular 
o tempo todo. Demonstre real 
interesse em uma conversa ou saia 
educadamente. Conversar usando 
o celular ao mesmo tempo não é 
nada elegante. Evite.
7. Usa a razão, é justa e não é 

ríspida ao fazer uma crítica. Sabe criticar (e 
receber críticas), é uma arte que necessita de 
constante prática e cuidado. Pense bem nas 
palavras que for usar e foque no problema 
e não na pessoa. Atitudes podem ser 
criticadas, erros podem ser criticados, mas 
tente não ferir o outro com grosserias.
8. Sabe reconhecer algo de bom naqueles 
ou naquilo que não gosta. Nem tudo é 100% 
ruim ou 100% bom. É importante reconhecer 
e separar o que você não gosta em alguém 
ou em alguma coisa, da parte boa que tudo 
pode ter. você pode, por exemplo, não gostar 
das atitudes de determinado cantor, mas 
apreciar sua música mesmo assim.
9. Pratica o provérbio que diz “a palavra é 
prata, mas o silêncio é ouro”. Saber a hora 
de ficar em silêncio e apenas ouvir e saber 
quando sua opinião não é necessária em 
uma situação é elegante, elegantíssimo!
10. Ouve e sabe apreciar as coisas que os 
outros gostam, mesmo que sejam coisas que 
não goste ou concorde. Por exemplo, você 
pode gostar de bossa-nova, mas tem que 
respeitar quem curte outros estilos musicais, 
como sertanejo ou funk. Nunca ache que só 
o que você gosta é bom, respeite o gosto e a 
cultura dos outros.
11. Sabe reconhecer seus erros, tenta 
consertá-los e não tem vergonha de pedir 
desculpas. Reconhecer as próprias falhas 
e fazer algo a respeito não é humilhação, 
é elegante e humilde. É algo que deve ser 
praticado todos os dias.
12. Nunca fala mal dos outros. Por mais 
difícil que seja e muitas vezes sejamos 
tentados a fazer isso, é bom evitar. Falar mal 
dos outros mostra mais sobre o seu caráter 
do que sobre o deles. Se você não gosta de 
alguém, afaste-se em vez de ficar fofocando 
pelas costas.
13. Sabe manter o controle mesmo nas 
situações mais caóticas. Quando algo ruim 
acontece, não é necessário gritar, entrar 
em pânico, xingar e usar palavras pesadas. 
Mantenha a calma. A agressividade não vai 
fazer nada se resolver mais rápido ou melhor.
14. Tenta não julgar as pessoas pela 
aparência e evita estereotipá-las. É muito 
importante saber calar aquela “voz interna” 
que fica julgando as pessoas mentalmente 
enquanto a gente observa uma pessoa na 
rua ou numa roda de amigos. Procure deletar 

tudo que você acha que a imagem da pessoa 
está te passando e tente conhecê-la de 
verdade.
15. Fala em um tom médio, nem muito baixo 
e nem gritando. A mulher elegante fala em 
um volume que permite que todos a escutem 
em bom som, mas também não grita, pois 
sabe que isso não é necessário. É bacana 
também procurar melhorar a dicção para 
ser bem entendida. Saber falar bem é muito 
elegante.
16. Aprecia e exercita um senso de humor 
saudável. Nada pior do que alguém que 
não ri de nada, que não faz brincadeiras 
e que não se diverte com a vida. Para ser 
alguém agradável de estar por perto, não seja 
carrancuda.
17. Sabe dizer não sem ser grosseira. Na vida 
precisamos dizer muitos “nãos”, mas isso 
não significa que precisemos ser grossas. 
A não ser que a situação em si já seja uma 
grosseria. Nesse caso, use seu julgamento e 
aja como achar melhor.
18. Pratica a gratidão, agradecendo sempre 
que possível. Agradeça sua mãe pela ligação 
inesperada, seu companheiro de trabalho 
por uma gentileza, seu carteiro por colocar 
a revista em um local seco e seguro, a 
professora do seu filho por tê-la avisado 
sobre seu comportamento, um amigo por 
aquela carona que te salvou o dia, o caixa do 
mercado pelo troco que você tanto precisava. 
Agradeça mais. Por coisas simples, por 
coisas não tão simples. Mas agradeça.
19. Cultiva amizades de variadas origens, 
culturas e grupos. Quem convive apenas 
com pessoas de um grupo semelhante 
acaba sem saber como é a vida fora dessa 
bolha. Conheça gente de idades, raças, 
culturas, religiões e países diferentes. 
Pessoas de origens diferentes agregam 
histórias e amizades riquíssimas na sua vida, 
experiências que dinheiro nenhum compra.
20. valoriza e celebra as conquistas de 
outras mulheres. Neste momento em 
que mais do que nunca tem se falado em 
feminismo, pratique-o. Pratique a empatia 
por outras mulheres. Celebre as conquistas 
das suas amigas. Leia livros escritos por 
mulheres. vote em mulheres. Não ignore 
as mulheres que estão se inserindo em 
territórios que antes eram dominados 
apenas pelos homens.

eXCeLeNTe fIM De SeMANA A TODOS!

SeGreDOS De TODA MULHer eLeGANTe
É possível adotar alguns hábi-

tos do bem e se tornar uma pes-
soa educada e gentil, fazendo 
com que a elegância seja um 
cartão de visitas da sua vida 

pessoal e profissional.
Elegância está longe de ser algo re-

lacionado à classe social ou quanto di-
nheiro uma pessoa tem. Todo mundo 
na vida já conheceu gente rica e elegan-

te, gente rica e grosseira, gente pobre ele-
gante e gente pobre grosseira. Dinheiro 
diz o que você pode comprar, mas não li-
mita sua postura.

E a elegância é algo muito abstrato. 

Não é possível medi-la ou separar em re-
gras, como uma fórmula matemática. Ela 
é um conjunto de atitudes que se acredi-
ta serem educadas, polidas e gentis com 
os outros ao redor e consigo mesmo.
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO VOLTA AO MUNDO

por HENRIqUE HÜBNER

Vitrine

AGeNDA 
De eveNTOS

MArAvILHA 

17/2 - MC DG e DJ Tadeu – 23h59 – Hangra 
18/2 - Festa do Porco Recheado – 9h – Linha Barro Preto
25/2 - Festa Linha Primavera Alta – 10h 
7/3 - Encontro Empresarial da Mulher – 19h - Lar de Convivência

SÃO MIGUeL DO OeSTe 

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 espero que tenham aproveitado mais uma jornada! Nos vemos em breve!

HOJe eNCerrAMOS NOSSA JOrNADA PeLOS MeLHOreS LUGAreS De 
fOrTALezA PArA Se DeSfrUTAr eNQUANTO eSTIver POr LÁ!!!

O Beach Park é um dos maiores complexos de diversão do Brasil. O lugar tem 
uma ótima barraca de praia, hotel e a área que mais faz sucesso: o parque aquático na 
frente do mar. Ainda que esteja em Aquiraz, o complexo Beach Park é um dos princi-
pais pontos turísticos de Fortaleza e garante diversão para pessoas de todas as idades.

O parque tem diversas piscinas, brinquedos e toboáguas - os atrativos têm vá-
rios níveis de aventura, desde as mais leves (para as crianças) às mais radicais, para 
os que não temem altura e rodopios em cima de uma boia. O brinquedo mais famo-
so do parque é o Insano, que tem uma queda de 41 metros de altura. Para quem não 
encara toda a altura do Insano, a dica é brincar no recém-lançado Arrepius, que tem 
vários toboáguas legais e mais leves; a exceção é a cápsula, um brinquedo em que o 
“chão” abre embaixo de seus pés.

Quem viaja ao Nordeste pre-
cisa comer, ao menos uma vez, 
uma boa tapioca; o Centro das Ta-
pioqueiras é perfeito para esse 
fim. O lugar reúne em um úni-
co espaço diversas tapiocarias, en-
tão você terá várias opções. Uma 
das tapiocarias que mais faz su-
cesso é a da Xuxa, que ganhou 
este nome depois que a artista de 
mesmo nome esteve no lugar.

Visitar o centro é uma exce-
lente pedida para fazer um café 
da manhã caprichado ou um lan-
che no fim da tarde. Os preços 
são bons; portanto, o centro é in-
dicado para quem deseja fazer 
uma refeição sem gastar muito. 

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, ou simplesmen-
te “Dragão”, é um dos pontos turísticos mais famosos de Fortale-
za. O lugar tem salas de teatro e cinema, abre espaço para expo-
sições e apresentações musicais, além de abrigar o planetário, o 
Museu de Arte Contemporânea, o Museu da Cultura Cearense, 
entre outros espaços culturais.

Quem quer incluir na programação uma atividade cultu-
ral precisa conhecer esse lugar; ainda que esse não seja o foco, 
o Dragão é também um ótimo local para curtir a vida notur-
na, com cafeterias, restaurantes e bares com cadeiras ao ar li-
vre que são indicados para petiscar e to-
mar uma bebida no fim do dia. Ao 
menos uma vez durante sua via-
gem, você precisa ir ao complexo!

A dica de estilo de hoje é daquelas 
que salvam nossos dias menos inspirados. 
Você vai se surpreender com o que esse 
truque de estilo pode fazer por você e seu 
look do dia! 

Se você estiver naqueles dias que ne-
nhuma roupa fica bem, tente fazer um 
nó na sua blusa ou camisa. Num geral, a 
maioria dos tecidos tende a voltar logo 
ao seu estado normal, mas mesmo assim 
tome cuidado na hora de fazer o nó para 
não forçar demais o tecido para não ceder. 

O nó pode ser centralizado ou de ladi-
nho, usado com uma calça de cintura alta, 
uma saia colada ou mostrando um pouco 
da barriga para os dias mais descolados. 

O importante é que com esse truque 
você tem a garantia de um truque estiloso 
e diferenciado, sem ter que se preocupar 
muito. Use e abuse dos nós, tanto no ve-
rão, como no inverno, no trabalho ou nos 
passeios!  

UM NÓ AMIGO
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por ROSIANE  POLETTO e ESTELA SERPA

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

Vitrine

A quinta-feira (15) foi um 
dia muito especial para 
a colunista de moda do 

Jornal O Líder, Susane 
Zanin, pela passagem de 

seu aniversário! Desejamos 
sucesso, felicidade e muita 
paz em sua vida! Parabéns!

Weslley Daneluz completou 
mais um ano de vida na 
quarta-feira (14). Parabéns! 
Felicidade e muito sucesso 
sempre!

A Secretaria de Estado da Saúde 
de Santa Catarina iniciou nesta 
semana campanha para doadores 
de sangue do tipo O - (negativo), 
pois os estoques estão baixos. 
Mas é claro que todos os tipos 
sanguíneos são bem-vindos! 
Procure o hemocentro mais 
próximo (http://www.hemosc.org.
br/onde-doar.html) e salve vidas!

Pra quem gosta de carros antigos, não perca, amanhã (18), o 2º 
Encontro de Carros Antigos de São Miguel do Oeste, realizado pelo 
velho Oeste Car Club. O local será a Praça valmir Botaro Daniel! 

A linda isadora Moroni Borghetti 
comemorou seus dez anos na sexta-
feira (16). Toda a família lhe deseja 
muitas coisas boas! Continue sendo 
esta menina maravilhosa, meiga e doce 
que todos amam! Parabéns!

Quem comemora mais um ano de vida 
na terça-feira (20) é a querida Ana Paula 
Sehnem. Os desejos de muito sucesso, paz, 
amor  e saúde são dos colegas e amigos do 
Grupo WH Comunicações. Parabéns!
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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 POSSíveL DevOLver 
QUeM NOS AMA? 

Parece uma pergunta estranha, mas vocês irão 
entender. Dias atrás li a triste história de uma ca-
chorrinha narrada em uma rede social. 

Ela tinha sido adotada há quase um ano. E de-
pois, sem mais, nem menos, a família decidiu que 
não a queria mais. A equipe de voluntários da ONG 
que havia providenciado a adoção tentou de to-
das as formas ajudar, orientar, explicar dos trau-
mas que este animal iria passar se fosse devolvido e 
nada adiantou. Um dos motivos que deram é que ela 
era muito brava. E para a surpresa dos voluntários, 
quando chegaram na casa para buscar a cachorri-
nha se depararam com um lindo filhotinho. Com 
ele, a família iria ficar. Até quando? Não se sabe.

Fiquei me questionando, a família ficou pratica-
mente um ano com a cachorrinha, como ela é um 
ser e não um objeto, criou vínculos, ou seja, afeto 
com a família adotante. E me questionei como esta 
família não criou vínculos com ela? Como consegui-
ram substituí-la como se fosse um brinquedo velho? 

Eu tenho dois cães e dois gatos, três deles são 
adotados. Claro que tivemos dificuldades quando 
adotamos a Angel, minha gatinha, tivemos que man-
tê-la trancada por dias num quarto, já que o Chico, 
o outro gato, a rejeitou. Ele também ficou agressivo, 
eu não conseguia nem me aproximar dele. Mas com 
muita paciência e amor, o relacionamento deles foi 
sendo construído. O Chico foi se acalmando e agora 
são companheiros, um não fica sem o outro. 

E como eu poderia colocar o Chico na rua ou 
doar para alguém por conta do seu comportamen-
to? Esta jamais seria a solução. Eu o amo e sei que 
ele também me ama. 

É claro que ser tutor de um animalzinho de es-
timação dá trabalho e gera custos. Nossos compa-
nheirinhos precisam de uma alimentação adequada 
e se ficarem doentes, precisam ser levados ao vete-
rinário. 

Então só adote se tiver certeza do que está fa-
zendo. Eu repito, eles são seres que sentem a dor do 
abandono, alguns chegam a ficar deprimidos e esta 
dor poderá ser fatal. 

E faço mais um questionamento: vocês querem a 
responsabilidade de causar um sofrimento tão gran-
de em um ser inocente? Eu acredito muito em causa 
e consequência, ação e reação, portanto saiba que 
você irá responder por este abandono, não pelas leis 
humanas, ainda são fracas e falhas, mas sim pelas 
Leis Divinas. 

Chico Xavier nos diz: “Nós, seres humanos, esta-
mos na natureza para auxiliar o progresso dos ani-
mais, na mesma proporção que os anjos estão para 
nos auxiliar. Portanto quem chuta ou maltrata um 
animal é alguém que não aprendeu a amar.”

Portanto vamos assumir nossa responsabilidade 
perante estes seres e entender que o que eles mere-
cem é apenas respeito e muito amor. 

FALA SéRIo, MãE!
Amor, carinho, compreensão e, 
claro muitas, muitas brigas. Brigas 
importantes, bobas, engraçadas, 
memoráveis. Só variam conforme 
a idade. Boletim, arrumação do 
quarto, namorados, legumes, 
viagens, hora de chegar das 
festas... Tudo é motivo para pelejas 
domésticas. Na primeira metade 
do livro, os textos mostram o ponto 
de vista da mãe. Mas depois do 
primeiro beijo, aos 12 anos, é Maria 
de Lourdes (ou Malu, como ela 
prefere) quem assume a narrativa.

EINSTEIN - SUA VIDA, SEU UNIVERSo
‘Einstein - Sua vida, seu universo’, biografia 
de Albert Einstein, baseia-se numa coleção 
de cartas divulgadas em 2006, vinte anos 
depois da morte de sua enteada, conforme 
ela determinara em testamento. Escrita pelo 
jornalista Walter isaacson, que já presidiu os 
grupos Time e CNN, e amplamente elogiada 
pela crítica, revela um Einstein avesso a 
qualquer tipo de dogma. Foi esse espírito 
rebelde que permitiu o nascimento da teoria que 
revolucionaria a física. O conteúdo das cartas 
desnuda a vida íntima de uma mente genial. Um 
homem simples e afável, mas ao mesmo tempo 
impertinente e distante, Einstein mantinha 
relacionamentos pessoais difíceis, segredos 
e casos extraconjugais, além de desprezar a 
guerra e se divertir com a aura de celebridade. 

Não é segredo o bem que 
elas nos fazem. Ninguém du-
vida o quanto é bom tê-las 
por perto. Sim, estamos fa-
lando das plantas. E saben-
do o quanto elas nos fazem 
bem, tudo o que precisamos 
é arrumar um espacinho 

para que a decoração fique 
ainda mais especial com a 
presença de um belo jardim, 
são ótimas para serem colo-
cadas sobre mesas de jan-
tar, nos cantos das paredes 
ou sobre mesinhas e criados
-mudos.

QUer Ter PLANTAS eM CASA e NÃO TeM “DeDO verDe”
Você não vai conseguir matá-las tão fácil e elas vão deixar sua casa confortável e estilosa.

Embora o cultivo de 
plantas seja uma ativida-
de de horizonte amplo, com 
uma infinidade de espécies 
possíveis de serem cultiva-
das no interior do lar, a me-
lhor forma de começar este 
hábito é escolhendo espé-
cies de cultivo fácil e que 
não demandem muito tem-
po, como suculentas, cac-
tos, violetas e outras espé-
cies facilmente encontradas. 
Para isto, não são necessá-
rias muitas ferramentas para 
os cuidados. Comprando as 
plantinhas já grandes, tudo 

o que você precisará é de 
húmus de minhoca (adubo) 
e regas de acordo com a ne-
cessidade de cada planta. É 
essencial também que você 
mantenha no lar um espaço 
com boa iluminação natural, 
não necessariamente com 
luz solar direta. Como sa-
bemos, as plantas precisam 
de luz para realizar a fotos-
síntese, que é a absorção de 
nutrientes pela luz natural. 
Embora isto seja essencial 
para que a maioria das plan-
tas esteja sempre forte, nem 
todas as plantas aguentam a 

luz solar diretamente sobre 
elas, isto porque são frágeis e 
precisam apenas de ilumina-

ção direta. 
Algumas plantas para 

você cultivar:

Escolha a sua planta ideal e mãos à obra! 
Depois espere os comentários do seu jardim!

Lança-de-são-jorge 
- Ela se dá bem em 
qualquer ambiente 
e precisa ser regada 
apenas uma vez por 
semana.

Orquídeas - Elas são tão 
finas que nem querem que 
você mexa muito nelas. Elas 
só precisam de sol e um 
pouquinho de água (meio 
copo) uma vez por semana.

Antúrios - O antúrio vai 
dar um ar tropical para 
a sua casa e aguenta 
muito bem ambientes 
com ar seco e donos 
esquecidos. 

Mini-cactos - São 
charmosos e 
precisam de água 
uma vez por mês.
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Vitrine
gALeRIA

João Guilherme é um fofo e sempre muito simpático 
para as lentes da Metz Fotografias.

Camila Marina Daltoé Oro, para comemorar seus 15 
anos, fez uma animada festa no dia 3 de fevereiro, em 
sua residência. Parabéns!

Bruno Luiz Scalco comemorou quatro aninhos no dia 9 de 
fevereiro com os pais Diana e Andrei José e mana Júlia Eloísa

Luis Felipe e seu papai, Daniel!

Lorenzo Manoel, de 6 meses, alegria da mamãe Daia Loro

Otto Luiz Souto celebrou um aninho no dia 7 de fevereiro 
com os pais Marieli e Thyago

Helena Czarnowski completou um aninho e três 
meses. Filha de Gabrielli Rita Bertoldo Baumann e 
Fernando Czarnowski
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Vitrine
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BANCO 35

DMRM
GONZAGUINHA

NORTEADOI
JVELSEMO

BUEIROATOR
ANTICLARA
NAAMOUSAR

DESPLUMARQ
CUIRAPURU

LACSNSEI
SORTIDONP
ARIANOCHE
NOTADRAIL
ONRIBEIRA
VESICULAG

BALEMODERNO

Dois sedu-
tores da

Literatura
mundial

Item da
bebida “on
the rocks”

Mamífero
marinho 

com presas
de marfim

Nothing
(?): nada
mais, em

inglês

“Eu te (?)!”,
frase 

de enamo-
rados

Modo 
de (?):

instrução 
de manuais

Entrar em
disputa

por

Título de
Ramiro

Bastos, em
“Gabriela” 

Tenho 
conheci-
mento

Pintar (mu-
ro) com 

substância
branca

Órgão for-
mado por
néfrons
(Anat.)

Vale do (?),
reserva de 
Mata Atlân-
tica (SP)

Letra
sagrada
para os
Maçons

Profissão
de Mateus

Solano
Chefia

Parte 
do ovo 
rica em

albumina

Diz-se da pessoa
“escrava” do dinheiro
Orações que se repe-

tem durante 9 dias

Tubulação
de esgoto

Pedra de
moinho

Touro, em
inglês

Guiado em
uma dada
direção

(fig.)

Compositor
de “É” e
“Grito de
Alerta”

Prefixo de 
“antigripal”:
contrário
(?) marra:

à força 
(bras. pop.)

Tirar as
penas de
Lago, em
francês

Pássaro a-
mazônico
(?) Lee,
cantora

Interjeição
gaúcha

Dispositivo
elétrico

Trilho, em
inglês

(?) Spencer,
ator

Bebida
cubana
Instruo;
oriento

Estilo de
dança da

alemã Pina
Bausch

O peso buscado por
quem faz dieta

Limites do
quarteirão

A Indonésia, por sua
configuração

geográfica
mundial

Com
vários

sabores
(o pacote
de balas)

(?) Suas-
suna, dra-
maturgo

paraibano
Grau de

avaliação
escolar 

Pequena
bexiga ou
cavidade
(Anat.)

3/bud — lac. 4/else — rail. 6/renhir — taurus. 8/norteado. 11/balé moderno. 12/materialista.

INGREDIENTES
Recheio:
1 lata de leite condensado
2 gemas
1 colher (sopa) de manteiga
1/4 de xícara de licor de ovos ou 1 co-
lher (chá) de essência de baunilha
3 colheres (sopa) de suco de limão

Massa:
2 tabletes de fermento para pão (30g)

2 colheres (sopa) de açúcar
1 1/2 xícara (chá) de leite morno
1 xícara (chá) de manteiga
2 gemas
1 pitada de sal
6 a 7 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar misturado com 2 co-
lheres (sopa) de canela em pó para polvilhar
óleo para fritar

MODO DE PREPARO

Recheio:
Numa panela misture bem o leite condensa-
do, as gemas e a manteiga. Leve ao fogo bai-
xo por cerca de 10 minutos, até obter uma con-
sistência cremosa. Retire do fogo e junte o licor 
ou a essência de baunilha e o suco de limão.
Massa:
Dissolva o fermento e o açúcar no leite. Junte 
todos os ingredientes, menos a farinha, e mistu-
re bem, juntando a farinha aos poucos até ob-
ter uma massa que solte das mãos. Forme boli-

SONHO De CreMe

PArA COLOrIr

nhas de tamanho médio e deixe descansar num 
tabuleiro ou mármore polvilhado com farinha. 
Cubra com um pano limpo e deixe dobrar de vo-
lume. Frite os sonhos em fogo brando, em óleo 
não muito quente, dourando uniformemente. 
Deixe escorrendo em papel absorvente. Depois 
de esfriar um pouco, corte cada sonho ao meio 
sem dividi-los totalmente, recheie com o creme e 
polvilhe com a mistura de açúcar e canela em pó.
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O Rotary Club Maravi-
lha Centro realizou na noite 
de quinta-feira (15) reunião 
festiva com homenagem, 
distintivação de dois novos 
membros e apresentação de 
algumas atividades desen-
volvidas pelo Rotary e pelo 
Interact. De acordo com o 
presidente, Jair Schossler, 
o evento também marca os 
113 anos do Rotary Interna-
cional, na sexta-feira (23).

Na ocasião, foram apre-
sentadas algumas ações de-
senvolvidas pelo clube, en-
tre elas a campanha de 
erradicação da poliomieli-
te, da hepatite zero, proje-
to Profissional Destaque, 
Maravilha de Natal, Jantar 
das Massas, visita aos inter-

COMeMOrAÇÃO Evento realizado na sede do clube contou com homenagem para Gema Rigo Sirtolli

rotary Club promove noite festiva com 
apresentação das ações desenvolvidas

nados do Hospital São José, 
participação em eventos e 

festividades do município, 
entre outros.

O representante dis-
trital do Interact Distrito 
4740, Alexandre Vanin, de 
São Lourenço do Oeste, ex-
planou sobre o programa. 
Segundo ele, o Interact é 
um programa do Rotary In-
ternacional voltado para jo-
vens líderes de 12 a 18 anos, 
em que prestam serviço vo-
luntário em suas comuni-
dades e desenvolvem as-
pectos relevantes para o 
crescimento pessoal e pro-
fissional, como organização 
e responsabilidade social.

Após a explanação, foi 
realizada homenagem e en-
trega do certificado de Ami-
ga do Rotary para Gema 
Rigo Sirtolli, em reconheci-
mento pelos trabalhos de-
senvolvidos em prol do clu-
be. No Projeto Manta do 
Amor, é Gema quem faz a 
costura das mantas, de for-
ma voluntária.

Na sequência das ati-
vidades, foi feita a distinti-
vação de dois novos mem-
bros: Pedro Ademir dos 

Santos e Marli Inês Gatto 
dos Santos. Após, foi pro-
movido jantar de confrater-
nização.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Gema Rigo Sirtolli recebeu certificado de Amiga do Rotary

Pedro e Marli dos Santos são os novos membros do clube

Reunião foi feita na sede do clube e contou com expressiva participação

Presidente, Jair Schossler, deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos

JANTAr DAS MASSAS
O Rotary Club irá realizar o 
6º Jantar das Massas no 
dia 10 de março, a partir das 
20h30. O cardápio irá contar 
com lasanhas, massas 
variadas, diversos tipos de 
molho acompanhados de 
carne suína, frango, saladas 
e sobremesa.
Os ingressos são limitados 
e podem ser adquiridos com 
os rotarianos de Maravilha, 
por R$ 30. O lucro do 
jantar, promovido no Lar de 
Convivência, será revertido 
em benefício dos projetos 
do clube.
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Prefeito, Wilson Trevisan, e 
vice-prefeito, Alfredo Spier, 
acompanhados de 
suas esposas, fizeram o 
corte do primeiro pedaço

N
a quinta-feira (15) São Miguel do Oeste es-
teve em festa, comemorando 64 anos, na 
Praça Walnir Bottaro Daniel, onde concen-
traram-se as comemorações. Após apre-

sentações de artistas locais, pronunciamentos e ho-
menagens, o momento mais esperado pela população, 
que lotou a área coberta, foi o corte do bolo de mais de 
700 quilos. O prefeito, Wilson Trevisan, e o vice-prefei-
to, Alfredo Spier, acompanhados de suas esposas, fize-
ram o corte do primeiro pedaço de bolo.  

As comemorações do dia iniciaram pela manhã, 
com Passeio Ciclístico, e à tarde teve encerramento do 
Festival de Vôlei de Areia. No fim da tarde foram rea-
lizadas apresentações das oficinas musicais da Secre-
taria de Esporte, Cultura e Turismo, seguido do corte 
do bolo, ponto alto da programação. Para fechar a noi-
te, o Trio Seiferts, de São Joaquim, subiu ao palco in-
terpretando instrumentalmente canções tradicionalis-
tas gaúchas.

O prefeito agradeceu a participação da população 
em toda a programação e o empenho de todos que se 
envolveram na organização; a maior parte de forma vo-
luntária. Também parabenizou o município pelos seus 
64 anos de emancipação político-administrativa e res-
saltou que São Miguel do Oeste chegou ao patamar em 
que se encontra atualmente sendo considerado refe-
rência regional em virtude da garra, fé e trabalho de 
seu povo.

A programação de aniversário segue até amanhã 
(18), com a realização da 3ª Copa São Miguel de Fut-
sal - categorias de base (sub-14, sub-16 e sub-18), com 

participação de São Miguel do Oeste (Joni Gool), Pi-
nhalzinho/SC, Carlos Barbosa/RS, CRC/Chapecó e 
AABB/Chapecó, no Ginásio do Joni Gool. Ontem (16) 
também teve início o 20º São Miguel Tchê, no Parque 
de Exposições Rineu Gransotto.

Amanhã (18), para encerrar a programação, terá a 
Corrida Rústica “Circuito das Estações 2018”, com lar-
gada na Praça Walnir Bottaro Daniel, às 8h30. No mes-
mo local haverá exposição de carros antigos durante 
todo o dia e show com Os Forasteiros, das 15h às 17h.
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SeSSãO SOLeNe PReStA 
hOmeNAgeNS AO muNICíPIO 
de SãO mIgueL dO OeSte 

Em sessão solene ao município de São 
Miguel do Oeste os vereadores e lideranças 
prestaram homenagens e recordaram a 
história daquele que começou como vila 
Oeste e hoje completa seus 64 anos de 
emancipação em plena evolução, considerada 
uma das melhores cidades para se viver entre 
outras 31. A saúde, segurança e trabalho de 
toda uma comunidade foram destacados 
em todos os discursos dos vereadores, que 
lembraram também daqueles que iniciaram 
essa história, os pioneiros. 
Estiveram presentes na cerimônia os 
vereadores representantes de todas as 
bancadas da Câmara, além de representantes 
da Polícia Militar, Civil, Exército, Agência de 
Desenvolvimento Regional e Poder Judiciário. 
Em sua fala, o prefeito de São Miguel do 
Oeste, Wilson Trevisan, destacou o trabalho da 
evolução da história, seja ela de um município 
ou de toda uma nação. Neste sentido, 
recordou de pessoas que foram para São 
Miguel do Oeste e acreditaram no município 
para transformar o que é hoje a cidade. “São 
Miguel do Oeste tem um povo trabalhador e 
digno, que transformou este município em 
uma das melhores cidades para se viver no 
Brasil”, diz. Emocionado, o prefeito finalizou 
seu discurso afirmando que São Miguel do 
Oeste ainda será modelo de gestão no Brasil. 
O presidente do Legislativo, Claudio José 
Barp, recordou de pessoas que iniciaram o 
desenvolvimento em São Miguel do Oeste e 
pediu aos presentes para fazer um minuto de 
silêncio em homenagem aos pioneiros, que 
foram importantes na evolução do município.



,  17 DE FEvEREiRO DE 201824

O Lar de Convivência de Ma-
ravilha sediou na terça-feira (13) o 
Carnaval da Terceira Idade. O even-
to teve início no período da ma-
nhã, com recepção dos associados 
e convidados, seguido de almoço. 

À tarde os participantes se 
divertiram com matinê, apre-
sentação dos blocos carnavales-
cos e animação de Augusto & 
Banda. De acordo com os orga-
nizadores do evento, a festa foi 
um sucesso e reuniu aproxima-
damente 450 pessoas.

ALeGrIA Evento contou com matinê e apresentação 
de blocos carnavalescos

Carnaval da terceira 
idade reúne mais de 
400 pessoas

Casais se divertiram ao som de Augusto & Banda

Camilla Constantin/O Líder

A equipe de reportagem do 
Grupo WH Comunicações foi 
procurada nesta semana por 
uma ouvinte que alegava que a 
administração de São Miguel do 
Oeste não teria respeitado o edi-
tal de processo seletivo para va-
gas de merendeira. De acordo 
com a reclamação, a ouvinte te-
ria participado do processo sele-
tivo em agosto do ano passado. 
Assim que saiu o resultado, ela 
explicou que entrou em conta-
to com o RH, mas não souberam 
informar sobre a contratação. 

A ouvinte diz que no fim 
de janeiro deste ano foi infor-
mada que iriam terceirizar o 
cargo e que ela deveria levar o 
currículo na empresa que ga-
nhasse a licitação. Questiona-
do sobre a classificação do se-
letivo, o responsável pelo setor 
de RH teria dito que a empre-
sa que vencesse o certame con-
trataria somente por currículo.

Na semana seguinte a ou-
vinte voltou a ligar, tendo em vis-
ta a necessidade de trabalho, e 
teria sido informada que a vaga 
não seria mais terceirizada, sen-
do-lhe informado que seria fei-
to contato por telefone com os 
classificados. Ela diz que aguar-
dou a ligação e assim que con-
tatada, foi até o setor, no entanto 
as demais classificadas haviam 
feito a escolha e restou a ela as 
últimas vagas. A ouvinte argu-

PrOCeSSO SeLeTIvO 
“respeitamos estritamente o edital”, 
diz secretário após denúncia

menta que não havia sido leva-
da em conta a classificação no 
seletivo, mas a ordem de che-
gada ao RH. Ela também ale-
ga que foi comunicada que caso 
não quisesse escolher, a colo-
cariam em qualquer lugar.

A reportagem procurou o 
secretário de Gestão de Pes-
soas e Transparência, Paulo 
Drumm, para entender a dinâ-
mica do processo. Em entrevis-
ta, Drumm nega que a admi-
nistração tenha desrespeitado o 
edital. Ele argumenta que o lo-
cal onde as classificadas no pro-
cesso seletivo iriam trabalhar fi-
caria a cargo da administração 
determinar. “Respeitamos as re-
gras do edital, tanto que a pes-
soa fez a prova, fez a classifica-
ção e foi garantida a vaga dela 
conforme a classificação. No 
caso dessas merendeiras, exis-

tiam cinco vagas de 40h, liga-
mos para as cinco primeiras 
classificadas. Como há um caso 
de necessidade porque as au-
las já vão começar, as primei-
ras que chegaram foram es-
colhendo as vagas”, justifica.

Drumm reitera que a clas-
sificada tem sua vaga garanti-
da, porém, irá trabalhar em um 
dos locais determinados pela 
administração. O edital previa 
ainda vagas para 20h. “No caso 
dela, chamamos na ordem da 
classificação, no entanto, o lo-
cal de trabalho é que foi desig-
nado para outro local. O edital 
foi respeitado, a vaga dela foi ga-
rantida, mas cabe à administra-
ção dizer onde cada uma vai tra-
balhar. Existiam mais vagas de 
20h e só começamos a fazer a 
chamada depois que terminou 
a classificação de 40h”, finaliza.

Secretário de Gestão de Pessoas e Transparência, Paulo Drumm

Arquivo/WH Comunicações

As atividades de 2018 do 
Núcleo do Vestuário iniciaram 
quarta-feira (14), na CDL e As-
sociação Empresarial. Os nu-
cleados já haviam definido no 
fim de 2017 uma visita-técni-
ca na Kyly Indústria Têxtil de 
Pomerode. No encontro des-
ta semana, foi sugerido reali-
zar a visita no mesmo período 
da Feira Brasileira para a Indús-
tria Têxtil (Febratex), de Blu-
menau, para poder viabilizar as 

duas ações na mesma viagem.
Quanto ao curso de mecâ-

nica básica para colaborado-
res das empresas nucleadas, 
alguns nomes de instrutores fo-
ram sugeridos e serão conta-
tados para mais informações. 
Neste ano, o Núcleo do Vestu-
ário irá se colocar novamente à 
disposição para sediar o Inova 
Moda, em parceria com o Senai.

Na ocasião, as nuclea-
das Eliana Estefano e Jusara 

De Bona falaram sobre o Pro-
jeto Extensão Industrial Ex-
portadora (Peiex). Confor-
me elas, suas empresas, Erva 
Daninha e Jumaníy, já de-
senvolvem o projeto. 

Na reunião ainda foram 
feitas sugestões de novos nu-
cleados e definidas as comis-
sões de trabalho para as ati-
vidades do ano. A próxima 
reunião, marcada para o dia 14 
de março, será na Jumaníy. 

PLANeJAMeNTO
Atividades do ano são definidas 
pelo Núcleo do vestuário

Nucleados definiram as comissões de trabalho 

Ascom/CDLe AE
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SUCeSSO Crianças participaram do concurso de melhor fantasia no Espaço Criança Sorriso

Alegria e diversão marcam Carnaval 
infantil em Maravilha

O Departamento de 
Cultura de Ma-
ravilha promo-

veu, na tarde de terça-fei-
ra (13), Carnaval infantil, 
em parceria com o Gru-
po de Dança Wunder-
bar. O evento foi reali-
zado no Espaço Criança 
Sorriso e contou com 
música e diversos brin-
quedos para animar os 
participantes.

De acordo com a di-
retora de Cultura, Rosi 
Inácia Reichert Heineck, 
o objetivo do evento foi 
oportunizar momentos 
de descontração e ale-
gria para as crianças e 
suas famílias. “O Carna-
val infantil foi um suces-
so. O tempo colaborou, 
as crianças comparece-
ram, o resultado foi mui-
to positivo”, avalia.  

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Equipe da contação de histórias animou o evento Crianças e familiares se divertiram com músicas e brincadeiras

DeSfILe
Durante a festa as crianças participaram 
do concurso de melhor fantasia, dividido 
em cinco categorias: crianças de até 
dois anos; de três e quatro anos; de 
cinco e seis anos; de sete e oito anos; e 
crianças acima de nove anos. A comissão 
avaliou os critérios fantasia, criatividade 
e animação. Após o desfile foi feita a 
entrega da premiação.

Categoria 1 
1º: Maria Luiza Bertoldi
2º: Giulia Bonetti
3º: Júlia Cirino

Categoria 2
1º: Stela Girardi
2º: Brenda de Moura
3º: Paula Lisboa

Categoria 3
1º: Rafaela Manica
2º: Beatriz Giombeli
3º: isadora Pertussatti

Categoria 4 
1º: Letícia valduga
2º: Júlia Schimelfenig
3º: Sofia Tomazoni

Categoria 5
1º: Antonella Defiltro
2º: Alessandra Hermes
3º: vitória Roversi

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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MOTIvAÇÃO 

TrOCA

Profissionais da rede 
municipal de ensino 
participam de palestra 

Geama lança edital para 
nova eleição em março

Na manhã de quarta-fei-
ra (14) os profissionais da rede 
municipal de ensino de Maravi-
lha participaram de palestra no 
Lar de Convivência. O evento, 
que contou com a presença de 
aproximadamente 400 pessoas, 
marcou o início do ano letivo.

O tema da palestra, minis-
trada por Álvaro Jorge Loro, foi 
“Viver melhor, conviver melhor 

e trabalhar melhor”. De acor-
do com a secretária de Educa-
ção e Cultura, Roseméri Ro-
drigues da Silva, o objetivo do 
encontro foi reunir os profissio-
nais e também aumentar a au-
toestima. “Esperamos que cada 
um, em seu espaço, desempe-
nhe seu papel da melhor ma-
neira possível, com comprome-
timento e qualidade”, destaca.

Camilla Constantin/O Líder

Evento contou com a presença de aproximadamente 400 profissionais

O Grupo de Estudos e 
Apoio à Adoção de Maravilha 
(Geama) irá promover elei-
ção para escolha de nova di-
retoria no dia 1º de março, 
às 19h30, na sede da JCI. De 
acordo com a atual presiden-
te, Sirlei Gheno, a eleição vai 

ser por votação ou aclamação.
A gestão é para 2018 a 

2020. Segundo a presiden-
te, o edital de convocação 
está cumprindo o que diz o 
estatuto e poderão votar e 
ser votados todos os mem-
bros integrantes do grupo. 

Sirlei Gheno, atual presidente do Geama

Arquivo/O Líder

A 58ª Zona Eleitoral de Ma-
ravilha está com aproximada-
mente 15 mil eleitores com o ca-
dastro biométrico feito e com 
uma intensa procura diariamen-
te. Além de Maravilha, os eleito-
res de Iraceminha, Flor do Ser-
tão, São Miguel da Boa Vista, 
Santa Terezinha do Progresso 
e Tigrinhos fazem parte da 58ª 
Zona Eleitoral. Ao todo, mais de 
30 mil eleitores deverão ser ca-
dastrados, portanto pouco mais 
de 50% ainda não comparece-
ram ao cartório.

Conforme a chefe de cartó-
rio, Mariana Machado Piccolo 
Flemming, quem ainda não fez a 
biometria pode procurar o servi-
ço até o dia 9 de maio deste ano. 
Após esta data, o cadastramento 
biométrico será pausado devido 
ao período eleitoral e retomado 
somente em dezembro. Maria-
na afirma que até maio o cartó-
rio de Maravilha deve fazer no 
mínimo três plantões de atendi-

CADASTrAMeNTO BIOMéTrICO Eleitores ainda podem agendar 
atendimento para este primeiro semestre, antes do início do período eleitoral  

Com cerca de 50% dos eleitores 
cadastrados, biometria 
será pausada em maio

mento aos sábados, além de ofe-
recer horários especiais nos dias 
que antecederem esta pausa no 
cadastramento. 

Para 2018 o cadastramento 
biométrico ainda não é obrigató-
rio para os eleitores da 58ª Zona 
Eleitoral, no entanto a Justiça 
Eleitoral deve exigir a biometria 
para as eleições seguintes. Ma-
riana destaca que a procura do 
eleitorado por esta atualização 
tem sido muito positiva, levan-

do em consideração a não obri-
gatoriedade. 

AGeNDAMeNTOS 
O Cartório Eleitoral em Ma-

ravilha atende aos eleitores das 
12h às 19h, no entanto, na últi-
ma hora de expediente não são 
emitidas senhas, sendo atendi-
do apenas quem agendou ho-
rário. Embora o cadastramento 
biométrico seja um processo 
rápido (de 10 a 15 minutos), o 

pedido é para que os eleito-
res optem pelo agendamen-
to, independente do horário 
em que escolherem para ir ao 
cartório. 

O agendamento pode 
ser feito pela página on-li-
ne do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) ou pelo telefone 
0800 647 3888, não precisando 
aguardar em filas que chegam 
a ter espera de uma hora. Ma-
riana destaca que a procura do 
eleitorado é grande, tanto que 
só há novos horários disponí-
veis para agendamentos para 
o fim de março. Ela explica que 
quando o eleitor não encon-
tra vagas na primeira tentati-
va, é preciso ficar atento já que 
semanalmente são disponi-
bilizados novos horários para 
agendamentos. 

Para fazer o cadastramen-
to é preciso levar um docu-
mento com foto e comprovan-
te de residência.

Processo é rápido, realizado em aproximadamente 15 minutos

Diana Heinz/O Líder

O governo de Maravilha licitou 
no início deste ano serviço para a de-
detização das bocas de lobo e buei-
ros do município. A empresa Alba 
venceu o processo de licitação e deve 
executar o serviço nos próximos dias. 
Conforme informações repassadas 
pelo Executivo, até 500 bocas de lobo 
podem ser dedetizadas. O investi-
mento será por unidade dedetizada 

e deve totalizar cerca de R$ 2.500 mil. 
Além dessa dedetização, a Se-

cretaria de Obras mantém uma ro-
tina de limpeza das bocas de lobo. 
Vale também destacar que o mu-
nícipe pode colaborar para a ma-
nutenção dessa limpeza nas bo-
cas de lobo, evitando jogar lixo 
em locais impróprios, que aca-
bam parando nessa tubulação.

LIMPezA
Município contrata serviço para dedetização 
de bocas de lobo

Carine Arenhardt/O Líder 

Serviço prevê dedetização de até 500 bocas de lobo
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Música, churrasco e con-
versa entre amigos. Assim foi 
a noite de sábado (10) no Sa-
lão Comunitário Santa Te-
rezinha, no Bairro União. A 
Comunidade Santa Terezi-
nha realizou jantar benefi-
cente e recebeu a presença 
de mais de 300 pessoas, su-

perando as expectativas do 
presidente, Vilmar Franz. 
“Sempre é bom reunir as pes-
soas do nosso lugar, fica-
mos muito felizes com a pre-
sença de todos”, ressalta.

Para o cardápio da noi-
te foram mais de 350 quilos 
de carne, pães, cucas e sa-

ladas, tudo produzido pe-
los integrantes da entidade. 
Durante e depois do jan-
tar, a festa foi animada pelo 
trio Nestor, Allan & Lucas. 
“Esse foi o nosso primei-
ro jantar de 2018. Espero 
que todos tenham se diver-
tido e os esperamos nova-

mente no próximo”, convida. 
Conforme Franz, o lu-

cro arrecadado será utiliza-
do nas reformas do salão co-
munitário e o próximo evento 
da entidade será no dia 14 
de outubro, festa da padro-
eira das missões Santa Te-
rezinha do Menino Jesus. 

JANTAr 
Comunidade Santa Terezinha recebe mais 
de 300 pessoas

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Cerca de 350 quilos de carne foram assados Evento foi organizado pela Comunidade Santa Terezinha, do Bairro União

O Lar de Idosos Santa 
Bárbara agora está equi-
pado com mais 15 col-
chões, 15 lençóis imper-
meáveis, ventiladores e 
cinco cadeiras de banho. 
Os equipamentos foram 
comprados graças ao Pro-
jeto Brechó Beneficente, 
que já teve diversas edi-
ções, consistindo na ven-
da de peças de roupas 
usadas, fruto de doações. 

A última edição do 

evento foi realizada no sá-
bado (10), no estaciona-
mento do Amauri Super-
mercados. Conforme a 
assistente social do Lar, Li-
ziane Rostirolla, o even-
to teve bons resultados e a 
próxima meta é o aqueci-
mento. “Estamos no cami-
nho para a compra de um 
aquecedor por cômodo e 
para que isso se torne rea-
lidade, venderemos muitas 
peças de roupas”, afirma. 

AÇÃO BeNefICeNTe 

SÃO MIGUeL DO OeSTe 

Lar Santa Bárbara 
presta contas do Projeto 
Brechó Beneficente 

Justiça ouve 
testemunhas e réus 
da Operação Patrão

Diana Heinz/O Líder

A Vara Criminal de São 
Miguel do Oeste realizou, 
nos dias 6, 7 e 8 deste mês, 
audiência da ação penal nº 
0005680-96.2012.8.24.0067, 
cuja investigação iniciou 
em 2011 e foi denomina-
da pela Polícia Civil como 
Operação Patrão. Antes do 
oferecimento da denúncia 
pela 4ª Promotoria de Jus-
tiça de São Miguel do Oes-
te, houve a divisão do in-
quérito policial em virtude 
do grande número de fa-
tos investigados. Com a di-
visão, foram instaurados 
cinco inquéritos policiais.

Segundo informações 
fornecidas pela 4ª Promo-
toria de Justiça de São Mi-
guel do Oeste, a audiência 
diz respeito ao processo pe-
nal que possui como base 
um desses cinco inquéri-
tos, sendo o mais conheci-
do em razão da nomencla-
tura dada à investigação. 

Nesse processo estão sen-
do julgados crimes de res-
ponsabilidade, associa-
ção criminosa, concussão 
e fraudes em licitações.

Na audiência da Ope-
ração Patrão, que se pro-
longou por três dias, foram 
ouvidas 12 testemunhas 
e interrogados oito réus. 
Ao fim da audiência, o juiz 
concedeu o prazo de 15 
dias para as partes para a 
apresentação de novos do-
cumentos. Após este pra-
zo, o processo será reme-
tido ao Ministério Público 
para a apresentação das 
suas alegações finais. De-
pois será encaminhado 
para a defesa para a mesma 
finalidade. E, com a apre-
sentação das alegações do 
Ministério Público e da de-
fesa, o processo será en-
viado ao juiz criminal para 
a sentença, não havendo 
prazo para o julgamento.

O treinador maravilhense 
Thomas Zardo participou, no 
início do mês, do Curso Na-
cional de Treinadores Nível 
2, na cidade de Xanxerê. Zar-
do trabalha na Secretaria de 
Esportes e Lazer e na Asso-
ciação Maravilhense de Vôlei 
e Projeto Vida Vôlei.

Segundo o treinador, fo-
ram 27 participantes de vá-
rios estados, destacando-se 
dois ex-jogadores da Su-
perliga Masculina de Vôlei, 
Rafael Fantin (Dentinho) 
e Dante Trevissan, além 
de professores renomados 
como Ari Rabello e Leonar-
do Carvalho. Zardo diz que 
o curso foi muito importan-

CONHeCIMeNTO Thomas Zardo trabalha na Secretaria de Esportes e 
Lazer e na Associação Maravilhense de Vôlei e Projeto Vida Vôlei

Treinador de vôlei participa 
de curso nacional em Xanxerê

Fotos: Divulgação

te. “Quero agradecer a to-
dos que me ajudaram e me 
motivaram a concluir o cur-

so, e não vejo a hora de co-
locar em prática todo conhe-
cimento adquirido em meus 

treinamentos dos projetos de 
nosso município”, afirma o 
profissional.

Durante curso, grupo de professores promoveu atividade prática

De camiseta preta, Rafael Fantin (Dentinho), ex-atleta profissional de 
vôlei da Superliga

Participantes foram recepcionados na Câmara de vereadores de Xanxerê
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ISABeLLY 
CRIStINe 
SANtOS 

A adolescente 
isabelly Cristine 

Santos, de 14 anos, faleceu na 
Quarta-feira de Cinzas (14), no 
Hospital Regional do Litoral, 
em Paranaguá (PR). A jovem, 
que era modelo e youtuber no 
canal isa Top Show, com mais 
de 48 mil inscritos, era natural 
de Tubarão (SC), mas residia 
no litoral paranaense. Ela foi 
alvejada enquanto trafegava 
em um veículo na rodovia 
PR-412 na companhia da mãe 
e de dois amigos. Segundo a 
assessoria de comunicação da 
Secretaria de Estado da Saúde 
do Paraná, isabelly deu entrada 
no hospital entre 4h e 5h da 
madrugada de quarta-feira. 
O estado do adolescente já 
era gravíssimo, já que uma 
das balas atingiu sua cabeça. 
Após os procedimentos de 
urgência e emergência, ela 
foi encaminhada à Unidade 
de Terapia intensiva (UTi) 
para estabilização. A morte 
cerebral foi decretada na noite 
de quarta-feira. Conforme a 
Secretaria de Saúde do Estado 
vizinho, a família autorizou na 
sequência a doação de três 
órgãos: fígado, rins e pâncreas. 
O procedimento foi realizado 
na quinta-feira (15). Ela foi 
sepultada em Paranaguá (PR). 
De acordo com o jornal Tribuna 
PR, uma briga de trânsito 
teria motivado os disparos 
contra o carro onde estava a 
adolescente, que voltava de um 
de seus trabalhos. 

VIC dAmONe 
O cantor 
americano, 
ídolo dos anos 

50, vic Damone 
morreu aos 89 anos, na noite 
do domingo (11). Damone 
foi um dos ícones do estilo 
crooner, que enchiam as 
casas noturnas e muitas 
vezes eram contratados para 
cantar diante de orquestras 
em programas de televisão, 
antes da chegada do rock’n 
roll. Seu primeiro sucesso veio 
em 1949 com “Again” e foi 
alçado ao estrelato em 1956, 
após a gravação de “On the 
Street Where You Live”, do 
musical “My Fair Lady”. 

dANILINhO
O jogador 
Danilinho, 

que defendeu 
Chapecoense e 

Figueirense, morreu na tarde 
de terça-feira (13) depois de 

treinamento. O atleta de 32 
anos estava no Juazeirense-
BA e se sentiu mal após o 
trabalho de campo. Ele foi 
levado ao hospital e veio 
a óbito. De acordo com a 
assessoria de imprensa do 
clube baiano, depois de treinar, 
ele se agachou no gramado e 
caiu no chão repentinamente. 
Danilinho ainda chegou com 
vida ao hospital, mas não 
resistiu. A causa da morte não 
foi confirmada pelos médicos 
do Hospital Memorial de 
Petrolina. Porém, o Juazeirense-
BA informou que ele sofreu 
arritmia seguida de parada 
cardíaca. Ele era casado e tinha 
um filho de 10 anos. Natural de 
Bauru, no interior de São Paulo, 
ele atuou no futebol catarinense 
em 2013. Fez cinco jogos pelo 
Figueirense no início daquela 
temporada e se transferiu à 
Chapecoense, equipe que atuou 
em 13 partidas. Nos últimos 
anos ele vestiu a camisa de 
Ypiranga-RS, itumbiara e Remo.

NILtINhO 
tRISteZA
O cantor e 

compositor 
Niltinho Tristeza 

morreu aos 79 anos, no sábado 
(10), no Rio de Janeiro. Niltinho é 
autor dos clássicos “Tristeza, por 
favor vá embora...” e “Liberdade! 
Liberdade! Abra as asas sobre 
nós”, samba-enredo campeão 
da imperatriz Leopoldinense de 
1989, que depois virou abertura 
da novela “Lado a lado” da Tv 
Globo. Ele estava internado 
há 15 dias no Hospital Getúlio 
vargas, na Penha, Zona Norte do 
Rio, e lutava contra um câncer 
no pulmão. 

JOhN gAVIN
O ator 
americano 
John Gavin, 

que atuou em 
filmes como “Psicose” (1960) 
e “Spartacus” (1960), morreu no 
último dia 9 em Los Angeles, aos 
86 anos. Além da carreira em 
Hollywood, Gavin destinou parte 
de sua vida à política, na década 
de 1980, quando foi embaixador 
do presidente Ronald Reagan 
no México. Nos cinemas, fez 
o papel do imperador romano 
Júlio César, em “Spartacus”, 
de Stanley Kubrick. Também 
trabalhou com Alfred Hitchcock, 
no suspense “Psicose”, em que 
viveu o namorado de Marion 
Crane, personagem de Janet 
Leigh. “Amar e Morrer” (1958), 
“imitação da vida” (1959) e o 
musical “Positivamente Millie” 
(1967) são outros filmes no 

currículo do ator. Gavin chegou 
perto de viver o agente secreto 
britânico James Bond, o 007, 
em 1971. Acabou ficando de 
fora da franquia quando Sean 
Connery, intérprete original do 
personagem, decidiu voltar ao 
papel em “Os Diamantes São 
Eternos”. Entre 1971 e 1973, 
Gavin foi presidente do Screen 
Actors  Guild (SAG), sindicato de 
atores dos Estados Unidos.

Reg e. 
CAtheY 

O ator Reg E. 
Cathey, que participou em 
séries como “House of Cards” 
e “The Wire”, morreu aos 59 
anos. A morte de Cathey foi 
anunciada no último dia 9, à 
noite, pelo criador da série “The 
Wire”, David Simon, através do 
Twitter. O ator lutava contra 
um cancro no pulmão, mas 
ainda não foi explicado se foi 
esta a causa de morte. Cathey 
era natural do estado do 
Alabama, nos Estados Unidos, 
mas durante a infância morou 
na Alemanha. Só mais tarde, 
no ensino universitário, é que 
voltou à América para estudar 
na Universidade do Michigan 
e mais tarde na Yale School of 
Drama. Reg E. Cathey ganhou 
um Emmy em 2015 pelo papel 
de Freddy Hayes na série 
“House of Cards”, o proprietário 
de um restaurante favorecido 
por Frank Underwood, 
personagem desempenhada 
pelo ator Kevin Sapcey. Em “The 
Wire”, o ator desempenhou o 
papel de Normal Wilson, um 
jornalista que acaba por entrar 
no mundo da política. 

JOhANN 
JOhANNSSON
Johann 

Johannsson, 
compositor e produtor islandês 
que combinou sons clássicos 
e eletrônicos modernos nas 
aclamadas trilhas sonoras 
de “A Teoria de Tudo” e 
“Sicario” morreu aos 48 anos. 
Seu gerente Tim Husom 
anunciou no sábado (10) que 
Johannsson foi encontrado 
morto em seu apartamento 
em Berlim no último dia 9, sem 
divulgar mais detalhes. Rosalie 
voss, que dirige a empresa 
Redbird Music, disse à agência 
Associated Press que a causa 
da morte não era conhecida e 
que a polícia está investigando. 
Nascido em Reykjavík, na 
islândia, Johannsson iniciou 
sua carreira como um 
guitarrista de rock. Ele venceu 
um Globo de Ouro e recebeu 
indicações ao Grammy e ao 

Oscar por seu trabalho em “A 
Teoria de Tudo”, o filme de 2014 
estrelado por Eddie Redmayne 
como o físico Stephen 
Hawking. O compositor 
também foi nomeado ao Oscar 
de 2015 pelo filme “Sicario” e 
ao Globo de Ouro, ao BAFTA e 
ao Grammy por seu trabalho 
em “A Chegada”, de 2016. No 
ano passado ele trabalhou 
com Darren Aronofsky em 
“Mãe!”, estrelado por Jennifer 
Lawrence. Johannsson 
também gravou vários 
discos, incluindo “Fordlandia” 
e “Orphee”.

COLOIR ChAVeS de meLO
Faleceu no dia 8 de fevereiro, no 
pronto-socorro de Anchieta, aos 
77 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária da igreja 
Matriz de Anchieta e sepultado 
no cemitério municipal.

VIdALVINO FReItAS
Faleceu no dia 8 de fevereiro, 
em sua residência em 
Guaraciaba, aos 68 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária Municipal de 
Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal. A família 
convida para missa de sétimo 
dia, a ser celebrada hoje (17), 
às 19h30, na igreja Matriz de 
Guaraciaba.

ItACIR ASSIS 
Faleceu no dia 12 de fevereiro, no 
Hospital Regional de São Miguel 
do Oeste, aos 43 anos. Seu corpo 
foi velado no Salão Paroquial 
de Romelândia e sepultado no 
cemitério municipal.

LuIZ LINhAReS LOPeS
Faleceu no dia 12 de fevereiro, 
no pronto-socorro de 
Anchieta, aos 44 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela 
do Bairro Xavantes, Anchieta, 
e sepultado no cemitério 
municipal.

SAmARA SILVeIRA gARCIA
Faleceu na terça-feira (13), 
aos 20 anos, em um acidente 
rodoviário em Ampère, 
no Paraná. Seu corpo foi 
velado na Linha Lajeado 
Tigre, Tigrinhos, e sepultado 
no cemitério municipal de 
Tigrinhos.

WLAdemIR ALBeRtO 
ROmAN (POPuLAR 
ChAPINhA)
Faleceu às 20h de quarta-
feira (14), aos 70 anos. Seu 
corpo foi velado na capela 
mortuária da Funerária Franke 
e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.

oBITUÁRIo
ALerTA
Confirmado primeiro 
caso importado de 
chikungunya em 
Cunha Porã

Após a confirmação do 
primeiro caso importado de 
chikungunya em Cunha Porã, 
a Secretaria de Saúde do mu-
nicípio, por meio da Sala de 
Situação, promoveu, na tarde 
de quinta-feira (15), a aplica-
ção do inseticida de Ultra Bai-
xo Volume (UBV) em algumas 
ruas da cidade, em parceria 
com a equipe técnica da Re-
gional de Saúde de Chapecó. A 
medida é uma determinação 
do Estado de Santa Catarina e 
Vigilância Epidemiológica.

A aplicação do produ-
to tem por objetivo atuar no 
combate ao Aedes aegypti 
adulto. Conforme a coorde-
nadora da Sala de Situação e 
agente de Endemias, Ange-
la Rieger Kölln, a doença chi-
kungunya foi contraída em 
outro Estado, mas a preocu-
pação é grande porque a pes-
soa infectada esteve no mu-
nicípio no período em que 
há possibilidade de transmis-
são da doença e também de-
vido ao número alto de focos 
do mosquito. Somente neste 
ano já foram contabilizados 
40 focos.

De acordo com Angela, a 
aplicação do Ultra Baixo Vo-
lume é uma medida paliativa 
e não vai resolver o problema 
por completo, já que o inseti-
cida aplicado elimina somen-
te o mosquito que já está em 
fase adulta. “Os ovos e lar-
vas do Aedes não são extintos 
com esta ação e por isso se faz 
necessária a continuação do 
trabalho conjunto de toda so-
ciedade em relação ao moni-
toramento e eliminação de lo-

cais com água parada e que 
possam ser considerados am-
bientes de proliferação do 
mosquito”, explica.

As ruas em que o inseti-
cida foi aplicado são: partes 
da Espírito Santo com Santa 
Catarina; Treze de Maio com 
Imperatriz Leopoldina; Cló-
vis Beviláqua com Rui Barbo-
sa, além de todas as ruas que 
englobam o centro. “Ressal-
tamos que este produto não 
causa danos à saúde. Ele é 
somente para o combate do 
mosquito Aedes aegypti adul-
to”, acrescenta.

mARAVILhA de OLhOS 
ABeRtOS 
Com a notícia, o 
coordenador da Sala de 
Situação de Maravilha, 
Francys Balestreri, diz 
estar preocupado, pois 
as chances de epidemias 
são reais. “Nossas 
cidades são próximas e 
é preciso ficar em alerta, 
frisamos ainda mais o 
cuidado com os focos”, 
explica.
Balestreri conta que 
denúncias podem 
ser feitas para ajudar 
o trabalho da Sala 
de Situação. “As 
informações podem ser 
feitas presencialmente 
ou por meio de um 
documento, ou ainda 
usando o aplicativo 
para celular Dengue SC, 
onde o anonimato é 
assegurado”, afirma. 
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por LAERTE BIEGER
TRÂNSITO E VOCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar Rodoviária

SISTeMAS De SeGUrANÇA PArA CAMINHÕeS BASCULANTeS

Muitos acidentes foram causados pelo acionamento involuntá-
rio do sistema hidráulico de basculamento de caminhões. Os cami-
nhões basculantes são aqueles veículos de transporte de carga popu-
larmente conhecidos como caçambas.

O grande problema é que quando o veículo está em movimento e 
o sistema acaba sendo inadvertidamente acionado, a parte da carroce-
ria móvel é elevada, podendo enroscar em fios de eletricidade e telefo-
nia, ou mesmo chocar-se contra viadutos e outras estruturas edificadas 
sobre as vias. Outro inconveniente é que não raramente a carga que 
está sendo transportada acaba sendo derramada sobre a pista.

Para evitar esse tipo de problema, o Contran expediu resolução 
pela qual resta definido que caminhões e implementos nacionais e 
importados do tipo carroceria basculante, a partir de 1º de janeiro de 
2018, somente poderão transitar nas vias terrestres abertas à circula-
ção se atenderem a determinados requisitos de segurança.

Em relação ao sistema de segurança, poderá ter duas configu-
rações: na primeira, o componente hidráulico deste tipo de veículo 
de carga deverá possuir sistema de segurança integrado por dispo-
sitivo que impeça o acionamento da tomada de força de forma invo-
luntária, de modo que para o acionamento sejam necessários dois 
comandos ou um comando de dois estágios. Paralelo a isso, o siste-
ma de segurança deverá possuir um dispositivo eletrônico de contro-
le do acionamento da tomada de força que objetiva garantir que o ca-
minhão não passe de 10 km/h com a tomada de força ligada. 

Na segunda forma de configuração do sistema de segurança, o 
componente hidráulico deverá possuir sistema de segurança inte-
grado por dispositivo que impeça o acionamento da tomada de for-
ça de forma involuntária, de modo que para o acionamento sejam 
necessários dois comandos ou um comando de dois estágios, alia-
do a um aviso visual e sonoro, com intuito de alertar o operador so-
bre o acionamento da tomada de força, sendo que o aviso visual de-
verá ser colocado na altura do painel e no campo visual do operador.

A normativa em questão foi expedida ainda no ano 2016, mas 
teve sua entrada em vigor suspensa até que fosse implantado o novo 
sistema de emissões e controle de certificado de segurança veicular, 
o que ocorreu no fim do ano 2017, tornando obrigatório o sistema a 
partir de janeiro de 2018.

Segundo a Resolução do Contran que tutela o assunto, a apre-
sentação de Certificado de Segurança Veicular será exigida anual-
mente para o licenciamento deste tipo de veículos.

planetacaminhao.com.br

fOGO Em um dos casos, polícia investiga se homem colocou fogo em cama

Bombeiros registram dois 
incêndios e casas ficam destruídas

Uma residência de apro-
ximadamente 50 metros qua-
drados foi destruída em um 
incêndio na quinta-feira (15), 
na Rua Eduardo Gruber, Bair-
ro Cohab, em Maravilha. O in-
cêndio foi por volta das 4h30. 
A guarnição do Corpo de 
Bombeiros fez o atendimen-

to no local, com desligamen-
to da energia, combate ao in-
cêndio, rescaldo e prevenção 
das casas próximas. A Polícia 
Militar também foi acionada, 
já que o marido da proprietá-
ria é suspeito de atear fogo no 
local após uma discussão. A 
Polícia Civil investiga o caso. 

Suspeita é que incêndio tenha sido provocado pelo morador da casa Após incêndio, família recebeu auxílio de moradores

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros 
também atendeu um incên-
dio por volta de 21h de sába-
do (10). Foi no Bairro Flores-

ta, na Rua 1, onde a residência 
ficou destruída. A Polícia Mi-
litar esteve no local para con-
trolar o trânsito.

Rosinei Chimbida/Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Maravilha regis-
trou acidente grave entre um veículo Saveiro, pla-
cas de Araranguá, e uma caminhonete Hilux, 
placas de Sorriso (MT), no fim da tarde de quar-
ta-feira (14) na SC-161, em Romelândia. Foi uma 
colisão nas proximidades do trevo da cidade, no 
trecho que vai para Anchieta. Após a colisão a ca-
minhonete capotou, caindo em um barranco.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem 
de 45 anos, que estava no carro, ficou preso nas 

TrâNSITO
Homem fica gravemente ferido em 
acidente na SC-161

ferragens e apresentava ferimentos graves. Ele foi condu-
zido para o Hospital de São Miguel do Oeste pelo Samu.

Colisão causou danos em veículos e caminhonete desceu barranco

Jandir Sabedot/Divulgação

A Polícia Militar registra 
uma onda de furtos nos bair-
ros e no centro de Maravi-
lha. Para coibir essas ações, 
as guarnições realizaram a 
Operação Carnaval nas ruas 
nos últimos dias, com fiscali-
zação de motoristas e pedes-
tres. A Polícia Civil também 
investiga diversos arrom-
bamentos em residências 
desde dezembro de 2017. 

Na quarta-feira (14) a PM 
foi até a Rua Porto Alegre, 
no Bairro Esplendor, onde a 
moradora relatou que esta-
va ausente há quatro dias e, 
quando retornou para a re-
sidência, percebeu marcas 

na porta, evidenciando uma 
tentativa de arrombamento. 
Além disso, foram registra-
dos alguns furtos no último 
fim de semana, destacando 
a invasão à casa de uma po-
licial militar de Maravilha.

Ladrões invadiram a re-
sidência, no Loteamento Es-
plendor, e levaram uma te-
levisão e o revólver usado 
pela militar para o trabalho 
na polícia. De acordo com 
o comandante da 3ª Com-
panhia da PM de Maravilha, 
capitão Altair Lisot, a polí-
cia tem várias informações e 
busca prender os responsá-
veis o mais rápido possível. 

Uma jovem de 20 anos mor-
reu e outras duas pessoas fica-
ram feridas após um grave aci-
dente na PR-182, em Ampére, 
envolvendo o veículo Peuge-
ot, com placas de Foz do Igua-
çu, onde ela estava. Samara Sil-
veira Garcia, de 20 anos, natural 
de Tigrinhos e que viveu em Ma-

ravilha, morreu no local. As ou-
tras duas vítimas, Ricardo Ma-
chado, de 27 anos, e Suzane 
Silveira Garcia, de 24 anos, fo-
ram encaminhadas ao Hospi-
tal Santa Rita, em Ampére.

Eles retornavam para Cas-
cavel, onde moram, após visi-
tar os familiares em Maravilha.

ONDA De fUrTOS TrAGéDIA
Polícia Militar registra 
ocorrências no município

Jovem morre em acidente 
no Paraná após visitar 
família em Maravilha

Carro ficou destruído após capotamento na rodovia

Divulgação
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PreMIAÇÃO

Suíço inicia dia 25 com participação de 30 equipes 

festival de vôlei e futevôlei encerra 
neste fim de semana

TERCEIRO GOLEIRO 
Assisti, durante a semana, na ESPN certa pressão pela convocação do 

terceiro goleiro do Brasil para a Copa do Mundo. Com a ótima fase do Pal-
meiras neste início de temporada os colegas já pedem Jailson, goleiro do Por-
co na seleção. Não concordo. Pela regularidade e eficiência, Marcelo Grohe 
do Grêmio está na frente do palmeirense. Técnico da seleção não pode se 
entregar para a pressão da imprensa de São Paulo. E outra, Jailson nunca foi 
convocado por Tite.

COPA dO MUNdO 
A Copa do Mundo começa dia 14 de junho. Brasil entra em campo no 

dia 17, para enfrentar a Suíça. Os jogadores não estão todos garantidos. Acre-
dito que ainda teremos grandes novidades. Geromel e Arthur podem pintar 

na lista de Tite.

qUEM CHEGARÁ?
O jogo de quarta-feira (14), entre Figueirense e Chapecoense, nos mos-

trou uma tendência de que ambos decidirão o título aqui em Santa Catari-
na. Quem chegar e terminar na liderança decide em casa. Neste domingo a 
Chapecoense recebe o Avaí, na Arena Condá, para a última partida do tur-

no do estadual.

RECOPA
Grêmio e Independiente já disputa-

ram dois títulos. Os argentinos ganharam a 
Libertadores de 1984. Com destaque para 
Burruchaga, que liquidou com o Grêmio. 
Mas os gremistas deram o troco na Reco-
pa de 1996. Aí, com Felipão no comando, o 
Imortal amassou o Independiente. Na próxi-
ma quarta (21), Luan, Rei da América, pode-

rá ser o nome da decisão.

dELICAdA
A situação financeira do Internacional está bem delicada. Segundo os 

dirigentes, o grupo é equilibrado e agora só virão reforços se for algo que não 
prejudique as finanças. Por exemplo, ninguém mais fala sobre o Rithely do 

Sport.

COLORAdO 
O Inter estará em Belém do Pará no dia 21 de fevereiro, às 19h30, para 

enfrentar o Remo, pela segunda fase da Copa do Brasil. A direção do Remo 
promete dobrar o salário para os jogadores, caso eles consigam superar o 
Internacional. Época de chuvas no Pará e o gramado está bem ruim por lá. 

Lembrando que em caso de empate a partida vai para os pênaltis.

LUTO
Wladimir Alberto Roman, “Chapinha”, como era conhecido entre os 

atletas, desempenhou um grande papel na história do Clube Recreativo Ma-
ravilha e no esporte local. Ele ganhou notoriedade na região ao vencer suces-
sivas vezes os campeonatos Regionais e Estadual de Amadores. “Chapinha” 
foi responsável direto na conquista do título de 1994. A morte de “Chapinha” 
causou grande comoção no futebol amador. Na última entrevista com o ex-
técnico do CRM ele fez questão de destacar: “Um time, para ser campeão, 

precisa de tempo para treinar”. Que Deus conforte a família.

A Secretaria de Espor-
tes de Descanso realizou, na 
noite da segunda-feira (12), 
na sala de reuniões da pre-
feitura, congresso técnico do 
10º Campeonato Municipal 
de Futebol Suíço. Nesta edi-
ção, 30 equipes confirma-
ram participação na com-
petição, sete a mais do que 
em 2017. “O congresso sur-
preendeu. Tem tudo para 

ser um campeonato fan-
tástico”, analisou o secretá-
rio de Esporte, Cláudio Kar-
linski. O campeonato terá 
20 equipes na categoria li-
vre masculino, quatro no 
máster, três no veterano e 
três no feminino. Karlinski 
adiantou que cada local de 
jogo terá quatro confron-
tos de 40 minutos cada um.

A primeira rodada está 

confirmada para o dia 25, 
nos campos do Bom Suces-
so, Santo Expedito e Distri-
to de Itajubá. Para o prefeito, 
Sadi Bonamigo, o futebol é a 
modalidade que prevalece no 
município. Sobre a boa par-
ticipação das equipes, ele 
credita o trabalho sério que 
está sendo desenvolvido. 
“Ainda há um sonho a ser 
concretizado e nossa equi-

pe de governo está traba-
lhando para resolver a situ-
ação junto com o Estado em 
relação às obras inacaba-
das no ginásio de esportes e 
que demanda de aproxima-
damente R$ 1 milhão para 
concluir”, destaca Bonami-
go. A tabela de jogos estará 
disponível a partir da pró-
xima semana no site oficial 
da prefeitura de Descanso.  

Amanhã (18) 10 equipes 
estreiam no 1º Campeona-
to Regional de Futebol Femi-
nino e Masculino, competi-
ção que terá a participação do 
CRM de Maravilha. O horário 
dos jogos ficou definido para 
14h30 e 16h, realizados em 
campos dos municípios de 
Riqueza, Maravilha, Pinhalzi-

nho, Tigrinhos, São Miguel da 
Boa Vista, Palmitos, Iracemi-
nha, Caibi e Águas Frias, que 
têm equipes no campeonato. 

O CRM de Maravilha folga 
nesta primeira rodada e entra 
em campo somente no dia 25 
de fevereiro, jogando contra o 
EC Palmeiras de São Miguel 
da Boa Vista. A estreia será 

em casa, no Estádio Doutor 
Leal Filho, às 16h.

JOGOS De AMANHÃ
Em São Miguel da Boa 

Vista a bola rola no Estádio do 
EC Palmeiras, às 16h, entre a 
equipe da casa e o EC Irace-
minha; em Riqueza, às 16h, 
tem disputa entre Ginásti-

ca EC/CME Riqueza e EC Ju-
ventude/CME Caibi; em Pal-
mitos se enfrentam, às 16h, 
AAPF/CME/Juventude/Pal-
mitos e SER Ajap; e em Tigri-
nhos tem dois jogos, às 14h30 
entre EC Fluminense e CME 
Águas Frias (feminino) e às 
16h entre EC Fluminense e 
CME Águas Frias. 

feMININO e MASCULINO Participam os municípios de Riqueza, 
Maravilha, Pinhalzinho, Tigrinhos, São Miguel da Boa Vista, 
Palmitos, Iraceminha, Caibi e Águas Frias

1º Campeonato regional de futebol 
começa neste fim de semana

A quinta edição do Fes-
tival de Vôlei e Futevôlei ter-
mina neste fim de semana. O 
torneio, organizado pela Se-
cretaria de Esportes e patro-
cinado pela Kapass Corre-
tora de Seguros, reúne mais 
de 150 atletas das duas mo-
dalidades. Hoje (17), a par-

tir das 14h, será realiza-
da nova rodada e amanhã 
(18) serão disputadas as fi-
nais. Os jogos ocorrem na 
quadra de areia em frente 
ao Espaço Criança Sorriso. 

Competição reúne mais 
de 150 atletas

Divulgação
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Semifinais foram disputadas no sábado (10)

TIGrINHOS

ANCHIeTA  

finais do Campeonato de futebol ocorrem hoje

Aera/D’iqualitá é o campeão do Municipal 

O Campeonato Munici-
pal de Futebol de Tigrinhos 
termina hoje (17), com dis-
puta do terceiro lugar en-
tre Boca Juniors e Poca Le-
nha, às 15h30. Logo após será 
realizada a decisão da ca-
tegoria de base entre Ser-
tãozinho Juniors e PSG Ju-
niors e por último a final 

na categoria livre entre Pa-
racuibes e Sertãozinho.

No sábado (10) foram 
disputadas as semifinais. Na 
ocasião, Sertãozinho ven-
ceu a equipe Boca Juniors 
por 2 a 1. Já Paracuibes e 
Poca Lenha empataram em 1 
gol, com vitória do Paracui-
bes nos pênaltis por 3 a 2.

Divulgação

fUSCA veNDe MAIS QUe ArGO e KwID
Escort e Kombi também vão bem entre os usados, mesmo fora de linha há anos

 

O Fusca saiu de linha em 1996, mas ainda é um campeão de ven-
das. Assim como ele, o Ford Escort, a VW Kombi e até a velha Pampa 
já se despediram das lojas há anos. Porém, esses clássicos são figuri-
nhas fáceis nos classificados e nas impressoras do Detran. Em janei-
ro, a máquina que imprime os documentos de transferência e certifi-
cados de registro escreveram o nome “Fusca” 5.907 vezes. Com tanta 
venda de Fusca, o velho Volks gira no mercado mais que o Argo (4.972 
unidades vendidas) e Kwid (2.729 carros) – durante o mesmo perí-
odo. No acumulado de 2017, os números do Fusquinha impressio-
nam ainda mais. Com 84.267 modelos negociados, o VW seria o 4° no 
ranking dos novos mais vendidos, ficando à frente até do irmão mais 
novo, o Gol, que teve 73.919 unidades emplacadas no último ano. O 
Ford Escort (que saiu de linha em 2003) também segue firme entre os 
usados. O veterano teve 50.533 unidades negociadas durante 2017 – 
números que o colocariam à frente do Jeep Compass, atual detentor 
do título de SUV mais vendido do Brasil. No primeiro mês deste ano 
foram 3.588 exemplares negociados. 

 

Entre os comerciais leves, a Kombi teve 5.058 unidades comer-
cializadas em janeiro. A Van, fabricada até o fim de 2013, pode ser en-
contrada no mercado de usados (alternando ano de produção e qui-
lometragem rodada) com valores entre R$ 9 mil e R$ 30 mil – isso, 
claro, sem contar os exemplares de colecionadores ou modelos espe-
ciais. Sem falar que o que já foi considerado lixo no Brasil virou moda 
lá fora e fez surgir um novo negócio. São exportadas, em média, 50 
Kombis por mês da geração que ostenta um ressalto em V na fren-
te. Após décadas dando duro por aqui, elas foram embarcadas para 
a Europa, onde curtirão uma existência mais tranquila nas mãos de 
colecionadores. 

Portanto, se você tem um Fusca ou uma Kombi na garagem, 
trate-os muito bem, pois podem valer mais que seu carro novo, 
hehehehe...

Fonte: Quatro Rodas - Mateus Silveira
A comunidade de Linha São Paulo sediou 

no sábado (10) a rodada final do Campeona-
to Municipal de Futebol de Anchieta. O pú-
blico que compareceu ao local foi contempla-
do com dois grandes jogos, a exemplo do que 
já havia ocorrido na rodada de ida realizada 
no campo do Aera. No primeiro jogo da tar-
de, pela disputa do 3º lugar, o São José derro-
tou o São Paulo/Frigorífico Anchietense por 
3 a 2. O troféu, no entanto, foi para o São Pau-
lo, que havia vencido o jogo de ida por 4 a 2. 

Na partida que valia o título, Internacio-
nal de Linha São Paulo e Aera/D’iqualitá en-
traram em campo em igualdade de condi-
ções, após o empate em 1 gol na rodada de 
ida. Com uma atuação segura do início ao fim 
do jogo, o visitante Aera/D’iqualitá venceu 
por 3 a 0 e comemorou o título na casa do ad-

versário. O Departamento de Espor-
tes de Anchieta parabeniza a equipe 

campeã e agradece a todas as equi-
pes que participaram do campeonato.  

SÃO MIGUeL DO OeSTe Pérola vence na categoria sub-18

Guarani estreia com vitória no 
Campeonato regional

A rodada de abertura 
do Campeonato Regional 
de Futebol, promovido pela 
Liga Esportiva de São Mi-
guel do Oeste, realizada no 
último fim de semana, apre-
sentou boa média de gols. 
Em oito partidas disputa-
das, as redes balançaram 27 
vezes, média superior a 3,3 
gols por jogo. O destaque da 
rodada inaugural foi o clás-
sico reunindo os dois repre-
sentantes de São Miguel do 
Oeste. Pela Chave B, na co-
munidade de Linha Péro-
la, o Pérola recebeu o Gua-
rani. Na categoria sub-18, o 
time da casa venceu por 3 a 
2. Já no adulto, o Bugre es-
treou com vitória por 3 a 1. 
Em Tunápolis, o Grêmio Tu-
nense recebeu o Aliança do 
Distrito de Grápia, Paraíso. 
O time da casa venceu em 

No clássico entre Pérola e Guarani, uma vitória para cada lado  

ambas as categorias: 3 a 1 no 
sub-18 e 2 a 0 no adulto. 

Pela Chave A, na cidade 
de Iporã do Oeste, o Grêmio 
União enfrentou o Harmo-
nia de Guaraciaba. No sub-
18 os guaraciabenses ven-
ceram por 1 a 0. No adulto, 
empate em 1 gol. Em San-
ta Helena, o Liberdade en-
carou o Aliança de São João 

do Oeste. E o time visitan-
te se deu bem, vencendo 
nas duas categorias: 2 a 1 
no sub-18 e 4 a 2 no adul-
to. Hoje (17) será realizada a 
abertura da segunda rodada. 
Em Itapiranga, o Cometa es-
treia na competição diante 
do Grêmio Tunense. Sub-18 
jogando às 17h30 e o adul-
to às 19h. Amanhã (18), com 

o término do horário de ve-
rão, os jogos no sub-18 co-
meçam às 14h e no adulto 
às 16h. Em Descanso, o Ouro 
Verde estreia frente o Liber-
dade. Em São João do Oeste, 
o Aliança mede forças com 
Grêmio União. E no Distrito 
de Grápia, o Aliança de Pa-
raíso enfrenta o Pérola. Fol-
gam: Harmonia e Guarani.   

 Assessoria do pérola/Vinicios Ortiz   
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