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AquI nO lABOrAtórIO
“Eu não tenho conhecimento sobre isso! Teria que fazer 

uma pesquisa de mercado.”
Ouvi essa frase de um empresário na semana passada. E 

com certa frequência escuto empreendedores e empresários 
afirmando coisas nesse sentido.

Muita gente pensa que teria que fazer pesquisas para des-
cobrir o que as pessoas pensam ou querem. Minha dúvida: será 
que basta perguntar aos clientes, descobrir e resposta, e conse-
quentemente saber o que fazer?

Entendo o valor de uma pesquisa. O problema é que esta-
mos utilizando pesquisas nas situações erradas. Uma pesqui-
sa de opinião, imparcial, que obedeça aos critérios de amostra-
gem, vai apontar um resultado confiável, próximo da realidade. 
O melhor exemplo são as pesquisas de intenção de voto. Você 
pergunta para a pessoa em quem ela vai votar, ela responde um 
nome da lista, ou fala que ainda não sabe (indeciso) ou que vai 
anular/votar em branco.

Perceba, leitor, que, nesses casos, não existem outras res-
postas possíveis. E assim a pesquisa se torna um instrumento 
valioso. Mas e se fizermos uma pesquisa para descobrir o que as 
pessoas pensam ou querem? Será que as respostas serão preci-
sas? Será que elas realmente sabem o que querem?

Não tem como não citar, nesse ponto, a frase clássica de 
Henry Ford, o criador do automóvel moderno: “Se eu pergun-
tasse o que os clientes queriam, eles diriam que queriam cava-
los mais rápidos”. Será que alguém tem a resposta sobre qual 
caminho devemos seguir?

*
“Laboratório” é uma das minhas palavras preferidas. É no 

laboratório que a ciência acontece: testamos, erramos, experi-
mentamos, descobrimos e criamos. No laboratório, algo que dá 
errado pode ser tão valioso quanto algo que dá certo.

Minha bandeira é de que o marketing precisa ser encarado 
como um laboratório. As fórmulas antigas não funcionam mais, 
pois a tecnologia mudou tudo: mudou eu, você e os clientes. E 
quando nos perguntam o que queremos, o que fazemos, inven-
tamos uma resposta – pois não temos certeza. Por mais sinceros 
que tentemos ser, os pesquisadores não conseguem entender o 
que sentimos. Afinal de contas, inventamos palavras para re-
presentar o intangível. E assim fingimos que nos entendemos.

A forma mais eficiente de descobrir o que funciona é inter-
pretando o marketing (e o mundo) como um laboratório. Eu 
não sei você, leitor, mas no laboratório eu não sinto medo. 
Pois AQUI DENTRO eu não tenho obrigação de acertar. Mi-
nha função é fazer e aprender: acerto ou erro são apenas 
consequências.

O Departamento de 
Trânsito da prefeitura de Ma-
ravilha finalizou nesta se-
mana a construção de mais 
uma travessia elevada, no 
centro da cidade. A estru-
tura foi construída na Ave-
nida Araucária, apenas em 
um sentido, nas proximida-
des do entroncamento com 
a Avenida Sete de Setembro. 

O diretor de Trânsi-
to, Valdemir Andretta, con-
firmou que também have-
rá uma travessia no outro 

SeGurAnçA nO trÂnSItO

Avenida Araucária ganha nova 
travessia elevada 

Carine Arenhardt/O Líder

sentido da via, próximo 
à esquina com a Aveni-
da Sete de Setembro, obra 
que deve ser feita nos próxi-
mos dias. O objetivo é ofe-
recer mais segurança para 
o trânsito no local, fazen-
do o controle de velocidade.

O Departamento de 
Trânsito também confir-
mou a construção de mais 
uma lombada elevada, em 
frente à Escola de Edu-
cação Básica João XXIII, 
na Rua São Francisco. 

Travessia elevada está próxima ao entroncamento com a avenida Sete de 
Setembro
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LIÇÕES DE VIDA
aprende a esperar o momento exato para receber os benefícios 
que reclamas. Espera com paciência que amadureçam os frutos 
para poder apreciar devidamente sua doçura. Transportes seu 
punhado de terra todos os dias e farás uma montanha...por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

O PLANO DA POLÍCIA FEDERAL
Condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 

anos e um mês de prisão, Lula será recolhido ao cárcere tão logo seu 
recurso contra a sentença seja julgado no TRF4, o que deve ocor-
rer a partir do próximo dia 23. A cadeia, se nenhuma reviravolta 
acontecer, é uma questão de dias. Os preparativos da Polícia Fede-
ral para cumprir a ordem de prisão contra a maior estrela do petró-
leo já estão prontos. O trabalho para o “Dia D” da Lava-Jato – como 
tem sido chamado na corporação – é sigiloso e envolve 350 agentes, 
avião e apoio da Polícia Militar. Ciente do peso da biografia do alvo, 
a PF quer evitar erros cometidos em ações anteriores para não vita-
minar o discurso de Lula segundo o qual ele tem sido vítima de uma 
caçada judicial. Já foi acordado, por exemplo, que não haverá o uso 
de algemas, nem de camburão. A Polícia Federal espera deter o pe-
tista em sua casa em São Bernardo do Campo (SP). Depois de ver 
um habeas corpus ser negado por unanimidade pela Quinta Tur-
ma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a última esperança da de-
fesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a prisão reside 
no Supremo Tribunal Federal (STF). O petista poderá ser obriga-
do a cumprir, em breve, a pena de 12 anos e um mês, a que foi con-
denado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso 
do tríplex. A expectativa é que o TRF-4, que condenou Lula em se-
gunda instância, julgue a apelação da defesa ainda este mês, logo 
após o fim das férias do desembargador Victor Laus, que volta ao 
trabalho no próximo dia 23. Se no TRF-4 o panorama é desfavorá-
vel ao petista, no Supremo a situação não é muito diferente. Não há 
qualquer previsão de que a mais alta corte do país discuta nos pró-
ximos dias o tema das prisões após a condenação em segunda ins-
tância. Em outra frente, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, 
não definiu nem quando, nem se vai pautar em plenário o julgamen-
to do pedido de habeas corpus da defesa de Lula. Há um mês o rela-
tor da Lava-Jato, ministro Edson Fachin, remeteu o caso ao pleno.

O PAGAMENTO DOS VEREADORES
Para conhecimento do nosso leitor, o pagamento mensal 
aos nossos 11 vereadores de maravilha é de r$ 42.739,72, 
aproximadamente. Este valor é somente para o pagamento 
pelas suas presenças nas sessões da Casa do Povo. Um 
valor expressivo e que deve ser correspondido com um 
trabalho digno em prol da comunidade...

CARTA A JOÃO RODRIGUES
Li num jornal de circulação regional a carta de um ex-pro-

motor de justiça ao deputado federal João Rodrigues, e dela ex-
traí textos que achei interessantes. “Lamento muito esse teu mo-
mento difícil, do qual eu não extraio nenhum prazer e lastimo que 
dele façam piada. Lastimo por ti e por tua família. Dizes-te inocen-
te e creio que isso seja possível, pois nossa justiça não é confiável. 
Eu a conheço um tanto. Desejo que superes esse momento tão pe-
noso. Desejo que voltes para a família e sociedade, com uma visão 
mais humanista e generosa. Aceite minha solidariedade”. O signa-
tário não era muito adepto de projetos que o deputado defendia. 
Com sua grandeza se solidarizou. O deputado finalmente conse-
guiu sua transferência para Brasília, onde postula frequentar a Câ-
mara dos Deputados e seguir seus trabalhos como parlamentar...

Visitou-nos o presidente do Sicoob Credial, Hermes Barbieri, 
e este nos adiantou dos lucros do Sicoob obtidos no último exer-
cício. Na próxima assembleia que ocorrerá serão apresentados os 
números que certamente deixarão todos os associados realizados. 
Os valores a serem distribuídos entre os mesmos serão expressi-
vos. Parabéns para a nossa Sicoob e a prova da grande gestão de 
seu presidente e diretoria, agregada aos dedicados funcionários.

Ascom/Câmara de Vereadores

Encontro Empresarial da Mulher 
Na quarta-feira (7) foi realizado o 6º Encontro Empresarial 

da Mulher, promovido pelo Núcleo da Mulher Empresária, liga-
do à CDL e Associação Empresarial de Maravilha. O objetivo foi 
comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de 
março. Na ocasião foi realizada a palestra “A pele que habita em 
mim”, ministrada pela empresária e life coach Cristiana da Luz.

Por outro lado, o Núcleo da Mulher Empresária da Associa-
ção Empresarial de São Miguel do Oeste (Acismo) realizou, na 
noite de terça-feira (6), em comemoração ao Dia Internacio-
nal da Mulher, o evento “Linda, livre e leve”. Mais de 150 mu-
lheres foram recepcionadas pelas integrantes do núcleo. A pro-
gramação teve palestra com a escritora e diretora da Escola da 
Mente, formada pelo Instituto Gente de Roberto Shinyashi-
ki, Kelly Freire, jantar especial, drinks e show com Robson & Jo-
ziel. Aproveito para transmitir as fieis leitoras dessa coluna o 
abraço fraterno a todas as mulheres pela passagem do seu dia!

LOUCURA TOTAL
O Shopping Total em Porto Ale-

gre está fazendo uma liquidação em 
suas lojas com descontos de 80% nas 
suas mercadorias. Para os lojistas que 
são os proprietários de 300 lojas, o ob-
jetivo é atrair cerca de 350 mil pesso-
as e eliminar o estoque, aproveitan-
do a mudança de estação e já trazer 
os novos lançamentos. Uma grande 
ideia e o sucesso é uma realidade. To-
dos os setores fazem parte da liquida-
ção, pois integram artigos de vestuário, 
decoração, calçados, acessórios, etc.

IMPOSTO dE RENdA
A Receita Federal disponi-

biliza o programa IRPF 2018. 
O prazo para entrega das de-
clarações está aberto, mas os 
bancos não enviaram aos con-
tribuintes os documentos de 
2017. De nada adianta querer 
antecipar a entrega se não dis-
pomos das informações. Não 
entendo o porquê da demora 
no envio desses dados, afinal já 
se passaram 60 dias do encer-
ramento do exercício anterior.

PREFEITO SADI BONAMIGO ABSOLVIDO
Em sentença publicada na segunda-feira (5), o juiz da co-

marca de Descanso confirmou a liminar que havia suspendi-
do a sessão de julgamento e o processo de cassação do prefei-
to do município de Descanso, Sadi Bonamigo, e determinou 
o arquivamento definitivo do processo de cassação do man-
dato. Na sentença, o juiz reiterou os mesmos argumentos 
da liminar ao reconhecer que a Câmara de Vereadores não 
observou o prazo para conclusão dos trabalhos da Comis-
são. Afirmou que a Comissão processante extrapolou o pra-
zo de cinco dias para emissão de parecer, atrasando o julga-
mento e extrapolando o prazo de 90 dias para conclusão do 
processo. O juiz conclui que as provas que estão no proces-
so revelam que não existem indícios de que o prefeito Sadi Bo-
namigo tenha agido com o objetivo de atrasar o processo.

FICAR VELHO
Extraí de um texto do nosso prezado colunista Luiz Car-

los Prates: “Todos querem viver muito, longamente, mas nin-
guém quer ficar velho... Ora, para viver longamente e de modo 
feliz é preciso envelhecer bem, com qualidade. E isso só de-
pende de cada um. É preciso ter atividade constante, um 
hobby, enfim uma âncora de vida, para não viver a odiosa soli-
dão, que é vivência própria de quem não tem vida interior. Mas 
esse tipo de vida ‘se planta’ na juventude. Depois é tarde...”

VICTOR & LEO NESTE dOMINGO
amanhã (11) o Centro Cultural da Unoesc recebe a dupla de 
irmãos Victor & Léo em um projeto totalmente voltado para a 
solidariedade! E você é nosso convidado especial para fazer 
parte dessa data, que vai marcar São miguel do oeste.
Com a realização da apae de São miguel do oeste e produção 
da GDo Produções, São miguel do oeste entra na rota dos 
grandes shows nacionais realizados em teatros, trazendo um 
evento memorável e totalmente beneficente, que ficará gravado 
na memória e aconchegado no coração.
Todo o lucro do evento será revertido a favor da apae de São 
miguel e você pode fazer parte disso! Garantindo sua cadeira, 
além de desfrutar de um show incrível em um momento 
inesquecível, estará contribuindo com a entidade e com todos 
que dela dependem. É amanhã, no Centro Cultural da Unoesc. 
Faça parte deste encontro!



,  10 DE março DE 20184

DeBAte Após reunião com município, comissão foi formada para discutir detalhes

empresários pedem mais prazo e mudança 
de itens em tAc da Acessibilidade

A comunidade debate 
o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) que estipu-
la prazos para o cumprimen-
to da lei sobre acessibilidade 
em Maravilha. O documen-
to foi assinado em julho de 
2017 entre governo munici-
pal e Ministério Público, pre-
vendo prazos para empresá-
rios e moradores. As regras 
são para projetos e adequa-
ções em calçadas, banheiros, 
acessos, tudo dentro da aces-
sibilidade. A discussão já re-
sultou em manifestações de 
vereadores, município, CDL 
e Associação Empresarial, 
além da Associação dos Por-
tadores de Necessidades Es-
peciais.

A discussão foi amplia-
da após uma reunião entre 
prefeita, Rosimar Maldaner, 
e um grupo de empresários 
no mês passado. A presiden-
te da CDL e Associação Em-
presarial, Poliana de Oliveira, 
falou sobre uma preocupação 
dos empresários locais quan-

to ao curto prazo para o cum-
primento. 

Entre os principais im-
passes, foi destacada a de-
manda de profissionais para 
desenvolvimento dos proje-
tos e execução das obras, pra-
zos para averbação junto ao 
cartório, falta de material e 
o alto custo do paver exigi-
do para as calçadas, além do 
custo para executar as obras.  

Na reunião, a presidente 
disse que os empresários en-
tendem e concordam com a 
importância do TAC e os be-

nefícios que trará para a ci-
dade em longo prazo. No en-
tanto, eles entendem que é 
preciso um prazo maior para 
adequações e alguns ajustes 
nos casos onde não se viabi-
liza as mudanças em estrutu-
ra propostas, especialmente 
em obras já existentes. 

Após a reunião, o gover-
no solicitou uma audiência 
com o Ministério Público e 
deve rever o Plano Diretor, 
além de formar uma comis-
são com poder público e em-
presários. 

Já que TaC exige que calçadas sejam com paver, estruturas prontas sem o 
material terão que ser refeitas

ADAPtAçÕeS DOS 
JÁ eXIStenteS 

Para obtenção do alva-
rá de funcionamento no ano 
2018 deve ser apresentado: 
projeto de adequação do pas-
seio público, projeto de ade-
quações internas (rampas 
acessíveis, elevadores, plata-
formas elevatórias, banheiro 
acessível, vagas de estaciona-
mento). A prefeitura deve-
rá analisar o projeto no prazo 
máximo de 120 dias. A par-
tir da aprovação do projeto, 

começam a contar os prazos 
para as adaptações.

Depois de aprovado o 
projeto, o responsável pelo 
imóvel terá o prazo de 180 
dias para executar a calça-
da acessível. Será permitida 
a prorrogação do prazo por 
mais 120 dias em casos espe-
ciais.

O alvará de funcionamen-
to de 2019 somente será con-
cedido mediante a compro-
vação da execução integral 
dos passeios públicos acessí-

veis, sem exceção. 

ADAPtAçÕeS InternAS 
nOS ImóVeIS

Depois de aprovado o 
projeto, haverá prazo de 365 
dias para realizar as adapta-
ções internas. Será permitida 
a prorrogação por mais dois 
períodos de 365 dias, desde 
que as obras já estejam em 
curso, celebração de termo 
de compromisso com a pre-
feitura para término no prazo 
de prorrogação, sob pena de 

O que DIZ O tAc?

multa. Os alvarás de funcio-
namento dos anos 2019, 2020 
e 2021 somente serão conce-
didos mediante a comprova-
ção de que as adaptações es-
tejam em curso.

O TAC estipula uma ex-
ceção para adaptação inter-
na, quando as modificações 
podem colocar em risco a es-
trutura da edificação, desde 
que atestado por laudo téc-
nico. Nesse caso, uma alter-
nativa compensatória será 
discutida, com estabeleci-
mento de medidas por par-
te do Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência, cria-
do depois da assinatura do 
documento.

ImóVeIS reSIDencIAIS 
e nÃO eDIfIcADOS 

(terrenOS BAlDIOS)
Sobre adaptação exi-

gida para passeios e calça-
das, a prefeitura tem o pra-
zo de 180 dias para notificar 
os proprietários. O responsá-
vel pelo terreno terá prazo de 
365 dias para execução dos 
passeios acessíveis e haverá 
possibilidade de prorrogação 
por mais 300 dias, desde que 
as obras já estejam em curso 
e com assinatura de termo de 
compromisso perante a pre-
feitura. 

multA
O não cumprimento do 

TAC estipula multa de R$ 100 
mil para o município para 
cada alvará concedido fora 
das normas de acessibilida-
de, a partir dos prazos. Além 
disso, os moradores estarão 
sujeitos a multas.

ASSOcIAçÃO nÃO AceItA mAIS PrAZO
a associação dos Portadores de Necessidades Especiais de maravilha 
(aspma) não concorda com a ampliação de prazo para o TaC da 
acessibilidade em maravilha. Segundo o presidente da aspma, atenor 
Wazlawik, não há o que discutir, mas apenas cumprir as regras, que 
já são estipuladas por uma lei em vigor. Ele lembra que o Conselho 
municipal da Pessoa com Deficiência já existe e foi criado para discutir o 
TaC, sem necessidade de estipular uma nova comissão. “não tem mais 
o que falar, a lei existe há mais de 10 anos. agora é só cumprir”, afirma. 
Wazlawik diz que considera o assunto encerrado, mas reforça que não 
quer criar polêmica e coloca a associação disponível para o debate. 

O que DIZem OS emPreSÁrIOS?
Valmir Zanin 
“Impossível fazer tudo 
agora. Para chegar na 

minha empresa tem 
estrada de chão. Como 

que eu vou fazer uma calçada se tem 
chão para chegar? Isso é complicado. 
Tem tantas outras coisas para nós 
nos preocuparmos. Todo mundo ter 
que botar o mesmo tipo de passeio. 
É bonito? Claro que é bonito! mas é 
bonito com o dinheiro de quem? Do 
suor do povo?! Em primeiro lugar, 
não sou contra, só que o passeio 
já diz: passeio público. Público é da 
prefeitura”.

Vilso Presotto
“Todas as empresas 
devem se adaptar. 
Perfeito. Porém, eu 

imagino que o poder 
público municipal deve se 

envolver e auxiliar para que num 
prazo mais longos possam se ajustar. 
Tem microempresas que terão de 
investir valor um pouco alto e podem, 
inclusive, fechar as suas portas. 
Isso para o município não é bom. 
Devem chegar a um denominador 
comum, que em que todos ganham. 
Que as empresas ganhem, que o 
município ganhe, que as pessoas com 
necessidades também ganhem. Não 
que nesse percurso alguém perca”.

rafael Petry
“o que a gente precisa 
é mais informação da 

parte competente que 
está organizando esse 

TaC. a gente não está por dentro 
do que está acontecendo de fato, 
quais as regularizações. o tempo, 
no meu ponto de vista, é muito 
curto. rever a situação de passeios 
já executados. a gente sabe que 
tem muitas calçadas novas, porém 
não foram feitas com paver, é com 
outro material, mas está dentro dos 
padrões. Isso é algo que deve ser 
estudado. Salas comerciais, tanto 
térreas quanto de segundo piso, isso 
é uma adequação que não se faz de 
hoje para amanhã. Não somos contra 
o TaC, o que a gente pede é um 
pouco mais de tempo”.

Ivan faé
“Eu coloco sempre 
assim: maravilha é um 
barco, e nós estamos 

dentro do mesmo barco, 
tanto empresário ou quem precisa 
de acessibilidade. E juntos temos 
que achar a melhor saída, melhor 
maneira de resolver esse problema. 
Ele se torna mais fácil quando se 
tem abertura e quando a gente quer 
realmente resolver. Todo mundo está 
querendo resolver”.

Ederson Abi/O Líder

reunião entre empresários e governo municipal foi realizada no fim de fevereiro, 
no gabinete da prefeita

Ascom prefeitura
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

reSPeItO AO trABAlHO DA ImPrenSA
Orgulho-me de fazer parte da equipe do grupo WH. Profis-

sionais competentes, imprensa que não é sensacionalista. Até aí 
tudo bem. O problema começa quando pessoas desrespeitam o 
trabalho destes profissionais. Alguns dias atrás, nossa equipe foi 
efetuar uma cobertura de um fato lamentável em São Miguel do 
Oeste. Quando lá chegou, um servidor público, um dos profis-
sionais que fazia a perícia no local, procedeu de forma indeco-
rosa, mal educada e truculenta com nossa equipe. Fato lamen-
tável, oriundo de um profissional certamente despreparado 
não para sua função, mas para lidar com o público (e impren-
sa). Situações como estas merecem ser repudiadas não ape-
nas pelos colegas, como pela coletividade em geral. Afinal de 
contas, o trabalho da imprensa é justamente valorizar o tra-
balho também destes profissionais, servidores públicos no 
caso. E tanto quanto respeitamos este trabalho, dos abne-
gados profissionais, é preciso que haja recíproca. Se no mo-
mento em questão havia uma necessidade de concentração, 
de um trabalho por parte da perícia mais esmerado, basta-
va uma solicitação educada para que a imprensa aguardas-
se um pouco e que depois pudesse concretizar seu trabalho. 
Ninguém tem direito de gritar com ninguém. Medidas como 
esta são absolutamente desprezíveis. O respeito é necessário. 

cOleGAS Bem eDucADOS
No caso que ora trago para o leitor, o colega que efetua-

va a cobertura, ao se deparar com a falta de educação, não bai-
xou o nível e educadamente aguardou para fazer seu trabalho. 
Contudo, este procedimento não é o primeiro. Já ocorreram ou-
tras vezes. Ademais, há outro profissional, do mesmo instituto, 
que invariavelmente ao ver os profissionais trabalhando, exige 
não aparecer em fotografias tiradas. Cabe dizer aqui que a im-
prensa não tem interesse algum em que o cidadão apareça. To-
davia, para não atrapalhar o trabalho da imprensa, o bom é que 
este mesmo servidor, ao ver que os profissionais estão fotogra-
fando, saia de perto se não tem “interesse” em aparecer. Assim, 
não atrapalha o trabalho do pessoal da imprensa. Não seria jus-
to? Se ele não quer que atrapalhem o trabalho dele, também se-
ria de bom alvitre que este “reclamão” também não atrapalhe o 
nosso trabalho. Em resumo, respeito é bom e eu gosto. O respei-
to é uma via de mão dupla. Já o desrespeito, a falta de educação...

mOtO GruPO cÃeS DO ASfAltO reAlIZA mOtO AlmOçO
Habitualmente, o segundo fim de semana de março era a 

data onde o Moto Grupo realizava o Motocão. Para não deixar 
a data passar em branco, já que não temos o evento, o grupo re-
aliza hoje um Moto Almoço, na área coberta da praça. O even-
to não tem a grandiosidade do Motocão, e nem era intenção que 
fosse. Mas é uma forma de congraçar, reunir alguns motociclistas 
e confraternizar. Não se descarta a realização de novos eventos. 

Su
je

ito
 a

 co
ns

ul
ta

 ca
da

st
ra

l n
o 

m
om

en
to

 d
a 

co
nt

ra
ta

çã
o.

 C
on

su
lte

 a
 d

is
po

ni
bi

lid
ad

e 
co

m
 

se
u 

Ge
re

nt
e 

de
 R

el
ac

io
na

m
en

to
.

Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!
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educandário desenvolve projeto educar com contos de fada

Diretoria realiza primeiro encontro do ano 

Os alunos do pré-esco-
lar do Centro Educacional Vere-
ador Raymundo Veit desenvol-
veram o projeto literário “Educar 
com contos de fada”, juntamen-
te com a professora Marisleide 
Werlang. Ela afirma que a litera-
tura é um recurso rico em infor-
mações, que oferece um mé-
todo prazeroso e divertido de 
ensinar lições para as crianças.

Diversas atividades foram rea-
lizadas para trabalhar cada clássico 
e incentivar a imaginação, inclusi-
ve um baile. “As crianças passaram 
momentos de prazer e descontra-
ção”, diz. Marisleide acredita que 
a literatura também é uma gran-
de aliada do educador no pro-
cesso de socialização e apren-
dizagem do aluno e deve estar 
presente na rotina diária da escola. alunos se divertiram com fantasias dos contos de fada

Divulgação

Membros do Colegiado Re-
gional da Agência de Desenvol-
vimento Regional de Maravilha 
estiveram reunidos na tarde de 
quarta-feira (7) para a primei-
ra reunião do ano no Centro de 
Gerenciamento de Riscos e De-
sastres. 

O encontro foi coordena-
do pelo secretário-adjunto da 
Defesa Civil do Estado, Fabia-
no de Souza, e pelo coordena-
dor regional, Rogério Golin, 
que apresentaram como pau-
ta a criação do Grupo de Ações 
Coordenadas (Grac) da Regio-
nal da Defesa Civil. De acor-

DecISÕeS Encontro foi coordenado pelo secretário-adjunto da Defesa Civil 
do Estado, Fabiano de Souza, e pelo coordenador regional, Rogério Golin

ADr maravilha promove reunião 
do colegiado de governo 

membros do colegiado debateram a criação de comissões

Divulgação

do com De Souza, o objetivo da 
criação do Grac é para que os 
órgãos competentes trabalhem 
de forma organizada e integra-
da, com otimização de recursos 

e com maior agilidades. 
Outro assunto apresenta-

do foi a criação de comissões 
para fins de controle dos focos 
do mosquito Aedes aegypti nos 

prédios públicos. A consultora 
Jurídica, Rosi Carletto Zanella, 
solicita que cada órgão fique 
em alerta e realize serviços de 
prevenção em suas estruturas.

O secretário-executivo 
da ADR de Maravilha, Jonas 
Dall´Agnol, destaca a impor-
tância da reunião em conjunto 
com a Defesa Civil. “Todos so-
mos órgãos de governo com os 
mesmos objetivos, que é aten-
der a população, cada qual no 
seu setor, como na saúde tra-
tando da prevenção da dengue 
e a prevenção de desastres tra-
tada pela Defesa Civil”, diz.

A primeira reunião ordiná-
ria de 2018 da diretoria da CDL e 
Associação Empresarial de Ma-
ravilha foi promovida na ter-
ça-feira (6). Na ocasião, o diretor 
de SPC/Serasa/Boavista, Pau-
lo César Hübner, comentou so-
bre o Termo de Ajuste de Condu-
ta (Tac) de Acessibilidade e sobre 

a formação da Comissão de Tra-
balho que está pontuando suges-
tões. “Não somos contra o TAC, 
pelo contrário, queremos ape-
nas que todos tenham condições 
e tempo para executá-lo”, frisa.

Sobre o assunto, a conse-
lheira-fiscal suplente, Ledacir 
Schafer, ressaltou a questão da 

inclusão das pessoas com neces-
sidades especiais na sociedade e 
reforçou a importância de desen-
volver um trabalho em conjunto.

A presidente da entidade, 
Poliana de Oliveira, falou sobre 
o planejamento do ano, organi-
zado com a colaboração dos di-
retores e coordenadores dos 

núcleos. “Nosso objetivo é in-
crementar atividades para me-
lhorar o relacionamento com o 
associado, proporcionando sem-
pre mais benefícios e vantagens a 
eles”, pontua. Poliana também fa-
lou sobre o Projeto Empreender, 
que será apresentado neste mês 
para aprovação da prefeitura. 
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VIOlÊncIA OBStÉtrIcA: 
já ouviu falar?

Celebrado internacionalmente como Dia da Mulher, 8 de mar-
ço tem origem em fatos relacionados à luta das mulheres por melhores 
condições de vida e trabalho. Assim, a coluna de hoje, além de trazer um 
rol dos principais direitos das mulheres no tocante à saúde, também fala 
sobre um assunto atual e muito importante – violência obstétrica.

No tocante ao rol de direitos da saúde da mulher disponíveis na 
rede pública de atendimento, indispensável mencionar que o siste-
ma público de saúde deve fornecer às mulheres: * Realização de ma-
mografia e exame preventivo do câncer de colo de útero (Papanico-
lau); * Cirurgia plástica reparadora/reconstrutiva (para mulheres que 
realizaram cirurgia para tramaneto do câncer de mama); * Cirurgia 
de esterilização/ligadura de trompas (pode ser solicitada por mulhe-
res com mais de 25 anos ou com pelo menos dois filhos, ou em caso 
de algum risco de vida ou à saúde da mulher); * Vacina contra o HPV 
(preventiva do câncer de colo de útero); entre outros.

Além disso, e agora sim em relação à violência obstétrica, nessa 
ideia de proteção aos direitos das mulheres, o Estado de Santa Cata-
rina inovou e, em janeiro de 2017, publicou a Lei n. 17.097/2017, que 
dispõe sobre a implementação de medidas de informações e prote-
ção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica, trazendo 
em seu texto um rol de condudas que se consideram ofensas verbais 
ou físicas e, consequentemente, atos de violência obstétrica.

A par disso, o Ministério Público de Santa Catarina lançou uma 
campanha para promover o combate à violência obstétrica – para 
saber mais, acesse https://www.mpsc.mp.br/campanhas/violen-
cia-obstetrica. 

Dentre os atos que podem caracterizar violência obstétrica, es-
tão: * tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não empá-
tica, grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma que a faça se 
sentir mal pelo tratamento recebido; * Não ouvir as queixas e dúvi-
das da mulher internada e em trabalho de parto; * Impedir que a mu-
lher seja acompanhada por alguém de sua preferência durante todo 
o trabalho de parto; * Tratar o pai do bebê como visita e obstar seu li-
vre acesso para acompanhar a parturiente e o bebê a qualquer hora 
do dia; entre outros.

Nesse sentido, é importante que os profissionais da saúde, no-
tadamente aqueles que trabalham com o atendimento à gestantes 
e parturientes, incluindo-se médicos e equipe hospitalares, tomem 
conhecimento sobre a mencionada lei para garantir o atendimento 
às pacientes, até mesmo porque existe previsão na lei que os obriga 
a expor cartazes informativos contendo as condutas previstas na lei, 
sob pena de sanções administrativas.

Além do mais, as mulheres pacientes necessitam conhecer 
esse rol de condutas pois o conhecimento de seus direitos relacio-
nados ao atendimento no período gestacional é a melhor maneira 
de torná-los efetivos.

Colaboração: Karlessa Mantovani

Quando se trata de segu-
rança pública a prevenção é 
sempre válida, e para funcio-
nar efetivamente precisa da 
união entre órgãos oficiais da 
área e da população. Foi com 
este objetivo, de unir polícia 
e comunidade, que o progra-
ma Rede de Vizinhos foi lan-
çado em Maravilha, em junho 
de 2017. 

Atualmente já são oito 
grupos funcionando no muni-
cípio, avançando pelas ruas e 
bairros. Os grupos são forma-
dos por pessoas da comuni-
dade e um policial militar, que 
através do aplicativo WhatsA-
pp, reuniões e outros meios 
alternativos, monitoram mo-
vimentações suspeitas ou 
problemas que possam com-
prometer a segurança em suas 
ruas. Todas as informações re-
passadas entre os membros 
do grupo são monitoradas 
pelo policial militar. 

O objetivo é que a popu-
lação possa ter um meio al-
ternativo de contato com a 

SeGurAnçA PÚBlIcA Programa já tem oito grupos criados, 
unindo o trabalho da população e Polícia Militar

rede de Vizinhos objetiva ampliar a 
participação da comunidade em 2018

Capitão altair Lisot faz uma avaliação positiva do rede de Vizinhos

Arquivo/O Líder

Polícia Militar (PM) para so-
licitar orientação, ou mesmo 
um atendimento que não se 
encaixa no serviço de emer-
gência. Conforme o coman-
dante da PM, capitão Altair 
Lisot, o projeto vem apresen-
tando resultados positivos, 
aproximando mais a comuni-
dade da polícia. Lisot enaltece 
o fato de a comunidade parti-
cipar e entender a importân-
cia deste trabalho conjunto. 

O capitão afirma que tam-
bém há novos grupos sen-
do formados, e para 2018 a 
meta é melhorar a participa-

ção da população. Os grupos 
podem começar com aproxi-
madamente quatro cidadãos, 
e aos poucos ganhando novos 
membros. “As metas não es-
tão necessariamente focadas 
na quantidade de grupos, mas 
na qualidade do grupo forma-
do. Estamos começando deva-
gar, com bastante solidez, dei-
xando bem claro a intenção da 
Rede de Vizinhos. As pessoas 
que estão entrando nos gru-
pos são verdadeiros líderes, 
nós nos preocupamos mui-
to em formar lideranças”, afir-
ma Lisot. 

O capitão reforça que 
quando o cidadão entende a 
importância deste trabalho 
conjunto com a Polícia Mili-
tar é normal o crescimento no 
número de grupos e de no-
vos membros nos já existen-
tes. Lisot diz que a Rede de 
Vizinhos só vem tendo resul-
tados positivos, possibilitan-
do uma cidadania mais ativa. 

cOmO InGreSSAr 
Interessados em ingres-

sar na Rede de Vizinhos po-
dem procurar os presiden-
tes de grupos já existentes, 
ou a própria Polícia Mili-
tar, para a criação de outros 
grupos, atendendo novas 
ruas e novos bairros. Antes 
de ingressar na Rede de Vi-
zinhos o cidadão passa por 
um procedimento padrão, 
com uma avaliação e tam-
bém recebe um treinamento 
com orientações sobre o obje-
tivo do programa e a respon-
sabilidade das informações 
repassadas. 

SÃO mIGuel DO OeSte 

morre a pioneira lourdes 
Balão missen

O prefeito de São Miguel do Oes-
te, Wilson Trevisan, decretou na sex-
ta-feira (9) luto oficial por três dias no 
município em razão do falecimento de 
Maria de Lourdes Balão Missen. Ma-
ria de Lourdes é umas das pioneiras, 
pois chegou à Vila Oeste em 1951 com 
seu esposo, Guilherme José Missen, e 
construiu sua história ao lado de qua-

tro filhos, nove netos e quatro bisne-
tos. Missen foi um dos primeiros mé-
dicos a atuar no município e, com o 
apoio de Maria de Lourdes, construiu 
e trabalhou junto ao Hospital Mis-
sen desde 1968, quando inaugurado. 

maria de Lourdes chegou à Vila oeste em 1951 
com seu esposo, Guilherme José missen

Divulgação
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A fÉ curA
A moça saiu de casa doente e horas mais tarde voltou 

para casa curada... Ué, onde isso, como isso? Ela saiu de casa 
com uma antiga paralisia no braço esquerdo e um certo in-
cômodo no lado esquerdo da bacia, no rim, como ela dizia. 
E tudo já durava bom tempo, malgrado ter ido a vários mé-
dicos. Nada achavam, mas a moça vivia “torta” e sentindo 
dores... 

Essa moça, que vou chamar de Maria, um dia vendo um 
programa religioso na tevê, coçou o queixo e decidiu: - “Vou 
lá, quero ver isso de perto”. Saiu de casa doente, “torta”, e vol-
tou para casa curada, as pregações do pastor lá na frente 
chegaram com tudo aos ouvidos e ao coração da Maria. E ela 
voltou para casa curada. Tratei desse assunto num encon-
tro com amigos e quase “apanhei” de dois deles. – Ora já se 
viu, um “psicólogo” como tu acreditar numa encenação des-
sas!... Foi o que ouvi.

Relaxa, meu amigo, espere um pouco! Antes de tudo, os 
que me ouvem regularmente aqui neste espaço já devem es-
tar cansados de tanto me ouvir dizer que adotei como minha 
a passagem bíblica do Evangelho de Marcos 9:23, aquela que 
diz que – “Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê”! Creio 
nisso como creio no sol do meio-dia.

Quando abrimos as portas do coração à fé, tudo nos será 
possível. E ninguém é louco para acreditar que vai se mudar 
para Marte no ano que vem... quando cremos em alguma coisa 
é porque no fundo sabemos que é possível.

Uma pessoa na igreja, tomada pela adrenalina da fé, pode 
sim voltar para casa curada de incontáveis tipos de moléstias. 
A vida é fé. E os milagres da fé, mais das vezes, ocorrem em pa-
tologias que nós mesmos criamos, criamos inconscientemente 
na mente e de vários outros modos indiretamente “suicidas”... 
Não acreditar nisso ou é ignorância ou então é... ignorância. 

Quando inundamos a mente com a fé, estamos prontos 
para todos os milagres. O pastor lá na frente não fez nada se-
não nos incitar a crer, mas é a tal história, o cigarro não existi-
ria se não existisse o fósforo que o “acende”. Sim, ir à igreja com 
fé pode ser o caminho inicial e mais inteligente para a cura de 
qualquer enfermidade...

DeSGrAçA
A pior das desgraças humanas é alguém dizer que não 

acredita em nada, dizer-se sem fé diante do que não pode 
ser visto ou tocado... Crer só nos planos materiais não pas-
sa de atraso humano da pior espécie, é uma cegueira meta-
física que leva a todos os danos. Dinheiro nos dá as graças 
do poder material, mas e quando a inquietação está acima 
do dinheiro? E tão danoso quanto não ter fé é ter fé só dos 
lábios para fora. Como é o caso da maioria estonteante que 
anda por aí. E por isso são tão raros os “milagres”. Jamais ha-
verá milagres sem fé.

emOcIOnAl
Doenças criadas pela mente da pessoa, como a paralisia 

histérica da Maria, de quem falei lá em cima, só podem ser 
curadas por essa mesma mente, ainda que a pessoa venha a 
necessitar de auxílio médico e medicamentoso. Mas a par-
te essencialmente curativa tem que vir da cabeça da pessoa 
que um dia criou a doença... Nós somos o céu e o inferno de 
nós mesmos. Na verdade, mais das vezes, o inferno.

fAltA DIZer
Queres viver bem e saudavelmente? Passe a vida plane-

jando sua aposentadoria, preparando-a para o melhor, jun-
tando e investindo dinheiro, mas... Nunca se aposente. Se o 
fizeres, acabou...

O Estratégia Saúde da 
Família (ESF) Centro 1, em 
frente à prefeitura de Maravi-
lha, recebe na segunda-feira 
(12) dois novos profissionais 
formados em pediatria para 
atender os usuários da saúde 
pública. Leandro Germano 
da Silva Fleury e Carina San-
tin Quiben foram contratados 
por meio de concurso públi-
co e agora integram o quadro 
dos servidores efetivos da Se-
cretaria Municipal de Saúde. 

Conforme a secretária de 
Saúde, Miriane Sartori, a op-
ção de centralizar o atendi-
mento é para facilitar a dis-
tribuição de fichas para a 

SAÚDe Leandro Germano da Silva Fleury e Carina Santin Quiben 
iniciam trabalhos na segunda-feira

Atendimento de novos pediatras 
será centralizado

população que demanda 
do serviço. Outro motivo é 
a construção do novo Cen-
tro Municipal de Saúde, que 
vai contar com espaço espe-
cífico para as crianças, onde 

também serão oferecidas as 
consultas pediátricas. No en-
tanto, o agendamento das 
consultas é feito direto nas 
unidades de saúde de cada 
usuário. 

Cada profissional terá a 
carga horária de 20 horas, so-
mando 40 horas de consultas 
com profissionais da pediatria 
oferecidas pelo município. 

HOmenAGem
Durante a apresentação 

dos novos profissionais o go-
verno municipal fez home-
nagem para o médico Mário 
Gilberto Saldanha de Cas-
tro, pelos anos em que atuou 
como pediatra na saúde pú-
blica de Maravilha. O médi-
co agora encerra o contra-
to com a prefeitura e passa a 
atender apenas em consultó-
rio particular. 

Carine Arenhardt/O Líder

Dois novos profissionais foram apresentados na quinta-feira

IPtu SÃO mIGuel DO OeSte

recOnHecImentO 

cota única ou primeira parcela vencem na segunda (12)

Sessão solene presta homenagem ao Dia 
Internacional da mulher 

Inácio Rohden/WH Comunicações

Os carnês do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU) 
2018 estão disponíveis para im-
pressão, via internet, no site 
da prefeitura de São Miguel do 
Oeste www.saomiguel.sc.gov.
br. De acordo com a diretora 
de Receita Municipal, Luciane 

Marion, o vencimento da pri-
meira parcela ou cota única, 
com 5% de desconto, está pro-
gramado para a segunda-fei-
ra (12). Se a opção do contri-
buinte for pelo parcelamento, 
os demais vencimentos serão 
a partir do dia 10 de cada mês.

Para ter acesso ao bole-
to do imóvel, o contribuin-
te deve clicar no banner IPTU 
2018, digitar o CPF, CNPJ, Có-
digo de Contribuinte ou Códi-
go do Imóvel, optar pela “par-
cela única” ou “pagamento 
parcelado” e imprimir o docu-

mento. O pagamento pode ser 
efetuado nos corresponden-
tes do Banco Bradesco (Far-
mácia São Luiz, Super Vipi ci-
dade alta, Mercado Parati, 
Mercado Catarinense e Mer-
cado Rede Forte), ou em qual-
quer banco ou casa lotérica.

Com Casa lotada, a Câ-
mara de Vereadores de 
São Miguel do Oeste rea-
lizou na quinta-feira (8), 
a partir das 20h, uma ses-
são solene em homena-
gem ao Dia Internacional 

da Mulher. A sessão sole-
ne em homenagem às mu-
lheres foi uma proposição 
das vereadoras Maria Te-
reza Capra e Sílvia Kuhn.

Inicialmente, houve a 
devolução aos familiares 

das fotografias das mulhe-
res, já falecidas, que com-
punham até então a Gale-
ria Lilás. A seguir, foram 
homenageadas seis mulhe-
res pelos relevantes ser-
viços prestados à comu-

nidade e pela história de 
suas vidas. Já na parte se-
guinte da sessão foi reno-
vada a Galeria Lilás para 
o ano 2018, com 13 no-
vas mulheres homena-
geadas, já falecidas.

Integrantes da Galeria 
Lilás 2018
amélia mercedes molin
Beatriz Wünsch Kist
Catharina Brol Feraso
Gertha Panzenhagem
Ida rossoni maestri
Letícia Negri martini
Lourdes Trentin 
Grando
maria Soeli Centenaro
marina marini Tiepo
orlandina de ramos

Salete anita marafon
Verginia ratti Paganini
Veronica Joana 
Silvestre mallmann

Homenageadas vivas
Beatriz Bocalon
Carolina Von Dentz
Eraci Seibert
maria Sehnem 
Steffens
Neli Lúcia Giehl
rita Bernardi
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fIScAlIZAçÃO

Programa A união faz a Vida inicia com teatro

empresa instala sistema de 
videomonitoramento em Guaraciaba

Mais de 300 professores 
prestigiaram a peça teatral “Re-
trato – Revelando Histórias”, 
da companhia teatral Luz&-
Cena, em um evento que mar-
cou a abertura oficial do ano le-
tivo do programa A União Faz 
a Vida. O espetáculo, promo-
vido em Frederico Westpha-
len (RS), conta a história de 
uma professora que se aposen-
tou, mas que ama lecionar. 

Ana Paula Chielle, coorde-
nadora do Programa A União 
Faz a Vida no município de Vis-
ta Alegre, conta que assistir a 

peça foi um presente. “Certa-
mente muitos de nós, educado-
res, nos enxergamos nos perso-
nagens desta história, que por 

sinal é muito real. Serviu para fa-
zermos uma reflexão de como 
marcamos e, por vezes, transfor-
mamos as vidas dos nossos alu-

nos, através dos nossos exem-
plos, do nosso carinho e dos 
nossos ensinamentos”, destaca. 

O Programa A União Faz 
a Vida é a principal iniciati-
va de responsabilidade so-
cial do Sicredi, contribuin-
do para a educação integral de 
crianças e adolescentes, com 
base nos princípios da coope-
ração e cidadania. No Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC o pro-
grama é desenvolvido há 19 
anos, beneficiando mais de 
seis mil alunos e aproxima-
damente 600 educadores.

Peça foi apresentada no município de Frederico Westphalen

Divulgação

refIS HABItAçÃO Proposta é do governo municipal e está em 
análise na Câmara de Vereadores 

Projeto propõe desconto para quitação 
de financiamentos imobiliários

Um levantamento recente 
do governo de Maravilha apon-
tou que o Fundo Municipal de 
Habitação, que financia cons-
truções e reformas para famí-
lias de baixa renda, contabiliza 
um alto índice de inadimplência 
ou pendências, alcançando cer-
ca de 80% dos mutuários com fi-
nanciamentos ativos. Se levado 
em consideração o valor que o 
Fundo já deixou de receber com 
a inadimplência, os números 
também são altos, calculados em 
aproximadamente R$ 3 milhões. 

Buscando oferecer condi-
ções de pagamento mais atra-
entes para os mutuários da ha-
bitação popular, o Executivo 
encaminhou no início deste 
mês um projeto de lei para a Câ-
mara de Vereadores propondo 
a renegociação de dívidas, com 

Fundo municipal de Habitação financia construções e reformas de moradias populares

Carine Arenhardt/O Líder

desconto de 50% para os mutuá-
rios que quitarem seus financia-
mentos. 

No entanto, o desconto vale 
apenas para financiamentos fei-
tos até o dia 31 de dezembro de 
2012. Quem financiou casa nova 
ou reforma a partir de janeiro de 
2013 não se encaixa nesta lei. A 
proposta segue sendo analisa-

da em comissão no Legislativo, 
antes de ser levada para votação 
em plenário. 

O projeto de lei foi elabora-
do pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social e o Conselho 
Municipal de Habitação. Con-
forme o coordenador do Setor 
de Habitação, Jones de Oliveira 
Flores, a renegociação com qui-

tação da dívida traz benefícios, 
tanto para o município, como 
para o mutuário, que garante o 
desconto de 50% e a quitação do 
bem. Enquanto o financiamen-
to não é quitado, o proprietário 
não consegue a escrituração e 
regularização do imóvel, que se-
gue sendo considerado do po-
der público. 

Flores afirma que se a me-
tade do valor devido pelos mu-
tuários (cerca de R$ 3 milhões) 
for pago com a renegociação, o 
município já consegue benefi-
ciar muitas famílias com novas 
casas e reformas. O Fundo de 
Habitação atende famílias de 
baixa renda do município e os 
valores arrecadados com a qui-
tação de financiamentos são 
usados em novos projetos de 
moradias populares.

A empresa XPTI iniciou 
na segunda-feira (5) a ins-
talação do sistema de vide-
omonitoramento na cida-
de de Guaraciaba. Após o 
término da instalação dos 
equipamentos, será reali-
zado um período de tes-
tes para o pleno funciona-
mento do sistema. O projeto 

Bem-Te-Vi, implantado pelo 
governo estadual, com con-
trapartida do município, 
tem por objetivo a fiscali-
zação e controle do trânsi-
to, bem como a averigua-
ção de pessoas e suspeitos. 

Também objetiva apu-
rar atos ilícitos que possam 
ocorrer em Guaraciaba, vis-

to que o alcance das câme-
ras abrange a grande maioria 
das vias públicas. De acor-
do com o sargento Volter, co-
mandante do Grupamen-
to Policial de Guaraciaba, o 
total é de dez câmeras em 
instalação que, em um pri-
meiro momento, satisfaz a 
necessidade do município.

Adriano Rodrigo/Raio de Luz FM

PerDer O cOntrOle - quAnDO A AnSIeDADe tOmA cOntA

Quando a ansiedade pega o domínio sobre você, tudo parece mais 
desfocado. O medo de perdermos o controle nos aperta porque permi-
timos que as nossas emoções mais hostis prevaleçam sobre o temor, 
enquanto os pensamentos intrusivos desenham pra nós um cenário 
ameaçador do qual defender-se. Bom lembrar que o medo de perder 
o controle é um dos mais comuns vivenciados pelo ser humano: o vive 
quem se estressa no trabalho e teme reagir repentinamente de manei-
ra inapropriada; o sofrem os pais, carregados de infinitas responsabili-
dades e preocupações. 

São situações onde se vive o medo de perder o controle em qualquer 
momento e reagir com uma palavra ou um gesto fora de lugar frente às 
pessoas que amamos. 

Ninguém é isento disto: mas enquanto aceitar uma pequena deter-
minada cota de medo na vida diária seja algo normal, não é admissível 
atribuir ao medo um demasiado poder sobre a gente. Quando isto aconte-
ce, o medo positivo que ajuda a proteger-se, se torna ansiedade constante, 
chegando até atrapalhar a liberdade e a potencialidade dos nossos pensa-
mentos e comportamentos. Vamos ver como age isto:

O demônio da ansiedade e o seu mecanismo de ação 
Quando uma pessoa enfrenta um excesso de preocupações, medos 

e inseguranças, a nossa psique aciona um mecanismo de interpretação 
bastante primordial, ou seja, raciocina mais ou menos assim: “atenção, 
tudo o que tem ao redor é uma ameaça, um perigo”. 

A partir disto, sobra apenas uma solução: defender-se de tudo e to-
dos. Portanto:

• O nosso raciocínio deixa de ser racional e cedemos o controle ao pi-
loto automático do instinto. 

• Vivenciamos uma sensação de alienação muito forte, onde tudo pa-
rece não real e estranho.

• Ficamos sempre na defensiva, hipervigilantes e reagimos de manei-
ra exagerada frente às coisas mais banais, nutrindo pensamentos obsessi-
vos, negativos e antecipando coisas ainda não acontecidas. 

como gerir o medo de perder o controle 
Aprender a gerir (ou reagir) ao medo é simples: ao final é apenas 

questão de técnicas específicas: se aprendem facilmente com um psicó-
logo capacitado. 

Mas se não se dispõe dessas técnicas e dessas ferramentas, quando 
se sofre de ansiedade é muito complicado determinar o que fazer de ma-
neira correta. Isto porque uma mente ansiosa não pensa: reage! É isso aí. 
Quem sofre de ansiedade não tem o pleno controle sobre si mesmo, suas 
ações, pensamentos e emoções. Quando não se respira bem, o cérebro 
não funciona bem e, portanto não tem clareza. 

Mas para evitar que a ansiedade tome conta, é simplesmente 
aprender algumas técnicas e entender a matriz de onde nasce a percep-
ção de perigo. 

Isto se alcança em poucas sessões modulares de Abordagem Euro-
peia Positiva (A.E.P.). Qualquer psicólogo capacitado nisto pode ajudar a 
desenvolver estas novas técnicas assim que você possa aprender a gerir ou 
não sentir mais ansiedade por meio de algumas passagens: 

A. Abandonar a mania de controle: se vocês foram pensar, se passa 
muito tempo tentando apaziguar a frustração, esconder os nossos pen-
samentos, engolir sapos, dominar ou fingir emoções, e assim por diante. 
Tem ideia de como isso atrapalha mais do que ajuda? 

B. Falar dos próprios medos e conseguir raciocinar sobre eles. 
C. Controlar os próprios pensamentos para controlar as próprias 

emoções: de fato isto se aprende com técnicas cognitivo-comportamen-
tais. Bem simples e rápido. 

D. A última passagem, requer libertar o próprio corpo para devolver 
liberdade à própria mente. Um corpo reprimido determina uma mente 
fosca. A liberdade mente-corpo se alcança com um trabalho integrado de 
técnicas A.E.P. e Mindfulness (com um psicólogo capacitado) e yoga (com 
professor habilitado). 

Não sofrer de ansiedade é muito mais simples do que se imagina. 
Mas é impossível se continua-se a repetir as mesmas coisas com os mes-
mos padrões e pensamentos ou silenciar as distorções cognitivas e emo-
cionais com os remédios. A escolha é de cada um. 
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“Uma empresa 
sem estratégia faz 
qualquer negócio” 

Michael Porter
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

A Secretaria de Estado da Fazenda autuou 81 dos 88 postos de combustí-
veis fiscalizados entre quarta e quinta-feira em todo o Estado. As equipes estive-
ram em estabelecimentos de 38 municípios nas regiões da Grande Florianópo-
lis, Itajaí, Joinville, Criciúma, Blumenau, Chapecó e Lages. A maioria das infrações 
está relacionada à falta do Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC), apa-
relho de uso obrigatório e que transmite automaticamente ao Fisco os dados re-
lativos à movimentação de combustíveis. Os auditores fiscais observaram ain-
da a instalação e a regularidades de equipamentos de controle fiscal como o 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e o Programa de Aplicação Fiscal (PAF-ECF).

Fazenda autua 81 postos de 
combustíveis de todo o Estado

Divulgação

SETOR dE CERVEJAS ARTESANAIS dE 
SANTA CATARINA PLANEJA CRESCER 20% EM 2018

O Estado possui o equivalente a uma cervejaria para cada 89,7 mil habitantes, a segunda melhor 
proporção do país conforme a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva). Especialistas 
do setor e até empresários têm a expectativa de crescimento de 20% e 25% até dezembro. Se a proje-
ção se concretizar, o Estado que hoje é casa para 78 cervejarias terminará 2018 com pelo menos 100.

Ceasa/SC 
movimenta R$ 
601,8 milhões 
em 2017

Com a venda de 341 mil 
toneladas de alimentos, a 
Centrais de Abastecimen-
to do Estado de Santa Cata-
rina S/A (Ceasa/SC) movi-
mentou R$ 601,8 milhões em 
2017. Desse total, 41% são 
frutas e verduras produzidas 
em Santa Catarina – apro-
ximadamente 138 mil tone-
ladas. Segundo o secretá-
rio de Estado da Agricultura 
e da Pesca, Moacir Sopel-
sa, um dos grandes desafios 
da Ceasa/SC é conquistar os 
compradores do Meio-Oes-
te e Oeste, que ainda buscam 
hortifrutigranjeiros em ou-
tros estados. Em 2017 o pre-
ço médio dos alimentos fi-
cou em torno de R$ 1,77 por 
quilo, 12,71% menor do que 
em 2016. A redução pode 
ser explicada pela supersa-
fra. Que proporcionou uma 
oferta maior de frutas e ver-
duras. Os preços mais bai-
xos acabaram estimulando 
a queda da inflação nacio-
nal. Com isso, diminuiu 
também o faturamento dos 
produtores rurais e boxis-
tas da Central. Os produ-
tos que tiveram uma redu-
ção maior de preço foram: 
batata inglesa, tomate, me-
lancia, cebola, mamão, ce-
noura, maçã, batata-doce, 
morango, vagem, repolho e 
beterraba. As quedas varia-
ram entre 3,84% a 50,83%.

PERSPEcTIVA PARA ESTAbILIzAR A AMéRIcA LATINA 2018

A recuperação e a estabilidade da América Latina neste ano dependerão da capacidade de sobrevivência aos resultados de diversas eleições e de desdobramentos em 
temas importantes, como a renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta). Em 2018, mais de 350 milhões de eleitores latino-americanos elege-
rão seus novos líderes. Brasil, México, Colômbia, Costa Rica, Paraguai e Venezuela vão escolher presidentes e parlamentares. O novo presidente do Chile assume em mar-
ço e haverá votação para cargos legislativos em El Salvador, Equador e Honduras. Essas trocas da guarda podem aumentar a volatilidade nos mercados da região. Economis-
tas projetam que o crescimento nas seis maiores economias da região vai se acelerar, passando de uma taxa estimada de 1,6 por cento no ano passado para 2,7 por cento.

Estado fatura US$ 158 mi com exportação de carnes

No último mês o Estado embarcou 66,1 mil toneladas de carne 
de frango, faturando mais de US$ 116,4 milhões. A redução nas com-
pras do Japão, China e Arábia Saudita refletiram no desempenho das 
exportações de carne de frango e o faturamento foi 3% menor do que 
em janeiro. Em relação a fevereiro de 2017, a queda foi de 6,3% no fa-
turamento e de 2,2% no volume. No acumulado do ano, Santa Cata-
rina exportou 135,7 mil toneladas de carne de frango, gerando recei-
tas de US$ 236,3 milhões. Nos dois primeiros meses de 2018, o Estado 
respondeu por 21,6% de toda carne de frango exportada pelo país.

Poupança tem retirada líquida de 
R$ 708 mi em fevereiro

Em um mês tradicionalmente marcado por despesas com edu-
cação e com o pagamento de impostos, os brasileiros voltaram a sa-
car recursos da caderneta de poupança. Em fevereiro, a retirada lí-
quida (saques menos depósitos) somou R$ 708,12 milhões, divulgou 
na terça-feira (6) o Banco Central (BC). Nos dois primeiros meses de 
2018 os saques superaram os depósitos em R$ 5,91 bilhões. Pelo quar-
to ano seguido, segundo o BC, os investidores retiraram a mais do que 
aplicaram na caderneta de poupança em fevereiro. A saída de recur-
sos em 2018, no entanto, foi menor que em outros anos. A retirada lí-
quida tinha chegado a R$ 6,3 bilhões em fevereiro de 2015, R$ 6,6 bi-
lhões em fevereiro de 2016 e R$ 1,67 bilhão em fevereiro de 2017.
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A rodovia estadual SC-492, 
no trecho de Maravilha a Tigri-
nhos, está mais limpa desde o sá-
bado (3). O motivo é a campanha 
anual do meio ambiente reali-
zada pelo LEO Clube Maravilha. 
Os integrantes da entidade retira-
ram resíduos de lixo dos dois la-
dos da estrada por cerca de dois 
quilômetros, o que rendeu mais 
de 40 sacos de 100 litros de lixo.

Depois de recolhido o ma-
terial foi exposto na Praça Padre 
José Bunse, ao lado de uma fai-
xa com os dizeres “Você tem cer-
teza que ele não é seu?”. Confor-
me o presidente da campanha, 

Thiago Zardo, a limpeza não será 
feita novamente, já que o objeti-
vo é a conscientização. “É a pri-
meira vez que a gente fez isso e 
encontramos coisas absurdas, 
até fraldas. Queremos que a po-
pulação entenda que ninguém 
recolhe o que está lá e o hábi-
to prejudica a natureza”, afirma. 

No fim da campanha os sa-
cos foram destinados ao local 
correto. A próxima ação da en-
tidade será no dia 28 de mar-
ço, com uma palestra gratuita 
sobre liderança para entidades 
e clubes de serviço que pro-
movem o serviço voluntário.

meIO AmBIente
leO clube promove 
limpeza na Sc-492

Divulgação 

ação recolheu mais de 40 sacos de 100 litros de lixo

A Casan anunciou nesta 
semana mais um investimento 
para Maravilha, desta vez aten-
dendo a uma antiga reivindi-
cação dos moradores do Bairro 
Kasper. O local é considerado 
um dos pontos mais críticos 
da cidade, quando há necessi-
dade de interrupções no abas-
tecimento de água. Contando 
apenas com um reservatório 
de 75 mil litros, os moradores 
daquela região têm água ga-
rantida por aproximadamente 
duas horas, quando há algum 
problema no abastecimento. 

Buscando uma solução 
emergencial, a Casan anun-
ciou a compra de mais um re-
servatório de 100 mil litros 
para atender o Bairro Kasper, 
fazendo com que este possa 
ter uma autonomia maior no 
abastecimento. Em caso de in-

cASAn Investimento é uma solução emergencial para aumentar 
a autonomia no abastecimento de água do bairro

novo reservatório do Bairro Kasper 
deve ser instalado em 90 dias 

 Divulgação 

Presidente da Casan, Valter Gallina, em visita a maravilha, quando anunciou novos recursos

terrupções no fornecimento de 
água tratada pela Casan, o lo-
cal vai contar com dois reser-
vatórios, que juntos somam 
175 mil litros de água, um volu-
me capaz de abastecer os mo-
radores por um período de até 
seis horas. 

Conforme o chefe da agên-
cia da Casan de Maravilha, 
André Tonello, o investimen-
to será de aproximadamente 

R$ 150 mil, o novo reservató-
rio deve ser instalado em até 90 
dias. No início deste mês o pre-
sidente da Casan, Valter Galli-
na, esteve em Maravilha, reu-
nido com a prefeita, Rosimar 
Maldaner, e o secretário de de-
senvolvimento regional, Jo-
nas Dall’Agnol, tratando sobre 
o novo investimento e a obra 
da nova adutora do município, 
que já está em andamento. 

nOVO InVeStImentO 
PArA 2018
a Casan também já 
confirmou para 2018 
mais recursos. o chefe 
da Casan de maravilha 
afirma que para o segundo 
semestre um novo 
investimento que beneficia 
o Bairro Kasper e outros 
pontos da cidade estão 
confirmados, somando um 
valor aproximado de r$ 1 
milhão. a previsão é de um 
novo investimento para a 
troca de tubulações que 
levam água para o Bairro 
Kasper e a instalação de 
um grande reservatório 
que atenderá vários pontos 
da cidade, que também 
aumenta a autonomia de 
abastecimento em caso de 
interrupções. 

centrO De InOVAçÃO 

Projeto de r$ 3 
milhões é finalizado 

A Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico 
Sustentável entregou, na sema-
na passada, o projeto do Cen-
tro de Inovação Tecnológica que 
deve ser construído em São Mi-
guel do Oeste. A entrega foi fei-
ta pessoalmente pelo secretá-
rio Carlos Chiodini ao secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Sustentável, Renato Romanci-
ni, em Florianópolis. Para que o 
projeto se concretize, o desafio, 
agora, é a liberação dos recur-
sos necessários, que devem fi-
car na casa dos R$ 3 milhões. O 
projeto prevê uma área constru-
ída de 1.630 metros quadrados.

“O próximo passo é reunir-
mos o Conselho Técnico Ins-
titucional, composto por 15 
membros representantes dos 

poderes públicos, da área do 
conhecimento e do setor em-
presarial, e definirmos o terre-
no que abrigará esta estrutu-
ra. Uma das possibilidades é 
uma área de terra pertencen-
te ao município, no Bairro Jar-
dim Peperi, onde também está 
projetada a implantação de um 
Parque Tecnológico; e outra é 
uma área localizada ao lado da 
Unoesc”, revela o secretário.

Adaptado às condições e 
necessidades locais, o empre-
endimento concentra e ofere-
ce um conjunto de mecanismos 
e serviços de suporte ao pro-
cesso de inovação das empre-
sas, promovendo ainda a inte-
ração entre empreendedores e 
pesquisadores para o desenvol-
vimento de setores econômicos.

Investimento para implantação da estrutura de 1.630 metros quadrados deve chegar 
a r$ 3 milhões

Ascom/Prefeitura

O Projeto Horta Domiciliar, 
desenvolvido em Tigrinhos, é 
uma iniciativa da Secretaria de 
Assistência Social, Centro de 
Referência de Assistência So-
cial (Cras) e Secretaria de Agri-
cultura. O objetivo é contribuir 
com a qualidade alimentar, 
principalmente para quem 
participa do Programa Bolsa-
Família ou recebe o Benefício 
Assistencial ao Idoso e à Pessoa 
com Deficiência (BPC). O cul-
tivo de hortaliças também visa 
contribuir para a economia, já 
que possibilita uma nova gera-
ção de renda para as famílias. 

Na implantação do proje-
to a equipe do Cras promoveu 
um encontro com a presença 
de uma nutricionista, que re-
passou informações sobre a 
importância da alimentação 
saudável. Como forma de in-
centivo, os participantes rece-
beram sementes de beterraba, 
cenoura, alface, chicória, re-
polho, rabanete e pão de açú-
car. Temperos e chás também 
podem fazer parte do cultivo.  

Nos meses de março, ju-

tIGrInHOS
Projeto Horta Domiciliar incentiva 
alimentação saudável 

Divulgação

Participantes acompanharam palestra sobre hábitos saudáveis 

nho e outubro serão feitas vi-
sitas nas hortas de cada par-
ticipante, momento em que 

as mesmas serão avaliadas de 
acordo com alguns critérios, 
como organização, criatividade, 

diversidade, trabalho e envolvi-
mento familiar. As seis melho-
res hortas serão premiadas. 

Neste mês as reuni-
ões nas comunidades inicia-
ram quarta-feira (7), na Linha 
Nova Trindade. Na próxi-
ma semana os encontros se-
rão feitos na Linha Nova e na 
Linha Boa Esperança, na se-
gunda (12) e quarta-feira 
(14), respectivamente. A reu-
nião na Linha Tigre será fei-
ta no dia 19 e no dia 21 será a 
vez do Centro de Tigrinhos. 
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por dR. GEOVANI dELEVATI

MEdICINA E SAÚdE

O 
declínio da pro-

dução de testos-

terona é parte do 

processo normal 

do envelhecimento mascu-

lino. Estima-se que os níveis 

de testosterona em homens 

com mais de 40 anos dimi-

nuem a uma taxa aproxima-

da de 1% ao ano. O diagnósti-

co da “andropausa”, termo que 

foi substituído por “DAEM” 

(Deficiência Androgênica do 

Envelhecimento Masculino), 

pode ser feito quando há a pre-

sença de sinais e sintomas ca-

racterísticos em combinação 

com níveis baixos de testos-

terona. Dentre as manifesta-

ções clínicas, destaca-se a per-

da ou diminuição do interesse 

sexual, dificuldade em man-

ter ou obter a ereção, obesida-

de abdominal, perda de mas-

sa magra, osteoporose, fadiga, 

depressão e a redução da sen-

sação de saúde e bem-estar.

O tratamento da DAEM 

tem sido utilizado para melho-

rar os sinais e sintomas causa-

dos pela deficiência de testos-

terona, com ótimos resultados 

clínicos. Entretanto, a terapia 

de reposição com testosterona 

(TRT) até pouco tempo atrás 

foi motivo de muita polêmi-

ca, principalmente relaciona-

da com o risco cardiovascu-

lar dos indivíduos com mais 

de 40 anos. Em parte, o temor 

dos efeitos colaterais provoca-

dos pela testosterona vem do 

uso irresponsável e abusivo, 

como no caso dos esteroides 

anabolizantes, ou mesmo dos 

riscos associados à TRT 

sem o controle adequa-

do do tratamento, o que 

pode elevar a testoste-

rona a níveis supra-

fisiológicos e causar 

infertilidade, impo-

tência, atrofia tes-

ticular, entre ou-

tros problemas.

terAPIA De rePOSIçÃO De teStOSterOnA 
e DOençA cArDIOVASculAr

além disso, no início de 2014 dois 
estudos científicos mostraram aumento 
do risco de problemas cardiovasculares 
em homens que receberam reposição 
de testosterona. Houve grande 
repercussão na mídia, sobretudo nos 
EUa. Estes estudos foram revisados e 
os seus resultados foram questionados 
em notas corretivas publicadas em 
edição posterior da mesma revista 
científica. Novos estudos foram 
realizados mostrando que baixos níveis 
de testosterona estavam associados 
a um maior risco de aterosclerose e 
aumento do risco e da mortalidade 
por doenças cardiovasculares. além 
disso, evidenciou-se a relação entre a 
normalização dos níveis de testosterona 
total e redução da mortalidade, 
menor ocorrência de infarto agudo do 
miocárdio e de acidentes vasculares 
cerebrais.

Dessa forma, os estudos científicos 
atualmente disponíveis mostram que 
a normalização dos níveis hormonais 
com a TrT para o homem com DaEm 
associa-se à redução de diversos 
fatores de risco cardiovasculares: 
maior controle da hipertensão arterial 
sistêmica, melhora do perfil lipídico, 
menor índice de aterosclerose, menor 
risco de diabetes e redução da gordura 
corporal. além disso, deve-se considerar 
a significativa melhora sexual e 
cognitiva do homem, bem como o 
menor risco de osteoporose.
Portanto, desde que corretamente 
indicada e adequadamente 
acompanhada, a TrT pode ser oferecida 
aos homens com DaEm, sem que haja 
aumento dos riscos cardiovasculares.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia

eStuDOS
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neStA VIDA, nADA Se reSOlVe 
fuGInDO DOS PrOBlemAS
  
Pare de pensar em fugir das dificul-

dades. Fugir das dificuldades não é um 
meio de se livrar do sofrimento; pelo con-
trário, tal atitude só contribui para pro-
longar o sofrimento. É preciso ter atitude 
oposta, isto é, estar disposto a enfrentar os 
problemas. Qualquer dificuldade pode 
ser transformada em prazer ou satisfação 
quando enfrentada com determinação.

Ederson Abi/O Líder

trADIcIOnAl
lions clube realiza 
venda de bolachas

O Lions Clube Maravilha pro-
move venda de bolachas hoje (10), 
na sede do clube. Os tipos de bola-
cha disponíveis são: rosca, mel, ita-
liana e de manteiga. Cada bande-
ja será comercializada por R$ 10. 

O presidente, Rudimar Be-

grow, afirma que o lucro obti-
do com a venda será revertido 
para o programa Apadrinha-
mento Afetivo, do Grupo de Es-
tudos e Apoio à Adoção de 
Maravilha (Geama). A comercia-
lização será feita das 8h às 16h.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

O presidente da Assenar, Associação de Engenheiros e Ar-
quitetos do Extremo Oeste de Santa Catarina, Engenheiro Civil, 
Cleonor José Mahl, de acordo com o Artigo 26 do Estatuto Social 
da Assenar, Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Extremo 
Oeste de Santa Catarina, convoca todos os associados para com-
parecerem à Assembleia Geral a ser realizada no dia 03 de Abril 
de 2018,às 19 horas, em primeira convocação, e às 19h30min, em 
segunda convocação, na sede da associação, na Rua XV de No-
vembro, nº 452, sala 201, Edifício Portela Center, na cidade de São 
Miguel do Oeste/SC, para alteração do Estatuto Social da entida-
de ASSENAR.

São Miguel do Oeste/SC, 10 de Março de 2018
Cleonor José Mahl- Presidente

A Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha 
promove neste mês mais uma 
tradicional campanha para ar-
recadar recursos. A confecção 
e venda das casquinhas com 
amendoim para Páscoa já co-
meçou e as encomendas po-
dem ser feitas pelos telefones 
(49) 3664 1231, pelo WhatsA-
pp (49) 99823 9361, ou direta-
mente na sede da Rede, na Ave-
nida Presidente Kennedy. 

A retirada das encomen-

das também pode ser feita na 
sede, ou solicitada a entre-
ga a domicílio. A comercializa-
ção das casquinhas com amen-
doim visa arrecadar recursos 
para manutenção dos traba-
lhos realizados pela Rede e é 
anualmente e realizada no pe-
ríodo que antecede a Páscoa. 

A presidente da Rede, Cecí-
lia Heydt, convida a comunidade 
local para participar desta cam-
panha e destaca que cada dúzia 
é vendida pelo valor de R$ 15. 

cAmPAnHA BenefIcente
rede feminina inicia 
venda de casquinhas 
com amendoim 

Carine Arenhardt/O Líder 

Dúzias são comercializadas por r$ 15

O 6º Encontro Empresa-
rial da Mulher, evento promo-
vido pelo Núcleo da Mulher 
Empresária de Maravilha, li-
gado à CDL e Associação Em-
presarial, foi realizado na noi-
te de quarta-feira (7), no Lar de 
Convivência. As mulheres fo-
ram homenageadas com algu-
mas canções interpretadas pela 
cantora Katiucia Regina, além 
de acompanhar a palestra prin-
cipal, que teve como tema “A 
pele que habita em mim”.

A facilitadora foi a empre-
sária e life coach Cristiana da 
Luz. Com exemplos de sua vi-
vência e diversos questiona-
mentos, Cristiana mostrou às 
participantes quais os princi-
pais valores da vida de uma 
pessoa. “Não existe certo ou er-
rado. Existe o que você acredi-
ta, sendo que a energia vai para 
onde está o seu foco”, comenta.

SeXtA eDIçÃO Evento foi promovido pelo Núcleo da Mulher 
Empresária de Maravilha, na quarta-feira

encontro empresarial da mulher 
reúne grande público

Palestra foi ministrada pela empresária e life coach Cristiana da Luz 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Conforme a palestrante, as 
pessoas, principalmente as mu-
lheres, perdem muito tempo 
com coisas insignificantes. “A 
vida é muito curta. Precisamos 
amar e aceitar o outro como ele 
é, inclusive a nós mesmos”, res-
salta.

Cristiana destacou que as 
mulheres vivem uma geração 
de imitações e que fazem pla-
nos de longo tempo para suas 
empresas e nenhum para si. 

“Queremos conquistar o mun-
do e desconhecemos nos-
so próprio corpo. Precisamos 
aflorar a linguagem do amor, 
deixar que ele se expresse e 
mostrarmos o que realmente 
queremos”, salienta.

A presidente da CDL e As-
sociação Empresarial, Poliana 
de Oliveira, destacou o poten-
cial das mulheres. “Fico extre-
mamente feliz em ver como 
as mulheres vêm se destacan-

do em diversas esferas da nossa 
sociedade. Seja liderando fa-
mílias, empresas ou entidades, 
percebo nitidamente o quan-
to estamos cada vez mais bus-
cando nosso espaço e anga-
riando muitas conquistas”, 
pontua.

A coordenadora do Nú-
cleo da Mulher Empresária, 
Indianára da Silva, ressaltou 
o empenho das nucleadas e 
agradeceu as parcerias. A pro-
moção contou com o patrocí-
nio do Sicredi – por meio do 
programa Sicredi Mulher; Clí-
nica Pasqualotto; Grupo Oli-
veira; e Loja Evidência. Mais 
de 400 mulheres prestigiaram 
o evento, que teve o objetivo 
de celebrar o Dia da Mulher, 
comemorado em 8 de mar-
ço, proporcionando um dia di-
ferenciado, unindo conheci-
mento e diversão.

A iraceminhense, hoje re-
sidente em Bom Jesus do Oes-
te, Sinara Vivian, de 16 anos, 
vai defender as cores da equi-
pe Female de Chapecó. “Ela 
recebeu o convite do profes-
sor chapecoense Eder Po-
piolski, o qual comanda um 
dos maiores clubes de fut-
sal feminino”, lembra o pro-
fessor Paulo Ferreira. Se-
gundo Ferreira, em 2017 ela 
defendeu a equipe da Cha-
pecoense. O professor lem-

bra que mesmo integrada 
à equipe Female, ela ainda 
vai vestir a camisa da equi-
pe de Maravilha em algu-
mas competições. “Mui-
tas meninas sonham em ser 
jogadoras de futsal e fute-
bol, mas falta apoio. Ago-
ra Sinara abre as portas para 
que o trabalho das meni-
nas de Maravilha ganhe vi-
sibilidade”, finaliza Ferreira.

cOnquIStA 
Goleira do Projeto Gol de menina é 
integrada à equipe de chapecó

Sinara Vivian, ladeada pelos professores 
Paulo Ferreira e Eder Popiolski

Divulgação
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Aulão de Dnça PRAÇA WALNIR BOTTARO DANIEL

18 DE MARÇO | 17H
SÃO MIGUEL DO OESTE

PARTICIPAÇÃO GRATUITA

#mdnç
Extremo Oeste

Catarinense

Com déficit de mais de três 
milhões de toneladas de milho 
por ano, o Estado de Santa Ca-
tarina está buscando estraté-
gias para garantir a sobrevivên-
cia de produções-chave para 
o Estado. A falta de milho co-
loca em alerta os produtores 
de aves, suínos e leite, setores 
onde o produto é fundamen-
tal para a proteína animal. 

Em entrevista à reportagem, 
o secretário-adjunto da Agricul-
tura de Santa Catarina, Airton 
Spies, explica que uma das al-
ternativas para cobrir o déficit 
seria a compra de milho dos es-
tados da região central do país, 
Mato Grosso do Sul, Mato Gros-
so e Goiás. No entanto, a distân-
cia de quase dois mil quilôme-
tros da região Oeste, tomando 
a cidade de Chapecó como re-
ferência, inviabiliza a compra. 
A estratégia é conseguir milho 
mais barato para abastecer o dé-
ficit catarinense, ajudar no cres-
cimento da demanda em Santa 
Catarina pela sobrevivência da 
produção da proteína animal.

“Santa Catarina é o maior 
produtor de suínos no Brasil, 
o segundo maior de frango e o 
quarto maior produtor de leite. 
Essas atividades têm no milho 
uma matéria-prima fundamen-
tal e o Estado, pela natureza do 
seu relevo, não consegue pro-
duzir o total de milho que preci-
samos para dar conta dessa de-
manda da produção de proteína 
animal. O Estado precisa atual-
mente de 6,5 milhões de tone-
ladas e a nossa produção não 
vai chegar a três milhões de to-
neladas”, argumenta Spies.

Conforme o secretário, é 
por conta disso que a entra-
da do grão em Santa Catari-

na deve ocorrer por outro ca-
minho. A Rota do Milho, pelo 
Paraguai, deve facilitar a im-
portação do produto ao Es-
tado. A expectativa é que a 
importação do produto pa-
raguaio cubra o déficit e gere 
um custo menor ao Estado. 

“O milho do Paraguai está 
a 400 quilômetros. O Para-
guai produz quatro milhões 
de toneladas por ano e con-
some apenas um milhão. Ex-
porta três milhões, tanto pelo 
Porto de Paranaguá, cruzan-
do a Ponte da Amizade, em 
Foz do Iguaçu, ou descendo 
o Rio Paraná por balsas para 
ser exportado por Buenos Ai-
res. Esse milho vai chegar mais 
barato do que o milho do Bra-
sil central. Como nós temos 
um transporte baseado em ca-
minhões, temos milho a R$ 
15 o saco saindo das fazendas 
e chega a R$ 35, com o fren-
te. O produto tem mais cus-
to em frete do que o custo de 
produção do grão”, justifica.

A Rota do Milho vai passar 
por Missiones, na Argentina, 
chegando a Dionísio Cerquei-
ra. A inauguração, segun-
do Spies, estava prevista para 
o mês passado, mas preci-
sou ser prorrogada. “O exces-
so de chuva foi o que atrasou. 
Os governos estão trabalhan-
do nisso, as obras estão em an-
damento e agora a previsão se 
restabeleceu para início de abril 
para ficar pronto e começar a fazer 
a travessia, num primeiro momen-
to, com uma avaliação de como 
ficaria a logística. E depois, com 
uma agilidade maior na alfânde-
ga e na inspeção sanitária tendo 
fluxo maior de milho do Paraguai 
para Santa Catarina”, finaliza.

rOtA DO mIlHO
“esse milho vai chegar mais 
barato do que o milho do 
Brasil central”, diz Spies sobre 
importação do Paraguai

O governador de San-
ta Catarina, Eduardo Pinho 
Moreira, inaugurou na quin-
ta-feira (8) a nova subestação 
da Celesc na Linha Araçá, no 
interior de Maravilha. Com a 
presença de deputados, pre-
feitos, vereadores, secretá-
rios e outras lideranças re-
gionais, o governador fez a 
inauguração após a estrutu-
ra entrar em funcionamento 
ainda em 2017.

A obra superou os R$ 11 
milhões e representa acrés-
cimo de 50% de energia dis-
ponível para os municípios 
de Maravilha, Iraceminha, 
Flor do Sertão, São Miguel da 
Boa Vista, Santa Terezinha do 
Progresso e a área rural de Ti-
grinhos, além de mais de 21 
mil unidades consumidoras, 
incluindo laticínios de gran-
de porte e agroindústrias.

No evento, o governador 
elogiou a grande estrutura da 
Celesc e disse que a região é 
pujante, e justifica o investi-
mento para melhorar o abas-
tecimento. Ele também se 
reuniu com a prefeita, Rosi-
mar Maldaner, e o vice-pre-
feito, Sandro Donati, durante 
o almoço. Liberou R$ 400 mil 

mAIS enerGIA Eduardo Pinho Moreira liberou recursos, garantiu construção 
do quartel dos bombeiros e descartou Delegacia Regional em 2018

com investimento de r$ 11 milhões, 
governador inaugura nova subestação

GOVernADOr DIZ que PODe 
DIScutIr Ser cAnDIDAtO

ao ser questionado se pode ser candidato ao governo nas 
eleições deste ano, Eduardo Pinho moreira afirma que está 
focado em governar o Estado e não está fazendo ações 
de cunho político. Porém, se lá na frente o nome surgir no 
partido, aceita discutir. 
Ele lembrou que já foi deputado federal, prefeito de 
Criciúma, vice-governador por três vezes, governador e 
presidente da Celesc, com 32 anos na vida pública. Pinho 
moreira afirma com isso que possui experiência e acredita 
que pode contribuir, inclusive como governador. “Essa 
experiência não deve ser mandada para casa”, disse o 
governador, em entrevista. Também fez uma analogia 
sobre as escolhas de pré-candidatos. “Se você entrar em 
um mar revolto, vai escolher um marinheiro experiente para 
te levar ao porto seguro”, finalizou.

Governador foi recebido por lideranças de toda a região e elogiou estrutura da subestação na Linha araçá

Prefeita, rosimar maldaner, e governador exibem placa de inauguração, que também 
leva nome do governador licenciado, raimundo Colombo

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

para calçamento no interior, 
na Linha Arabutã, além de re-
ceber pedidos para o Contor-
no Viário e asfalto até Bom 
Jesus do Oeste. 

Eduardo Pinho Moreira 
também garantiu R$ 400 mil 
para construção do quartel 
do Corpo de Bombeiros, ins-
talação da Fatma em Mara-
vilha, mas descartou a insta-
lação da Delegacia Regional 
em 2018. Segundo ele, o mo-
mento é de cortar gastos, e 
para instalar a estrutura teria 
que nomear delegado regio-
nal e ter mais agentes.

Ederson Abi/O Líder
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Em sentença publicada na 
segunda-feira (5) o juiz da comar-
ca de Descanso confirmou a limi-
nar que havia suspendido a ses-
são de julgamento e o processo de 
cassação do prefeito de Descan-
so, Sadi Bonamigo, e determinou 
o arquivamento definitivo do pro-
cesso de cassação do mandato.

Segundo o advogado de de-
fesa do prefeito, Adilson Pandol-
fo, em sentença o juiz reiterou os 
mesmos argumentos da liminar 
ao reconhecer que a Câmara de 
Vereadores não observou o prazo 
para conclusão dos trabalhos da 
Comissão. Pandolfo diz que a Co-
missão processante extrapolou o 

prazo de cinco dias para emissão 
de parecer atrasando o julgamen-
to e extrapolando o prazo de 90 
dias para conclusão do processo.

O juiz concluiu que as pro-
vas que estão no processo reve-
lam que não existem indícios 
de que Bonamigo tenha agido 
com o objetivo de atrasar o pro-
cesso. Conforme Pandolfo, a 
sentença confirmou a tese sus-
tentada pela defesa no Manda-
do de Segurança e cabe à Câ-
mara de Vereadores acatar a 
decisão arquivando o proces-
so ou recorrendo ao Tribunal 
de Justiça de Santa Catari-
na para tentar reformá-la.

cASSAçÃO 
Justiça decide pelo 
arquivamento do processo 
do prefeito Sadi Bonamigo

Prefeito de Descanso, Sadi Bonamigo

Arquivo/103FM

A Escola de Educação Bási-
ca Osvaldo Ferreira de Mello se-
diou no último dia 2 a audiên-
cia pública que teve como tema 
o Plano Municipal de Educa-
ção (PME) de Tigrinhos, no pe-
ríodo de 2015 a 2017. O evento 
foi promovido pela Secreta-
ria de Educação, juntamente 
com a comissão coordenado-
ra e a equipe técnica de avalia-
ção e monitoramento do Plano.

A audiência contou com 
a presença do prefeito, Der-
li Antônio de Oliveira, verea-
dores Dejalma Santos Mioran-

tIGrInHOS

APOIO

Audiência Pública aborda Plano municipal de educação 

ceja realiza roteiro de visitas

do, Cleiton da Silva e Ademar 
Badia, secretária de Educa-
ção, Andrenize Lunkes, presi-

dente do Conselho Municipal 
de Educação, Maraisa de Var-
gas, além de diretores, conse-

lheiros municipais e membros 
das Associações de Pais, Pro-
fessores e Alunos. Na opor-
tunidade, foi disponibiliza-
do o relatório de avaliação e 
os profissionais debateram 
a Educação no município. 

O ciclo de avaliação a cada 
dois anos é previsto pela legis-
lação. De acordo com a secre-
tária de Educação, Andrenize 
Lunkes, o PME é um documen-
to que possui objetivos, metas, 
estratégias e ações propostas 
a curto, médio e longo prazo 
em um período de dez anos. 

audiência foi realizada na EEB osvaldo Ferreira de mello

Divulgação

Divulgação

A prefeitura de Maravi-
lha sediou na quarta-feira (7) 
a oficina “Economia do pa-
trimônio cultural: procedi-
mentos para a salvaguarda”, 
com a arquiteta e diretora de 
Preservação do Patrimônio 
Cultural da Fundação Cata-
rinense de Cultura (FCC), Va-
nessa Maria Pereira. O curso 
faz parte da programação do 
projeto Estação Cultural – Ve-
rão 2018, que leva apresenta-
ções artísticas e oficinas a 50 
municípios catarinenses de 
fevereiro a abril.

A oficina teve como ob-
jetivo apresentar conceitos 
ligados ao patrimônio cul-
tural e suas diferentes eta-
pas de preservação, discutir 
o potencial econômico das 

cOnHecImentO Programação do projeto Estação Cultural tem 
sequência amanhã (11) no Espaço Criança Sorriso

Patrimônio cultural é tema de 
oficina gratuita em maravilha

Curso foi ministrado no auditório da prefeitura 

 Camilla Constantin/O Líder

diferentes áreas da cultura e 
também estimular os profis-
sionais a identificar o poten-
cial cultural econômico em 
seus municípios de atuação. 
Com duração de aproxima-
damente sete horas, a capaci-
tação teve como público-alvo 

gestores e servidores munici-
pais das áreas de cultura, pa-
trimônio, planejamento e de-
senvolvimento econômico. 

O projeto itinerante é 
promovido pela FCC, em 
parceria com as prefeituras 
municipais que recebem as 

atrações. O objetivo é con-
tribuir para atrair diversos ti-
pos de públicos, valorizando 
ações que fomentem a refle-
xão e a discussão dos temas 
abordados, possibilitando a 
troca de linguagens artísti-
cas e culturais entre as regi-
ões catarinenses. 

SArAu POÉtIcO 
os maravilhenses 
contam com mais 
uma programação do 
Projeto Estação Cultural 
amanhã (11). o Sarau 
Poético “a casa da mãe 
Joana” inicia às 15h, no 
Espaço Criança Sorriso. 
o principal objetivo da 
atração é fomentar a 
poesia autoral.  

A equipe gestora do Cen-
tro de Educação de Jovens e 
Adultos (Ceja) visitou na se-
gunda-feira (5) a Unidade 
Descentralizada de Educa-
ção de Jovens e Adultos (Eja) 
do município de Romelândia, 
que tem a profissional Silva-
nia Tessaro como coordena-
dora dos trabalhos. O objeti-
vo da visita foi prestar apoio 
técnico e pedagógico, além 
de entregar e assinar o ter-

mo de compromisso firma-
do entre Estado e município. 

Já na noite de terça-feira 
(6) a equipe gestora esteve em 
Santa Terezinha do Progres-
so para acompanhar a reativa-
ção da Unidade Descentraliza-
da, juntamente com a gerente 
de Educação da Agência de 
Desenvolvimento Regional 
(ADR) de Maravilha, Zenai-
de Borre Kunrath. De acordo 
com os profissionais, o reiní-

cio das atividades no muni-
cípio é motivo de alegria por 

proporcionar a oportunida-
de de retorno aos estudos. 

Unidade de Santa Terezinha do Progresso contou com aula inaugural

A tradicional venda de pi-
zzas do Centro Espírita Emma-
nuel será realizada amanhã (11) 
em Maravilha. O local de fabri-
cação e entrega será a Rua Ge-
neral Osório, 84. A pizza salga-
da é de tamanho grande e custa 
R$ 22. Já a pizza doce é pequena 
e será comercializada por R$ 15.

Com duas décadas de histó-
ria, a instituição promove diversas 
ações e neste ano conseguiu ad-
quirir uma sede própria, que está 
em reforma. O lucro obtido com 
as vendas será destinado para 
melhorias no local. Quem tiver 
interesse pode entrar em conta-
to com os integrantes do Centro. 

InIcIAtIVA
centro espírita 
emmanuel promove 
venda de pizzas 
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

1 - reSPOnSABIlIDADe
É muito importante que aqueles 

que trabalham ao seu redor sintam 
que podem confiar em você. 
Entregar projetos no prazo, saber 
quais tarefas precisam ser feitas no 
dia a dia, cumprir as orientações 
que a empresa lhe envia. Tudo isto é 
essencial e básico para fazer um bom 
trabalho.

2 - OrGAnIZAçÃO
Para uma líder, a organização 

será uma de suas maiores virtu-
des. Às vezes, tantas reuniões, pra-
zos ou eventos podem nos pregar 
uma peça e nos fazer ficar mal fren-
te a um cliente – por exemplo, quan-
do esquecemos que tínhamos agen-
dado um encontro com ele. Se você 
souber organizar sua agenda uma se-
mana antes, evitará muitas situações 
chatas. O melhor é que você seja um 
exemplo para seus empregados ou 
para a equipe mais próxima a você.

3 - GeStÃO
Uma das funções mais difíceis 

de serem executadas por uma líder 
é saber como gerir as tarefas de tra-
balho dos seus funcionários. Saber 
lidar com determinadas situações 
difíceis podem ajudá-la a subir mais 
um degrau na projeção de sua ima-
gem como líder.

4 - AutOeStImA AltA
Sim, isso mesmo que você leu. 

Você tem que acreditar. Quanto 
mais insegura você se mostrar, mais 
vai transmitir insegurança aos ou-
tros. Você tem que se afirmar porque 
suas habilidades lhe garantem; olhar 
no espelho todas as manhãs e que-
rer conquistar o mundo. Ser positi-
va e saber se valorizar é fundamental 
para aprender a superar as situações 
mais difíceis que podem ser encon-
tradas no trabalho.

5 - cOnStÂncIA
Sabe aquele ditado que diz 

que “Roma não foi construída em 
um dia”? Então, aplique-o em sua ExCELENTE fIM DE SEMANA A TODOS!

DeZ quAlIDADeS que umA mulHer DeVe ter PArA Ser BOA líDer

Não é qualquer uma que consegue chegar 
ao topo. aqui, entregamos o ouro da 
ascensão corporativa!
Sabemos que não é fácil conciliar casa, 

família, trabalho... mas se você quer 
chegar ao topo da escala profissional, 
precisará contar com algumas qualidades 
que nem todas as pessoas têm. Por 

isso, segue uma lista das coisas mais 
importantes e necessárias para que 
você se torne uma excelente líder, tanto 
profissional, como pessoalmente:

vida. Constância e trabalho diários 
são recompensados, isso é certo. 
Devemos sempre olhar em frente e 
não deixar que nenhuma situação 
seja capaz de nos tirar do nosso 
caminho. Ser uma mulher líder e 
influente é possível.

6 - cAPAcIDADe De Se ADAPtAr 
A nOVAS SItuAçÕeS

Vivemos em uma época de cons-
tantes mudanças. Aprender a se 
adaptar a novas situações é cru-
cial para avançar, tanto na carreira, 
quanto pessoalmente.

7 - PerSuASÃO
Esta é uma das qualidades que 

lhe ajudará muito durante toda a 
carreira. Às vezes temos que usar 
nossas melhores armas para fechar 
um negócio, conseguir um projeto 

ou passar em uma entrevista de em-
prego. Basta usar a persuasão de for-
ma positiva e você sempre será bene-
ficiada.

8 - SOcIABIlIDADe
Além de saber como gerir sua 

equipe, integrá-la em novos proje-
tos e felicitá-la por seu trabalho, você 
também deve saber conviver com ela 
– não só no trabalho, como na vida 
pessoal. Muitas vezes deixamos os 
encontros sociais de lado porque o 
trabalho nos esmaga, mas longe de 
ser benéfico, isto apenas nos preju-
dica, já que estamos perdendo uma 
grande oportunidade de conhecer 
pessoas.

9 - PrOXImIDADe
Ser próxima de todos é uma qua-

lidade que diz mais a respeito das 

mulheres do que dos homens. Em 
geral, dispomos de maior sensibili-
dade para tratar das coisas de acor-
do com temas, e isto, é claro, é uma 
vantagem. Aproveite-a!

10 - PlAneJAmentO
Ter claro o seu plano de traba-

lho é essencial para realizá-lo. Em 
casa, é preciso saber organizar as 
tarefas domésticas, as das crianças. 
Às vezes pode ser um pesadelo, por-
que o equilíbrio trabalho-vida pes-
soal ainda é um problema. Por esta 
razão, devemos saber onde estar em 
todos os momentos e, para isso, é 
preciso saber planejar sua semana 
– deixando, é claro, um tempo para 
possíveis emergências. Não somos 
máquinas!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO VOLTA AO MUNdO

por HENRIqUE HÜBNER

Vitrine

AGenDA De eVentOS

VInIl: o brilho do Inverno 2018

A cada nova estação exis-
te uma tendência que fica em 
evidência e acaba agradan-
do a todos. Um dos tecidos 
que mais prometem se des-
tacar neste Outono/Inverno 
é o vinil, presente nos looks 
das mulheres mais estilo-
sas de todo o mundo. Apare-
ce em peso, tanto na cor pre-
ta, como no vermelho, que é 
uma das cores principais dos 
dias frios de 2018. E você vai 
ficar fora dessa tendência?

O vinil é um tecido de 
poliéster revestido com uma 

camada de PVC, um tipo de 
plástico que acaba trazendo 
esse aspecto de couro com 
uma dose extra de brilho. 
Como ele tem pouca trans-
pirabilidade, é mais indicado 
para os dias mais frios, pois 
se você usar uma calça de vi-
nil em um dia quente, com 
certeza vai passar um sufo-
co pelo calor. Contudo, uma 
saia de vinil, que é considera-
da a peça do momento, pode 
ser usada com tranquilidade, 
tanto no Verão, como no In-
verno. 

A dica para aprovei-
tar essa tendência com mui-
to estilo é evitar carregar de-
mais o look de “informações”. 
Prefira camisetas ou camisas 
mais básicas ou com estam-
pas discretas e passe longe de 
estampas muito chamativas 
na hora de montar seu look. 
Por si só, as peças de vinil im-
põem personalidade mesmo 
aos looks mais básicos.

10/3 - Jogos Clube de Mães – 9h – Salão Paroquial 
Católico
- Jantar das Massas Rotary Clube – 20h30 – Lar de 
Convivência 
- Show com Mc 2k e Mr Jon – 23h59 - Hangra
11/3 - Sarau Poético – 15h – Espaço Criança Sorriso 
17/3- Festa Caribbean Paradise – 23h59 – Green Club
18/3 - Almoço – 10h – Salão Comunitário Novo 
Bairro 
23/3 - 19º Rodeio Crioulo e Artístico – 14h – Centro 
de Tradições Gaúchas Juca ruivo
24/3 - Festa Breja na Boca – 23h59 – Green Club
29/3 - Show com Jerry Smith – 23h – Play Club

MARAVILHA

SãO MIGuEL DO OESTE 

10/3 - Baile de Casais – 22h - Chácara 
Kopalski
11/3 - Show da dupla Victor&Leo – 
17h30 – Centro de Eventos Unoesc
15/3 - Toca do Rock com Wander Wildner 
& Gustavo Kaly – 22h30 - Setessete Bar 
& Bilhar
17/3 - Festa Patrick´s Day com Bandinha 
Didadó – 20h – Setessete Bar & Bilhar 
- Festa “Hey, que tiro foi esse?” – 23h – 
Joy Louge Bar
27/3 – 8ª Maratona de contos – 8h30 
– Sesc 
21/4 - 4ª Edição Construbeer – 16h - 
Chácara Kopalski

ESPERO qUE TENHAM CURTIdO MAIS UMA JORNAdA AO REdOR dO GLOBO! 
SEMANA qUE VEM RETORNAMOS COM MAIS UM LUGAR INCRíVEL PARA ExPLORARMOS 

E APRENdERMOS MAIS SOBRE ELE! BOM FIM dE SEMANA A TOdOS!

HOJe encerrAmOS nOSSA JOrnADA POr umA DAS cIDADeS mAIS fAScInAnteS 
DO PlAnetA! trAGO AtÉ VOcÊS OS melHOreS luGAreS PArA Se VISItAr 

enquAntO eStIVerem PASSeAnDO PelA BelíSSImA BArcelOnA.

outro lugar que concentra vários pontos turísticos em Barcelona é a Las ramblas, a 
rua mais visitada e famosa da cidade. além de ser ponto turístico e de encontro de 
muitos moradores, as ramblas atraem vários artistas de rua. Há bares e restaurantes 
e é onde está localizada a estátua de Cristóvão Colombo, datada de 1888, com mais 
de 50 metros de altura e apontando para a américa. Com pouco mais de 1 km, Las 
ramblas inicia na Praça da Catalunha e segue até Porto Velho em direção à praia. De 
dia, Las ramblas é também um ótimo lugar para fazer compras, pois possui várias 
lojas de ruas e lojas de departamento. À noite, a rua fica bem movimentada e cheia de 
baladas com promotores na frente convidando você para entrar.

os principais pontos turísticos de 
Barcelona foram construídos pelo 
famoso arquiteto antoni Gaudí. a 
principal obra e o ponto turístico 
mais famoso e incrível da cidade 
é a Sagrada Família de Barcelona, 
uma igreja com uma grandeza 
incomparável e que ainda não está 
acabada, pela enorme quantidade 
de detalhes e pelo tamanho 
que foi projetada. mesmo não 
acabada, é possível visitar o 
interior. É um dos pontos turísticos 
mais visitados do mundo e o mais 
procurado de Barcelona, então 
não deixe de incluir no seu roteiro.

o Estádio Camp Nou, que é o estádio 
do Barcelona Futebol Clube, tornou-
se um dos pontos turísticos mais 
visitados da Espanha. Visitar o 
estádio fazendo o seu tour e vendo 
o seu museu, ou assistir um jogo do 
Barcelona mesmo, é uma experiência 
incrível e mais do que um jogo, é um 
passeio turístico superlegal e um 
verdadeiro espetáculo. Veja quais jogos 
terão quando estiver lá e não deixe de 
assistir pelo menos um jogo esportivo 
na sua viagem e veja se tem algum 
show de algum ídolo seu. Geralmente 
há shows incríveis das bandas e 
cantores mais famosos do mundo.
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por ESTELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Quem completa mais um ano de 
vida nesta quarta (14) é a nossa 
colega marilene, parabéns. Votos de 
felicidades sempre!!

Denis, o seu aniversário 
é um dia especial para 
mim e para todas as 
pessoas que cercam 
e adoram você, pois 
completa mais um 
ano de vida. Desejo 
que a vida seja sempre 
generosa com você, que 
o encha diariamente 
de alegrias e sucesso, 
e que a felicidade 
nunca se esgote no 
seu coração. Continue 
correndo atrás dos seus 
sonhos e de tudo aquilo 
em que acredita.
Sinta o meu carinho, 
a minha admiração e 
dedicação por você. 
Sinta também o carinho 
de toda sua família e 
amigos. amamos você. 
Feliz aniversário, amor! 
Cinara

Querida mulher, existe dentro de você uma força capaz de mudar sua 
vida, basta que lute e aguarde um novo amanhecer. Uma homenagem 
a todas as mulheres pelo seu dia. Com carinho, equipe Lar de Idosos 
Santa Bárbara.

Hoje (10) quem está de parabéns é a Neusa 
Taffarel. os familiares e amigos desejam muito 
sucesso, felicidades e saúde à empresária. 

Jana, o aniversário é o início de uma nova 
jornada. Deixe entrar na sua vida a alegria e 
o amor que você merece e não esqueça de 
sorrir todos os dias.
Parabéns pelo aniversário comemorado dia 8.

Neste domingo (11) os parabéns vão pra linda 
Thalia. Que essa pessoa alegre que você é possa 
irradiar sempre aonde você for! Sorria e acredite 
que chegará ao final de sua caminhada com a 
certeza do dever cumprido. Feliz aniversário!



,  10 DE março DE 201818

por LAIS ORO e ANdREA COSTA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

nA SuA eStAnte

O PrOBlemA DO PAVIO curtO
Para alguns a expressão “pavio curto” é novidade. Mas eu vou ex-

plicar: é aquela pessoa de pouca tolerância e que se irrita facilmente. 
Quem não conhece alguém assim? 

O fato é que ser “pavio curto” só causa problemas. Mas deve-
se ficar atento, pois pode ser sinal de um transtorno psiquiátrico, o 
Transtorno Explosivo Intermitente (TEI). Conhecido também como 
síndrome do pavio curto, essa doença atinge homens e mulheres. 
Quem sofre com esse problema reage sem pensar nas consequên-
cias. É aquele sujeito que leva uma fechada no trânsito, vai atrás do 
outro motorista, xinga e nem pensa que esse tipo de briga pode aca-
bar em tragédia. 

Alguns portadores desse distúrbio explodem com parentes, 
em casa, mas se controlam bem no trabalho. Outros, nem isso 
conseguem.

Segundo Liliana Serger, coordenadora do ambulatório de TEI do 
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPqHC), de São Pau-
lo, o portador de TEI não é mau-caráter. Acontece que ele é muito rí-
gido com tudo e com todos e fica furioso, por exemplo, quando al-
guém comete um erro na sua frente. 

Quem tem pavio curto sofre bastante com as consequências de 
seus atos. Muitas vezes as explosões trazem até prejuízos financeiros. 
“A pessoa pode quebrar uma TV, uma geladeira ou até um computa-
dor sem pensar”, diz Liliana. Estudos mostram que pessoas com TEI 
são, inclusive, mais propensas a doenças cardíacas, já que estão sem-
pre com a adrenalina em alta. Sem contar que a família fica esgotada 
com os atritos e os relacionamentos podem azedar. No trabalho, ne-
nhum chefe tolera esse tipo de descontrole. Por todas essas razões, 
vale a pena buscar ajuda médica e se tratar logo.

A raiva é um sintoma comum a vários transtornos. Portanto, só 
um profissional pode fazer o diagnóstico do Transtorno Explosivo In-
termitente. Mas você deve ficar atento se esses sinais, típicos do dis-
túrbio, fizerem parte de sua rotina:

• As explosões fortes de raiva acontecem, no mínimo, duas ou 
três vezes por semana.

• As reações são sempre desproporcionais, ou seja, um motivo 
pequeno provoca um “piti” exagerado.

• Durante os ataques, há destruição de objetos e propriedades, 
sem preocupação com o valor.

• Passado o acontecimento, a pessoa sente culpa, vergonha ou 
até mesmo arrependimento.

É importante conhecer a si mesmo, analisar suas atitudes e pensar 
no mal que você está causando aos que estão ao seu redor. Se não con-
seguir o autocontrole sozinho, procure ajuda, existem excelentes pro-
fissionais que ensinarão a você a ter um pavio bem mais comprido. 

E com o tempo irá perceber que ter paciência e tolerância só traz 
benefícios. Pois a pessoa paciente é aquela que aguarda o momen-
to certo de agir, a hora ideal para falar e o instante oportuno de calar.

A VERDADE SObRE AMORES E DuquES
Henry Cavanaugh, duque de Torquil, ansiava por uma 
vida ordenada e previsível. mas isso era impossível com a 
família que tinha. apenas a mãe facilitava a sua vida... até 
se apaixonar por um artista que estava inferior à classe 
social de sua família e decidir seguir o conselho amoroso 
de Lady Truelove de largar tudo e seguir os desejos do 
coração. agora Henry vai exigir que a mulher mexeriqueira 
que lhe deu aquele conselho imprudente o ajude a trazer 
a mãe de volta antes que um casamento possa colocar 

o nome da família na lama. Irene Deverill é o que a sociedade londrina considera 
uma ovelha negra: dirige o jornal da família, é sufragista, solteirona e têm certas 
tendências ao marxismo. mas ninguém sabe que ela tem um grande problema nas 
mãos: o duque de Torquil exige que ela o ajude a impedir que a mãe se case com 
um homem de reputação duvidosa. Irene não acha que isso é uma questão em 
que deva se envolver, mas ela não pode recusar a proposta quando Henry oferece 
ajuda para conseguir um bom pretendente para a irmã dela. Esse relacionamento 
forçado fará Irene descobrir que Henry é mais do que um “lírio do campo” e que ele 
é capaz de despertar nela sentimentos que nunca pensou possuir.

O INcRíVEL MuNDO DAS ANIMAÇÕES
Sucesso absoluto no YouTube com 
mais de 800 mil inscritos, Imaginago 
traz em seu livro uma perspectiva 
nunca antes revelada sobre todo o 
universo Disney!
animação é coisa séria. E muito 
séria! Neste livro, escrito pelo 
youtuber e fã incondicional da 
Disney – o Imaginago –, você vai 

descobrir reflexões inteligentes e inéditas sobre alguns 
dos filmes mais emocionantes de todos os tempos. Por 
que será que a maioria dos personagens são órfãos? 
Quais são as mensagens por trás das produções? Confira 
a explicação, em detalhes, acerca das lições aprendidas 
a partir de cada uma das animações, e que as múltiplas 
gerações de fãs da Disney carregam em seu coração. 
Se você nunca parou para pensar a respeito, ou sempre 
desconfiou que havia algo além das belas imagens e 
canções nos filmes, saiba que você estava certo. agora, 
vamos juntos, filme por filme, descobrir e entender como 
essa gigante do entretenimento tem a capacidade de nos 
encantar dos seis aos sessenta anos – e além.

A dificuldade de contrata-
ção levou as empresas de cons-
trução civil a enxergar a mão de 
obra feminina. Na falta de ho-
mens, por que não apostar nas 
mulheres que estavam de olho 
em uma das vagas? As traba-
lhadoras entraram nesse mer-
cado para preencher uma lacu-
na, mas logo provaram que têm 
talento de sobra. “Percebemos 
que elas são muito melhores 
que os homens na parte de aca-
bamento pela paciência, capri-
cho e atenção aos detalhes. Elas 
gostam de fazer tudo benfeito”.

Uma construtora mineira 
foi uma das primeiras do Bra-
sil a colocar mulheres no can-
teiro de obras. Em 2007 foi cria-
do o projeto “Elas na obra”. O 
gerente de RH da Construtora 
lembra que propôs a todas as 
donas de casa que foram alu-
nas do Senai para fazer um tes-
te como ajudante de pedreiro. 
Apenas oito toparam o desa-
fio, mas hoje já são mais de 140 
espalhadas por todas as obras. 
“As mulheres têm perfil para 
serviço quase artesanal e, como 
trabalhamos com produtos de 
R$ 1 milhão a 11 milhões, pre-
cisamos de atenção ao detalhe 
do detalhe para entregar o má-
ximo de qualidade ao cliente”, 
pontua o gerente.

elAS nA OBrA!
luGAr De mulHer É nO cAnteIrO De OBrAS

 Na visão da diretora-fi-
nanceira de outra construto-
ra, empregar mulheres não é 
uma tendência única e exclu-
sivamente do Brasil. “O setor 
ainda é predominantemen-
te masculino, voltado para o 

serviço mais pesado. Por ou-
tro lado, o processo de constru-
ção está sendo industrializado. 
Abre-se, portanto, uma possibi-
lidade maior de contratação de 
mulheres porque não se exige 
tanta força física”, observa. No 

cargo que exerce hoje, a enge-
nheira civil sente que a diferen-
ça entre homem e mulher não 
pesa, mas ela diz que no can-
teiro de obras precisa ter pulso 
mais firme para ganhar o res-
peito do sexo masculino. “Elas 
conseguem mudar a cultura 
do canteiro porque os homens 
tendem a se comportar melhor, 
a ter atitudes melhores. Como 
elas entram como técnicas, 
muitos homens voltaram a es-
tudar. Há um aumento da esco-
laridade, melhoria da postura.” 

Fonte: www.
cobconstrutora.com.br 

www.circuitomt.com.br
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os fofos alan Wronski, de nove meses, e Gustavo Thuns, 
de 10 meses, já em clima de Páscoa!!!

maria Luiza, muito sorridente, 
registrada pelas lentes da 
metz Fotografias

Toda delicadeza do pequeno João 
rafael em uma sessão Newborn, 
aos oito dias de vida. os pais, 
Ivonete e Junior, se derretem...

Em homenagem ao Dia Internacional da mulher, comemorado em 8 de 
março, a Câmara da mulher Empresária de São miguel do oeste realizou 

um evento especial. a programação comemorativa e com palestra 
motivacional ocorreu na noite de terça-feira (6), no restaurante Di Fiori. 

a palestrante da noite foi Kelly Freyre, uma paulistana que reside em 
Porto alegre, especialista em inteligência emocional

Na quarta-feira (7) foi dia do gatinho 
oliver Gnigler Faggion comemorar 
seis aninhos com toda a família. 
Parabéns!

oliva e oli Pavoni completaram, no dia 24 de fevereiro, 
40 anos de casados. o casal recebe todo o carinho dos  
filhos, genros, noras e amigos. Parabéns!
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BANCO 69

HRCF
BAIXOCUSTO
ANAISREST
RGLACATO

GRAVIDADEG
ARNAMORAR
DADARARA
ASTRALIAF
TIROAOALVO

FIGORBEA
JHAMSOGC

AUTORRETRATO
CDORADAR
ALEAUORO

ELOGIODA
GUARARAPES

Função do 
responsá-
vel pela
Bienal

Força que
mantém o
Universo

unido

Verniz
para re-

vestimento
de móveis

(?) Cristã:
o tempo a
partir de

Jesus

Preparava
(a terra)
para o
plantio

Percepção
visual, em

inglês

Função 
do relógio
desper-
tador

Esporte
praticado
com arma

de fogo

Romero
Britto,
artista

plástico

"(?)
bolas!",

expressão 
de irritação

Símbolos
do poder 

monárqui-
co (fig.)

Fruto
nativo do
Mediter-

râneo

Desenho 
que o ar-

tista faz de
si mesmo

Aparelho
eletrônico
chamado 
de pardal

O nome da
letra que
abrevia
"hora"

Aprovação
que satis-
faz o amor-

próprio

Profissional como
Sebastião Salgado

Tribunal Superior do
Trabalho (sigla)

Tonalidade da boche-
cha ruborescida

Denominação popular
para "cadeia"

Repouso,
em inglês

De (?):
doente

Garagem para aviões

Publica-
ções

científicas

Cortejar 
(o par)
Da cor
negra

Mapa (?):
estudo do 

céu no mo-
mento do 

nascimento

Jaboatão
dos (?):

município
pernam-
bucano,
berço do
Exército

Brasileiro

Oswaldo
Aranha,

diplomata
brasileiro

Ouro, em
espanhol
Fósforo

(símbolo)

Armação
dos óculos
Corte (do

salaminho)

A 1a nota
musical
Ao (?): à
toa (pop.)

Baba
Segundo
turno da
escola

(?)-canin-
dé, ave
Criar

empecilho

Câmara de
(?): bolsa
inflável

do interior
de pneus

500, em
romanos

Bairro carioca onde 
se localiza a sede da

centenária CBF

Marca dos
smart-
phones

populares
(Econ.)

"Caixa",
em CEF

Variedade
de cerveja

Bem trans-
mitido
como

herança

3/ale — oro. 4/atro — rest. 5/sight. 9/curadoria — fotógrafo. 10/guararapes.PA
rA

 cO
lO

rI
r

InGreDIenteS
250g de chocolate ao leite
250g de chocolate meio amargo
2 latas de leite condensado
2 latas de creme de leite
2 colheres de margarina
2 caixas de morango

BOmBOm De trAVeSSATempo de preparo: 35 minutos
Rendimento: 10 porções

mODO De PrePArO
Colocar o leite condensado em uma panela com a manteiga e fa-
zer uma massa, como um brigadeiro mole. Colocar em uma traves-
sa e por cima deste brigadeiro mole colocar os morangos cortados ao 
meio. Reserve para fazer a cobertura. Para fazer a cobertura, rale os 
chocolates ao leite e meio amargo e misture o creme de leite. Mistu-
rar e colocar no micro-ondas durante um minuto. Retirar e mexer. Co-
locar de novo no micro-ondas por mais um minuto. Despejar a cobertu-
ra por cima dos morangos e levar à geladeira, coberta por papel filme.
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Representantes das agên-
cias de desenvolvimento re-
gional (ADRs) de São Miguel 
do Oeste, Itapiranga e Dio-
nísio Cerqueira se reuniram 
na noite de segunda-feira (5), 
quando discutiram acerca da 
definição do nome que pode 
vir a assumir a ADR em São 
Miguel do Oeste, no cargo de 
secretário-executivo. A in-
dicação pelo nome de Paulo 
Meneghini (MDB), que atu-
almente é vereador em Gua-
raciaba, foi mantida durante 
as negociações que ocorre-
ram no diretório do MDB 
em São Miguel do Oeste.

As tratativas com rela-
ção aos nomes iniciaram tão 
logo Eduardo Pinho Morei-
ra (MDB) assumiu o gover-
no de Santa Catarina e anun-
ciou o fechamento de 15 
ADRs no Estado. Pinho Mo-
reira assumiu após afasta-
mento do então governa-
dor, Raimundo Colombo 
(PSD), para concorrer ao Se-
nado nas eleições de 2018. 
Entre as agências que se-
rão fechadas estão as de Dio-
nísio Cerqueira e Itapiran-
ga, que serão incorporadas à 
ADR de São Miguel do Oeste.

Na teoria, com a mudan-
ça no governo do Estado, os 
cargos comissionados, ou 
seja, de confiança do gover-
nador, podem vir a ser subs-
tituídos. Sendo assim, o atual 
secretário-executivo da ADR 
de São Miguel do Oeste, Vol-
mir Giumbelli (PSD), teria 
que deixar o cargo caso seja 
exonerado. Na prática, no en-
tanto, ainda não há confir-
mação se a troca irá ocorrer. 

Em entrevista, Giumbelli 
enfatizou que o secretário de 
Estado da Casa Civil, Lean-
dro Veloso, assegurou que a 
prioridade é a junção das três 
ADRs e que o governo ainda 
não pensou na possibilidade 
da troca do comando da ADR 
de São Miguel do Oeste. “Es-
tou consciente que o gover-
nador pode fazer a troca no 
momento que quiser, nós so-
mos cargos comissionados, 
de confiança do governador. 
Estou fazendo a minha par-
te, enquanto eu for secretá-
rio, vou trabalhando normal-
mente. Estou acompanhando 
o Diário Oficial da União, no 
momento que sair a minha 
exoneração, eu saio sem pro-
blema nenhum”, finaliza.

ADr SÃO mIGuel DO OeSte

Indicação de Paulo 
meneghini é mantida em 
reunião entre as ADrs 

WH Comunicações

Indicação pelo nome de Paulo meneghini (mDB) foi mantida durante as negociações

Para quem imagina que es-
tar em um lar de idosos é per-
manecer em repouso está en-
ganado. No Santa Bárbara os 
pacientes têm uma agenda de 
atividades diárias que desenvol-
vem e estimulam a capacida-
de, sem deixar ninguém para-
do. Dentre as ações está o projeto 
Vida Ativa, quando profissionais 
de educação física ensinam exer-
cícios para manter o corpo tra-
balhando. Outra atividade, que é 
feita duas vezes por semana, são 
as aulas de recreação, que inspi-
ram os idosos na hora da cria-
tividade. Mas a semana não 

lAr SAntA BÁrBArA Atividades semanais desenvolvem e estimulam 
a capacidade, sem deixar ninguém parado

Voluntariado integra idosos 
à comunidade

ação pode ser agendada com a equipe do Lar Terça-feira do voluntariado já recebeu diversas atividades

acaba por aí, em outros três 
dias os idosos recebem massa-
gem dos cuidadores, fazem ca-
minhadas em grupo, além de 
um dos mais esperados, o dia 
do cinema. 

A novidade é a terça-fei-
ra do voluntariado. Uma ação 
que recebe pessoas da comu-
nidade para desenvolver qual-
quer tipo de atividade por 
algumas horas. Desde que co-
meçou, o dia já recebeu músi-
cos, dançarinos, artistas e até 
o tenente do Corpo de Bom-
beiros, João Emiliano de Mou-
ra Silva Miranda, com seu labra-

dor Jhony. Na terça-feira (6) desta 
semana foi a vez de Giani Müller 
desempenhar a função de cabe-
leireira, arrumando os cabelos de 
todos no Lar. Depois da sessão 
SPA, os pacientes ainda recebe-
ram um show de música e dan-
ça. “Essa foi a primeira vez que 
vim e pretendo voltar diversas 
vezes, mesmo que minha fun-
ção não seja em um salão há 20 
anos. Não importa o que você 
vai fazer, a visita pra mim já é im-
portante”, destaca.  

De acordo com a assistente 
social da entidade, Liziane Rosti-
rolla, os idosos adoram receber a 

atenção de pessoas da comuni-
dade, que recebeu bem a ideia de 
participar do voluntariado. “Mui-
tos se dispõem a vir, o que nos dei-
xou felizes. Como deixamos livre 
para que cada voluntário escolha 
o que quer fazer, toda vez é uma 
alegria diferente”, explica. 

Quem quiser participar da 
terça-feira no Lar de Idosos San-
ta Bárbara pode agendar por 
meio do telefone (49) 99942 
1152. “Não precisa desempe-
nhar nenhuma atividade, pode 
ser apenas uma visita, toda aju-
da e boa conversa é bem-vinda 
na nossa casa”, finaliza. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder 

SÃO mIGuel DO OeSte 
Grupo escoteiro Atalaia realiza hoje ação 
“escoteiro por um dia”

O Grupo Escoteiro Atalaia 
convida crianças e adolescen-
tes, entre 7 e 14 anos, para par-
ticipar da ação “Escoteiro por 
um dia”. O evento vai ocorrer 
hoje (17) na Praça Walnir Bot-
taro Daniel, das 14h às 16h30. 
Diversas atividades e jogos es-
coteiros serão realizados e os 
interessados poderão conhe-

cer um pouco das atividades do 
grupo. Para quem gosta de ati-
vidades divertidas e quer ter um 
dia diferente, cheio de emoção, 
esta é a oportunidade. Funda-
do em 2000, o G.E. Atalaia é fi-
liado à União dos Escoteiros do 
Brasil e, atualmente, possui dois 
ramos: Lobinho, de 7 a 10 anos 
e Escoteiro, de 11 a 14 anos.

Divulgação
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Br-163 Br-158
lAuDO APOntA 303 BurAcOS 

e 2.937 remenDOS

reGIÃO
“Vamos verificar se 
houve negligência”, 
diz juiz, sobre 
condições das 
rodovias federais 
Laudo técnico foi solicitado pela Justiça Federal para 
verificar o cumprimento dos contratos com a empresa 
responsável pela manutenção das BRs 158, 163 e 282

Criar expectativa tem sido uma das 
principais ações do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Trans-

portes (Dnit) quando o assunto são as rodo-
vias federais do Extremo-Oeste catarinense. 
A novela se estende e não é de hoje. A popu-
lação reclama, cobra das autoridades, mas 
a situação continua a mesma. Malha viá-
ria precária, com muitos buracos e ondula-
ções. Trechos com sinalização comprome-
tida, que colocam em risco a vida de quem 
transita pelo local. 

Ao que tudo indica, pelo menos na BR-
163 - trecho entre São Miguel do Oeste e 
Dionísio Cerqueira - a situação continuará 
a mesma. A constatação sobre as condições 
precárias da BR-163 integram o laudo técni-
co solicitado pela Justiça Federal, que apre-
senta também a situação das rodovias BR-
158 e BR-282. O diagnóstico foi solicitado 
para verificar o cumprimento dos contratos 
com empresa responsável pela manutenção 
dos trechos.

Conforme o juiz federal Márcio 
Engelmann, no caso da BR-163 não há sequer 
previsão orçamentária para que as obras de 

revitalização e ampliação da rodovia ocorram 
em 2018 e, no que depender de recursos, a 
população vai ter que continuar esperando.

“Não há perspectiva concreta de que as 
obras serão retomadas e que a situação será 
melhorada nos próximos tempos. Dias atrás 
houve uma operação tapa-buraco na BR-163 
feita com sobras do que estava sendo utili-
zado na BR-282. Aqui no Extremo-Oeste há 
muitos anos a destinação de recursos não 
ocorre. Não podemos criar expectativas, o 
fato é que se não houver dinheiro do gover-
no, por meio do Dnit, nenhuma empresa vai 
fazer as obras. Não há no orçamento de 2018 
a previsão orçamentária adequada para essas 
obras. Para 2019 não se sabe, porque estamos 
em um ano eleitoral, não sabemos como será 
a nossa representatividade na Câmara dos De-
putados e Senado para que eles possam interfe-
rir e buscar esses recursos”, menciona.

O processo com relação à continuidade das 
obras na BR-163 é bastante burocrático. Engel-
mann explica que apesar de estar em situação de 
recuperação judicial, a Sul Catarinense, que era 
responsável pela realização dos trabalhos, resiste 
em rescindir o contrato. 
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Br-282
fOrAm cOntADOS 86 BurAcOS 

e 945 remenDOS

SÃO 44 BurAcOS 

e 342 remenDOS

* Imagens integram laudo técnico 
elaborado por perito

mapa com a localização ilustrativa das Brs

Fotos: Reprodução

Não há uma perspectiva 
imediata de que as obras 
sejam retomadas, o proces-
so administrativo de res-
cisão está em andamento, 
a empresa está resistin-
do a isso, embora este-
ja em recuperação judicial. 
o mP teria dito que não te-
ria sido disponibilizado re-
curso, já o Dnit diz que ha-
veria orçamento de r$ 12 
milhões. Contudo, isso mal 
dá para o início. Temos que 
ser sinceros e verdadeiros, 
o que verificamos é que a 
empresa entrou em pro-
cesso de recuperação ju-
dicial e o Dnit foi moroso 
para exigir da empresa a re-
tomada ou a rescisão con-
tratual e iniciar um novo 
processo licitatório”, diz. 

O juiz federal explica que existem 
duas ações civis públicas que trami-
tam desde o fim de 2016, sendo uma 
sobre o contrato da empresa Sul Ca-
tarinense, de ampliação da BR-163, 
e outra tendo como objeto as obras 
de manutenção que foram contrata-
das pelo Dnit com a empresa LCM. 
No segundo caso, foi feita uma perí-
cia para verificar o cumprimento dos 
contratos firmados com a LCM para 
manutenção das três estradas. O lau-
do técnico que apresenta a situação 
das rodovias BR-158, BR-163 e BR-
282 é uma das etapas da fase de ins-
trução processual, que contém ou-
tras informações, como os contratos, 
as cópias de pagamento, as perícias 
do Dnit e as conferências em cima 
dos pedidos que a empresa realizou. 
As partes vão ter um prazo para apre-
sentar as alegações finais e tudo será 
analisado na sentença. 

“Dá para ver que o serviço foi 
mal executado, não foi utilizado o 
procedimento correto para essa ma-

nutenção. O que vamos verificar é se 
houve negligência por parte do Dnit 
ao autorizar esse pagamento do ser-
viço executado ou se a empresa reali-
zou reparos que não surtiram o efei-
to desejado”, relata.

Engelmann reforça que o obje-
tivo é descobrir se houve negligên-
cia por parte do Dnit ou da empresa, 
ou ainda, pagamento indevido so-
bre serviços realizados em desacor-
do com o necessário. A questão ain-
da está “sub judice” e as partes do 
processo estão impugnando algu-
mas conclusões do perito judicial. As 
impugnações ainda serão analisadas 
pela justiça.

“No transcurso dessas ações civis 
públicas foi determinada a realiza-
ção de uma perícia por meio da qual 
buscamos verificar o que está acon-
tecendo, se o Dnit contratou mal ou 
se empresa está realizando um ser-
viço de má qualidade. Esse laudo foi 
apresentado, houve impugnações e 
o perito apresentou um laudo com-
plementar com relação a isso. O lau-
do documenta aquilo que aconte-
ceu, que o perito nomeado pelo juízo 
constata no trabalho de campo. Com 
base nessas provas é que vamos ter 
subsídios para definir quem é o res-
ponsável pelo estado em que se en-
contram as nossas estradas”, justifica.

Para o juiz, sem a destinação de 
recursos federais, vai ficar difícil das 
obras nas três rodovias saírem do pa-
pel. Ele salienta que a justiça está fa-
zendo seu papel, o de investigar e 
aplicar multas, se necessário. No en-
tanto, se não houver vontade política 
e os investimentos necessários, a si-
tuação deve continuar a mesma. 

“Uma situação que não é de ago-
ra é que o governo federal não des-
tina os recursos necessários para as 
estradas da nossa região. Conver-
sando com as pessoas percebemos 
que isso não ocorre em outros luga-
res. O que pudermos fazer no âmbi-
to judicial, nós vamos fazer, os pa-
gamentos irregulares que foram 
feitos, nós vamos tentar identificar 
e aplicar as multas que forem ade-
quadas. A justiça age como um mé-
dico, quando o paciente já adoeceu, 
quando deu errado. Aí a justiça vai 
buscar punir através da iniciativa 
do MP, e eventualmente aplicar as 
punições”, declara.
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SemPre AlertA!
tropas escoteira e Sênior estiveram em 
ação no último fim de semana

No sábado (3) a Tropa Es-
coteira e a Tropa Sênior, com 14 
jovens, deslocaram-se a pé por 
um percurso de seis quilôme-
tros até a cascata da Linha Ara-
çá. A tropa Sênior retornou 
para casa, já a Tropa Escotei-
ra foi até a Linha três Coquei-
ros e montou acampamen-
to até o domingo de manhã. 
“Sair da sede e entrar em con-
tato direto com a natureza du-
rante alguns dias é uma experi-
ência que realmente nos motiva 
a sermos escoteiros”, frisam. 

No acampamento foram co-
locadas em prática todas as téc-
nicas escoteiras, mateiras e de 
segurança. “Ou seja, tudo aquilo 
que aprendemos na sede, dan-
do oportunidade ao crescimen-
to do espírito escoteiro”. “Mon-
tando a barraca, as pioneirias do 
canto de patrulha, cozinhan-
do as próprias refeições, diver-

tindo-se nos jogos, cantando 
no fogo de conselho ao redor 
da fogueira são momentos que 

o jovem irá lembrar por muito 
tempo, por ter vivenciado a fra-
ternidade escoteira”, finalizam. 

Fotos: Divulgação

 Foram colocadas em prática todas as técnicas escoteiras, mateiras e de segurança

 Percurso até a cascata da Linha araçá foi de seis quilômetros

Calçadas livres e seguras 
para a circulação de pedestres. 
É com este objetivo que o Setor 
de Fiscalização da prefeitura 
de São Miguel do Oeste irá in-
tensificar os trabalhos de iden-
tificação dos estabelecimen-
tos que não estão respeitando 
a legislação vigente. Para os ga-
ragistas que possuem estabele-
cimentos de venda de veículos 
novos e usados, as notificações 
foram expedidas ainda no mês 
de fevereiro. A orientação foi para 
que os empresários desocupas-
sem as calçadas e as deixassem 
livres para a mobilidade.

“Na semana do dia 20 de 
fevereiro notificamos os gara-
gistas que fazem a ocupação 
dos espaços públicos. Ocorre 
que eles estão ocupando todo 
o espaço das calçadas e impe-
dindo a passagem dos pedes-

AceSSIBIlIDADe Profissionais vão trabalhar em regime de plantão 
para garantir que as calçadas não sejam obstruídas

fiscais vão intensificar notificação 
e fiscalização de estabelecimentos 

tres no local. A nossa legislação 
não permite que eles façam a 
ocupação desses espaços”, ex-
plica a diretora de Receita e 
Fiscalização, Luciane Marion.

Alguns garagistas recorre-
ram à prefeitura para regula-
mentar o uso dos espaços. No 
entanto, o pedido foi indeferi-
do e fiscais de plantão vão in-
tensificar a fiscalização dos es-
tabelecimentos que fizerem 
uso indevido do passeio públi-
co. “Foi solicitado para o nos-
so setor que a fiscalização seja 
intensificada, para que se a de-
sobediência da legislação fosse 
verificada, o empresário seja 
infracionado”, menciona. 

As notificações aos gara-
gistas, segundo a diretora, se 
deram por meio de reclama-
ções de pedestres quanto à 
obstrução e a dificuldade de 
transitar pelas calçadas. Na 
Rua Willy Barth, segundo ela, 
a situação é ainda mais gra-
ve pelo fluxo intenso de veícu-
los e a ausência de locais para 
estacionamento. “Houve re-
clamações, se tornou perigoso 

Diretora de receita e Fiscalização, 
Luciane marion

até mesmo para o cliente des-
sas empresas estacionar, que 
acaba estacionando no acosta-
mento. A Willy Barth não tem 
refúgio, nem local para esta-
cionamento”, argumenta.

BAreS, reStAurAnteS e 
DemAIS eStABelecImentOS

A intensificação na fiscali-
zação será estendida também 
aos demais estabelecimentos, 
a exemplo de bares, restauran-
tes e lojas em geral que estive-
rem obstruindo as calçadas, 
seja com cadeiras, mesas, ban-
cas, placas ou qualquer outro 
tipo de objeto. 

“Já veio uma solicitação 

para que a gente peça que os 
fiscais façam um pente-fino 
na cidade. Vamos fazer levan-
tamento das empresas que es-
tão ocupando até mesmo com 
placas, para demonstração de 
produtos. Temos uma fiscali-
zação que prevê que os restau-
rantes podem fazer a ocupa-
ção, deixando dois metros de 
recuo. Esses espaços não estão 
sendo respeitados e nós vamos 
intensificar essa fiscalização 
para que esses estabelecimen-
tos sejam notificados e autua-
dos”, alerta Luciane.

A diretora salienta que o 
objetivo é que as calçadas te-
nham acessibilidade e os co-
merciantes respeitem a legis-
lação. Para isso, ela reforça a 
importância da colaboração 
da população neste processo. 
“Queremos que seja feito de 
acordo com a legislação e o be-
nefício seja para todos. Já esta-
mos iniciando o cronograma 
de fiscalização, vamos fazer 
um plantão de fiscais e pedi-
mos que a população nos au-
xilie nisso”, finaliza.  

Divulgação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

O Presidente da COACIG AGROINDUSTRIAL COOPE-
RATIVA, situada na Linha Indiozinho, interior no município 
de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ: 
18.398.064/0001-58, Inscrição Estadual nº. 257.089.004, registra-
do na Jucesc 42400023894 em 26/06/2013, no uso de suas atri-
buições que lhe confere o Artigo 41º do Estatuto Social, convo-
ca os 599  cooperados com direito a voto, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 21 de Março 
de 2018, na sede da Cooperativa, na linha Indiozinho, interior, 
na cidade de Guaraciaba/SC, em primeira convocação às 18:00 
horas, com dois terços dos cooperados  presentes, em segunda 
convocação às 19:00 horas com a metade mais um, e em terceira 
e última convocação às 20:00 horas com o mínimo dez coopera-
dos presentes, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1º) - Prestação de Contas dos Órgãos de Administração com 

parecer do Conselho Fiscal Exercício 2017
2º) - Destinação da Sobras, apuradas no Exercício 2017
3º) - Eleição dos membros do Conselho  de Administração 

e Conselho fiscal.
4º) - Autorização ao Conselho de Administração contrair 

junto aos Bancos ou outros estabelecimentos de créditos, finan-
ciamentos para ampliação, reforma e capital de giro, aquisição 
venda e ou alienação de bens móveis e imóveis.  

5º) - Discussão dos honorários dos Administradores
6º) - Transferência da conta Rates para Fundo de Reserva 

Legal cfe. Art. 64º parágrafo 1º do Estatuto.
7º) - Outros assuntos gerais de interesse social.

Guaraciaba/ SC, 10 de Março  de 2018

SERGIO SCALCO
Presidente
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Um dia comum de verão 
pode marcar a vida de uma 
família para sempre. O alto 
índice de afogamentos em 
piscinas no Estado dá sentido 
à publicação da lei de 24 de 
novembro de 2015, que guia 
especificações nas normas de 
piscinas em residências mul-
tifamiliares, como condomí-
nios, ou coletivas. 

Depois de quase três 
anos aprovada, a lei nº 
16.768, do deputado estadu-
al Valmir Comin (PP), agora 
tem especificações quanto à 
fiscalização. Um decreto pu-
blicado ainda em fevereiro 
no Diário Oficial do Estado 
diz que caberá ao Corpo de 
Bombeiros fiscalizar e exigir 
a instalação de dispositivos 
de segurança.

A fiscalização pode co-
meçar somente no fim de 
2018 porque, segundo o de-
creto, os proprietários de 
piscina têm um ano a partir 
da publicação para fazer as 
adaptações necessárias. Mas 
conforme o tenente do Corpo 
de Bombeiros de Maravilha, 

PrOteçÃO nO lAZer Lei estadual pede ao Corpo de Bombeiros para fiscalizar piscinas em 
residências multifamiliares e coletivas

Após decreto, piscinas deverão cumprir exigências 
de segurança até dezembro

O que DeVe Ser feItO? 
as regras para piscinas com profundidade maior de 1,5 metro e largura superior a 12 metros estão em uma instrução 
normativa de 2014. Dentre os quesitos está o sistema antissucção, que deve ter um ralo antiaprisionamento ou tampas 
de tamanho não bloqueável nos ralos. Próximo à borda deverá existir um botão de emergência que desativa a sucção, 
prevenindo acidentes, como o de uma menina de sete anos que morreu na piscina de um hotel em Balneário Camboriú, 
em julho, após ter os cabelos presos pelo buraco.
a área da piscina terá que ser cercada, prevenindo a entrada de crianças sem adultos para supervisioná-las. outro 
ponto para segurança serão telas ou lonas de proteção para quando o local não estiver em funcionamento. os locais de 
lazer aquático também deverão ter a presença de guardiões qualificados para função, além de placas com instruções 
para que os usuários estejam cientes das regras de segurança. “Durante as visitas dos agentes, todas as regras serão 
explicadas de acordo com a especificação do lugar”, finaliza o tenente.  

João Emiliano de Moura Sil-
va Miranda, no município as 
vistorias começaram em de-
zembro do ano passado, justo 
na estação mais quente. 

Segundo ele, o objetivo é 
a segurança, apesar de a re-
gião que a guarnição aten-
de (Maravilha, Iraceminha, 
Flor do Sertão, Santa Terezi-
nha do Progresso, Tigrinhos 
e São Miguel da Boa Vista) 
apresentar poucos casos de 
afogamento em piscinas. “Os 
casos que recebemos geral-
mente ocorrem em rios, mas 
não existe como assegurar 
esses locais devido à instabi-
lidade da água”, explica. 

Durante a vistoria, caso 
o local não possua os itens 
prescritos na legislação, os 
agentes do Corpo de Bom-
beiros irão deixar uma no-
tificação temporária de 30 
dias para que as pendências 
sejam resolvidas. Se no perí-
odo as mudanças não sejam 
realizadas, o proprietário do 
local será multado, sendo 
que o valor da punição varia 
entre R$ 200 e R$ 4 mil. 

Entretanto não são to-
das as piscinas que terão que 
apresentar os itens de segu-
rança. A lei diz que em lo-
cais unifamiliares, com pro-
fundidade de 1,5 metros e 
largura de 12 metros, deve-
rão ser feitas ações preventi-
vas e de educação. “O Corpo 
de Bombeiros não consegue 
agir preventivamente em to-
dos os locais de lazer aquá-
tico. Esse decreto vem para 
realmente colocar quais são 
as responsabilidades e itens 
o local deve ter para que ele 
ofereça uma segurança mí-
nima para as pessoas que lá 
estão”, afirma. regras valem para piscinas com profundidade maior de 1,5 metro e largura superior a 12 metros

nOVO móDulO
Sicredi realiza formação em educação financeira

Mais de 100 participantes 
do programa Líder Jovem, ide-
alizado e promovido pelo Si-
credi Alto Uruguai RS/SC, ter-
minaram o quarto módulo, 
com a temática “Planejamen-
to de vida e educação financei-
ra”. As três turmas reuniram-se 
em momentos distintos, com 
o acompanhamento da as-

sessoria educacional da Uce-
ff Itapiranga, coordenada pelo 
professor Adilson Fabris. 

O objetivo do módulo foi 
proporcionar orientações e co-
nhecimentos sobre educação, 
planejamento e controle finan-
ceiro. “A educação financei-
ra é extremamente importan-
te para realização de sonhos. 

É preciso saber avaliar suas 
aquisições e o que realmen-
te é necessário, pois se guar-
darmos ou investirmos o di-
nheiro é possível comprar 
algo mais útil e realizar com-
pras à vista”, destaca o partici-
pante Paulo Henrique Vargas.

A Metodologia DSOP de 
Educação Financeira foi utili-

zada na aplicabilidade do mó-
dulo, proporcionando moti-
vação e técnica por meio de 
quatro passos: diagnosticar, so-
nhar, orçar e poupar. A coope-
rativa acredita que jovens edu-
cados financeiramente irão 
promover um futuro mais sus-
tentável, além de ser um estí-
mulo ao empreendedorismo. Encontro contou com a assessoria educacional da Uceff Itapiranga

Divulgação

Werison Silva/WH Comunicações
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A empresa gaúcha Tríplice 
Management estará em São Mi-
guel do Oeste no dia 17 de mar-
ço, onde fará uma seletiva de 
atores e modelos. A seleção de 
talentos, que é gratuita, ocor-
re a partir das 17h, no Hotel So-
laris. Os interessados que forem 
menores de idade devem com-
parecer no local na companhia 
dos pais ou responsáveis. Com 
12 anos de atuação, a Tríplice é 
uma das maiores descobrido-
ras de talentos do Rio Grande do 
Sul, tendo em seu catálogo mo-

OPOrtunIDADe Seleção de talentos será gratuita e ocorrerá no dia 17 de março, no Hotel Solaris

tríplice management fará seletiva de atores e 
modelos em São miguel do Oeste

delos de destaque no Rio de Ja-
neiro e em São Paulo.

A empresa conta com o dire-
tor, Leandro Kochhann, que tem 
um histórico importante no ce-
nário da moda e na seleção de 
talentos, descobrindo atores e 
modelos que vieram a construir 
carreiras consolidadas e promis-
soras. “Temos a preocupação em 
proporcionar trabalhos para os 
nossos modelos, pois é frustran-
te entrar em uma agência, criar 
expectativas e acabar não reali-
zando”, diz.

O destaque entre os atores 
revelados pela agência é Marce-
lo Argenta, que já estrelou nove-
las de sucesso como “Êta mundo 
bom” e “Amor à vida”. O último 
trabalho do ator é em “Malha-
ção – Vidas Brasileiras”, com es-
treia na última semana. Além de 
descobrir talentos, a Tríplice Ma-
nagement produz desfiles e edi-
toriais. “Temos um trabalho sé-
rio e de qualidade, tanto na área 
de atores, como de modelos, te-
mos parcerias com as princi-
pais agências do país e do exte-

rior”, menciona Kochhann.
Outros famosos que ini-

ciaram a carreira com a Trípli-
ce são: Bruna Manzn, repórter 
e assistente de palco do Do-
mingo Legal, do SBT; e Natá-
lia Casassola, do BBB 8. Atores 
e diretores da Rede Globo e TV 
Record também trabalharam 
com a Tríplice, como é o caso 
do diretor de novelas da Globo 
Fernando Rancoleta e dos ato-
res Othon Bastos, Nívea Maria, 
Vera Holtz e Tonico Pereira, en-
tre outros.

Fotos: Reprodução

ator marcelo argenta foi descoberto pela Tríplice Bruna manzon é assistente de palco do Domingo Legal e também foi descoberta pela Tríplice Leandro e meyre Kochhann, diretores e bookers da Tríplice

O Núcleo de Auto-
mecânicas realizou reu-
nião itinerante na quar-
ta-feira (7), na Associação 
dos Motoristas de Maravi-
lha (Assommar). O primei-
ro assunto em pauta foi um 

levantamento de interes-
sados em participar de um 
curso de Arla. A consulto-
ra do Empreender, Magda 
Bender, irá buscar profis-
sionais e viabilidade de re-
alização da capacitação.

Quanto ao curso de 
multímetro, a primeira tur-
ma está fechada e confir-
mada para iniciar as au-
las no próximo dia 19 de 
março. Conforme repassa-
do pela consultora, a em-

presa Scherer, parceira do 
Núcleo, apresentou uma 
nova proposta de parce-
ria para viabilizar a parti-
cipação dos nucleados na 
Stock Car de Cascavel.  

Os integrantes também 

falaram sobre a primeira 
reunião do ano do Núcleo 
Regional de Automecânicas 
em São Miguel do Oeste, no 
dia 26. Na ocasião, o nucle-
ado Carlos Meurer apresen-
tou um levantamento que 

ele desenvolveu para a rea-
lização de um curso na área 
de injeção eletrônica. Con-
forme Meurer, o curso teria 
como ministrante o profes-
sor Salvador Parisi, técni-
co em Automobilística. 

curSOS

núcleo de Automecânicas promove reunião itinerante
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Para saber mais, venha até uma de nossas agências.

Fazer juntas
por você e por quem 
você mais ama.

Conheça essa solução que cuida da sua saúde e da 
sua família. São coberturas e assistências acessíveis, 
com atendimento sempre próximo de você

O nosso Seguro Vida Mulher
foi pensado exclusivamente
para o seu dia a dia.

SAC - 0800 724 7220
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525
Ouvidoria - 0800 646 2519

Um cartaz colocado na porta 
da agência do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) em São 
Miguel do Oeste tem preocupa-
do a população. O aviso informa 
que a agência só irá atender os 
beneficiários que fizeram agen-
damento prévio. O novo mode-
lo de atendimento deve ser ado-
tado a partir do dia 19 de março.

O gerente da unidade, Fer-
nando Gusmão, não foi autoriza-
do a conceder entrevista. No en-

tanto, explicou de forma informal 
à reportagem que a maior par-
te dos atendimentos hoje já é feita 
por agendamento, seja pela inter-
net ou pelo telefone 135. A ideia 
da Previdência Social é que os 
serviços que estejam disponíveis 
on-line sejam feitos desta forma. 

O objetivo é evitar a espera 
e as filas, além de agilizar o pro-
cesso. O atendimento só será 
efetuado às pessoas que fize-
rem o agendamento prévio. 

SÃO mIGuel DO OeSte
Agência do InSS vai 
atender somente 
beneficiários que 
fizeram agendamento

Novo modelo de atendimento começa a partir do dia 19 de março

Reprodução

Baldes pelo chão e muita 
água da chuva escorrendo pelo 
forro. Foi nesta situação que 
funcionários do posto de saú-
de do Bairro Jaroseski, em Des-
canso, tiveram que atender pa-
cientes no último dia 27. Várias 
salas do prédio foram atingi-
das pelo alagamento que acon-
teceu, principalmente, através 
das luminárias fixadas no teto 
da edificação. 

Insatisfeitos com a situa-
ção, os funcionários e pacien-
tes registraram o alagamento 
no posto de saúde em um vídeo 
que foi encaminhado à equipe 
de reportagem do Grupo WH 
Comunicações. Nas imagens, é 
possível notar que algumas pa-
redes do posto apresentam ra-
chaduras e grandes níveis de 
infiltração. Móveis que estavam 
nas salas ficaram bastante da-
nificados. Servidores e usuários 
relatam que o descaso acontece 

Várias salas do prédio foram atingidas pelo alagamento

DeScAnSO Segundo relatos, alagamentos atingem o prédio 
desde o ano passado

Pacientes e servidores denunciam 
descaso em posto de saúde

Fotos: Reprodução

desde o ano passado e que ne-
nhuma providência foi tomada 
para resolver a situação. Eles te-
mem os riscos quanto ao siste-
ma elétrico, estrutural e micro-
biológico que o caso oferece. 

Em entrevista à reporta-
gem, o prefeito de Descanso, 
Sadi Bonamigo, confirmou que 
a situação vem se arrastando 
desde o ano passado. No entan-

to, argumentou que o proble-
ma só não foi resolvido porque 
a empresa que realizou a obra 
nada fez. O prefeito também 
justificou que o governo passa-
do deixou “heranças” negativas 
à atual administração. 

“Nós herdamos do gover-
no passado uma situação deli-
cada não só no posto de saúde, 
como no ginásio, na academia, 

na casa do agricultor. Em 2016 
aquele posto foi inaugurado, 
em 2017 já tinha problemas de 
infiltração e nas calhas. Notifi-
camos a empresa que fez a en-
trega da obra e até hoje a em-
presa não resolveu. Em 2017 
recuperamos as salas inter-
nas dos médicos, enfermeiras e 
ambulatório e o melhoramento 
de parte das calhas. Mas o pro-
blema foi se agravando”, diz.

Em virtude do ocorrido 
e diante da gravidade do últi-
mo alagamento, os servidores 
passaram a atender a popula-
ção no Posto Central de Saúde. 
“Esse vídeo que circulou nos 
sites mostra que os funcioná-
rios tiveram um momento di-
fícil. Foi uma determinação 
do governo deslocar o pesso-
al que trabalha no ESF 1 para 
o Posto Central, o ESF 2, para 
que possamos atender a comu-
nidade”, finaliza.
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lUiZ FaCCHiNi
morreu na segunda-feira 
(5), em Joinville, o padre 
Luiz Facchini. Ele tinha 

76 anos, era natural de 
Taió e tinha uma longa jornada 

de ações comunitárias na cidade, com 
a criação de cozinhas em comunidades 
carentes e outros projetos sociais. a 
suspeita é que o religioso tenha sido vítima 
de um acidente vascular cerebral (aVC). 
Na última semana ele já havia sofrido um 
aVC e passou dois dias internado. Em nota 
oficial, a família disse que ele “teve uma 
vida dedicada ao próximo, um olhar atento 
aos menos favorecidos, uma vida de amor 
e compaixão ao próximo”. Na segunda-feira 
o padre Facchini havia almoçado com 
funcionários na fundação que leva seu 
nome, no Bairro Itinga. Por volta das 14h 
foi para casa para cochilar. Depois, como 
não acordava, foi constatado o falecimento.  
a Fundação Padre Luiz Facchini Pró 
Solidariedade e Vida foi criada por ele na 
década de 1990 e, atualmente, atende 200 
crianças no Projeto Cidadão do Futuro e 
150 crianças na cozinha comunitária. No 
ano passado o religioso voltou a celebrar 
missas depois de ficar cinco anos afastado, 
após divergências com o bispo Dom Irineu 
roque Scherer, que faleceu em 2016. 

TÔNia CarrerO 
a atriz Tônia Carrero 
morreu aos 95 anos no 

sábado (3), na Clínica São 
Vicente, na Gávea, no rio de 

Janeiro. Ela havia sido internada 
para se submeter a uma cirurgia simples, 
mas houve complicações e a atriz sofreu 
uma parada cardíaca. Tônia já estava com 
a saúde debilitada, sofria de hidrocefalia 
oculta, o que a fez viver reclusa desde 
2013. Tônia Carrero nasceu dia 23 de 

agosto de 1922 no rio de Janeiro, foi 
batizada maria antonieta Portocarrero 
Thedim e logo apelidada de mariinha 
por seus pais, irmãos e amigos. aos 14 
anos conheceu o artista plástico Carlos 
arthur Thiré, com quem se casaria três 
anos depois e teria seu único filho, o ator 
Cecil Thiré. Formada em Educação Física, 
queria ser atriz, mas ninguém levava tal 
projeto a sério. Em uma época de raras 
escolas de teatro, deixou o filho pequeno 
com a babá e partiu para a França, onde 
fez um curso livre de iniciação teatral com 
Jean Louis Barrault. De volta ao Brasil, fez 
testes, tentou atuar, mas ninguém lhe deu 
um papel. Só no cinema conseguiu atuar, 
no filme “Querida Suzana”, com direção 
de alberto Pieralisi. Em 1949 volta a filmar, 
sob direção de Fernando de Barros, em 
Caminhos do Sul. Com ele, funda sua 
própria companhia teatral em 1949 e 
convence o ator amador e advogado 
Paulo autran a entrar para o grupo. a 
carreira no cinema foi menos intensa, 
mas só em 1988 participaria de três 
filmes: a Bela Palomera, de ruy Guerra; 
Fogo e Paixão, de Isay Weinfeld e marcio 
Kogan e Sonhos de menina moça, de 
Tereza Trautman. o papel de Dona alice, 
em Chega de Saudade, de Laís Bodansky 
foi o mais recente nas telas do cinema. 
Já na telinha participou de 15 novelas, 
desde sucessos como Pigmaleão 
70, Uma rosa com amor, Água Viva, 
Sassaricando e Senhora do Destino. 
Título, aliás, que bem poderia defini-la. 
Depois de 60 anos de trajetória em palcos 
e telas, do cinema e da TV, Tônia Carrero 
tinha motivos para se orgulhar da atitude 
corajosa e da persistência de mariinha. 
Só lamentava, em entrevistas, o inevitável 
envelhecimento. Saudade, só da beleza 
estonteante da juventude. Nada mais 
compreensível.

raUl raNDON
o empresário raul 
randon morreu no 
sábado (3), aos 88 anos, 

em São Paulo. Ele estava 
internado no Hospital alberto 

Einstein, na capital paulista, desde dezembro 
e faleceu de complicações cirúrgicas. raul 
fundou com o irmão Hercílio as Empresas 
randon, em 1949, na cidade de Caxias do 
Sul/rS. Quatro anos mais tarde nascia, 
juridicamente, a mecânica randon Ltda. 
a mecânica fabricou o primeiro eixo para 
uma carpintaria. Evoluiu para fabricação 
de freio a ar e passados alguns anos já 
fabricava a carreta, o reboque e em 1960, 
os semirreboques. a randon tornou-se 
um complexo de onze empresas que 
atuam nos segmentos de implementos 
para o transporte rodoviário, ferroviário, 
fora de estrada, autopeças e serviços. 
o conglomerado de Empresas randon 
é composto por empresas líderes na 
américa Latina. Conta com linha de 
equipamentos para o transporte de carga 
terrestre, com seus veículos rebocados 
(reboques/semirreboques), vagões 
ferroviários e veículos especiais. atuam, 
ainda, nos segmentos de autopeças e 
sistemas automotivos, além dos serviços 
de consórcio e de banco. mantém uma 
rede internacional de vendas e serviços, 
atendendo a mais de 100 países.

DaViDe aSTOri
o capitão da Fiorentina, 
Davide astori, foi 
encontrado morto na 

concentração da equipe 
na manhã do domingo (4). 

o jogador, de 31 anos, estava em um 
hotel em Udine, cidade onde a equipe 
de Florença enfrentaria a Udinese neste 
domingo pelo Campeonato Italiano. 

Segundo informações preliminares da 
imprensa da Velha Bota, o zagueiro 
teria sofrido um ataque cardíaco. Com 
14 convocações e um gol pela seleção 
italiana, astori teria falecido durante o 
sono. Segundo afonso De Nicola, chefe 
do departamento médico do Napoli, todos 
jogadores da Série a são submetidos 
a rigorosos testes de prevenção para 
problemas cardíacos. Nascido em Bérgamo 
em 7 de janeiro de 1987, astori foi revelado 
na base do milan. Estreou profissionalmente 
no Pizzighettone, da quarta divisão, em 
2006. Depois passou por Cremonese, 
Cagliari (clube onde mais atuou, disputando 
174 partidas entre 2008 e 2014), roma e 
chegou na Fiorentina em 2015. Zagueiro 
técnico, astori disputou a Copa das 
Confederações de 2013, no Brasil.

raFael BiaSUS 
MaSSOCO 
o aluno cabo rafael 
Biasus massoco, da 

Polícia militar ambiental, 
faleceu no último dia 1º, 

durante patrulhamento aquático na 
região da Usina de machadinho, Piratuba 
(SC). a embarcação colidiu em uma 
pedra e acabou virando, sendo que os 
três tripulantes caíram no rio e somente 
dois conseguiram sair da água. Eles 
participavam da operação Ferrolho, 
desencadeada no território catarinense. 
massoco nasceu no dia 04/03/1981 e 
entrou na corporação há sete anos. Ele 
trabalhava na unidade da Polícia militar 
ambiental de Herval d’oeste.

geCÍ KUHN
Faleceu no dia 1º de março, no Hospital 
São José de maravilha, aos 92 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja de Linha São 
José, romelândia, e sepultado no cemitério 

municipal. a família convida para o culto de 
sétimo dia a ser celebrado hoje (10), às 14h, 
na Igreja de Linha São José, romelândia.

lUiZ FeliPe De liMa
Faleceu no dia 2 de março, no Hospital 
São Paulo de Xanxerê, aos 12 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja de Linha mundo 
Novo, Dionísio Cerqueira, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

JUDiTe MaSSigNaN
Faleceu no dia 2 de março, no Hospital 
regional de Chapecó, aos 52 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja de Linha Santa 
Lucia, romelândia, e foi sepultado no 
cemitério da comunidade.

OSValDO BirKaUer
Faleceu no dia 4 de março, no Hospital São 
José de maravilha, aos 87 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Evangélica Luterana 
de romelândia e sepultado no cemitério 
municipal.

JOÃO ViDaleTi
Faleceu no dia 5 de março, no Pronto 
atendimento de anchieta, aos 85 anos. 
Seu corpo foi velado no Salão de Linha 
Prateleira, anchieta, e foi sepultado no 
cemitério da comunidade. a família 
convida para o culto de sétimo dia, a ser 
celebrado amanhã (11), às 8h30, na Igreja 
de Linha Prateleira, anchieta. 

lUiZ WrONSKi
Conhecido popularmente como Luizão e 
muito conhecido na cidade de Descanso 
pelos seus serviços como taxista, morreu 
aos 80 anos na noite de quinta-feira (8), no 
Hospital Casa Vita em São miguel do oeste. o 
seu corpo foi velado na Capela mortuária da 
Igreja matriz de Descanso e o sepultamento 
foi realizado no cemitério municipal.

ObITuÁRIO



,  10 DE março DE 2018 29

cOTIDIANO

por LAERTE BIEGER
TRÂNSITO E VOCÊ
major Pm comandante da 7ª Companhia de 
Polícia militar rodoviária

PlAcAS PADrÃO mercOSul

No dia 8 de março foi publicada no Diário Oficial da União a 
Resolução 729/2018 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
regulamentando o uso da placa de identificação veicular padrão 
Mercosul, contendo selos federais e chips de identificação. Apre-
sentado originalmente no ano 2014, por duas vezes a adoção des-
te novo modelo de placas acabou sendo adiada. Mas agora parece 
que não tem volta.

As novas placas terão fundo branco com a margem superior 
azul, contendo ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL, ao 
lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL. De-
verão ser afixadas em primeiro plano, sem qualquer tipo de obs-
trução a sua visibilidade e legibilidade e conterão sete caracteres 
alfanuméricos estampados em alto relevo, com combinação alea-
tória, a ser fornecida e controlada pelo Denatran.

A cor dos caracteres alfanuméricos e das bordas da placa de 
identificação veicular será determinada de acordo com a categoria 
dos veículos: categoria particular terá caracteres alfanuméricos na 
cor preta; categoria aluguel e aprendizagem na cor vermelha; cate-
goria oficial e de representação na cor azul; categoria diplomático/
consular na cor dourada; categoria especiais (experiência, fabri-
cantes de veículos, peças e implementos) na cor verde; e catego-
ria coleção na cor cinza.

A nova sistemática trará um padrão único aos países que in-
tegram o Mercosul. Uma das principais vantagens da alteração é a 
maior possibilidade de combinações permitida pelo novo sistema. 
Em vez de três letras e quatro números, como é hoje, as novas pla-
cas terão quatro letras e três números.

O nome do país estará na parte superior, sobre uma barra azul, 
enquanto o nome da cidade e do estado estarão na lateral direita, 
acompanhados dos respectivos brasões. As dimensões permane-
cerão as mesmas: 40 cm de comprimento por 13 cm de largura.

Quanto ao cronograma para a implantação do novo tipo de 
placas, em 1º de setembro de 2018 está previsto o efetivo início da 
utilização para os modelos zero quilômetro, para os veículos que 
passarem por processo de transferência de município ou proprie-
dade, ou para aqueles veículos que tiverem necessidade de subs-
tituição das placas. 

Os veículos usados que não estiverem em alguma das situa-
ções acima apresentadas, deverão substituir as placas pelo novo 
modelo até o dia 31 de dezembro de 2023.  

tentAtIVA De furtO

SÃO mIGuel DO OeSte

POlícIA

Sede da rede feminina é alvo de 
arrombamento em São miguel do Oeste

casal é preso com pistola e diversas 
munições na rodoviária 

Homens assaltam residência, mas esquecem 
celular e arma no local

A Polícia Militar de São Mi-
guel do Oeste foi acionada por 
volta das 21h de sábado (3), de-
pois de ser informada sobre um 
arrombamento na sede da Rede 
Feminina de Combate ao Cân-
cer, localizada na Rua La Salle, no 
centro de São Miguel do Oeste.

Segundo informações apu-
radas pela reportagem, uma 

das portas de vidro foi quebra-
da com o uso de algum obje-
to. O local é monitorado por 
câmeras de segurança e as ima-
gens serão analisadas pela po-
lícia, na intenção de identificar 
os autores da tentativa de fur-
to. A Polícia Civil foi acionada 
para realizar o levantamento no 
local e deve investigar o caso.

Divulgação  

Divulgação/PM

Na noite de quarta-feira (6) o Pe-
lotão de Patrulhamento Tático do 11º 
Batalhão de Polícia Militar de Frontei-
ra realizou a prisão de um homem e 
de uma mulher, ambos de 31 anos, por 
porte ilegal de arma de fogo e muni-
ção de calibre restrito. Os policiais reali-
zavam uma operação de abordagem a 
ônibus na rodoviária de São Miguel do 
Oeste quando efetuaram a apreensão.

Durante as buscas em suas baga-
gens, foi localizada uma pistola cali-
bre 9mm, 50 munições calibre 9mm, 50 
munições calibre .357 e 200 munições 
calibre .22. O casal informou aos poli-
ciais que adquiriu a arma de fogo e as 
munições no Paraguai pelo valor de R$ 
6 mil. Diante dos fatos, os envolvidos e 
os materiais apreendidos foram condu-
zidos e apresentados à Polícia Federal. apreensão foi feita pelo Pelotão de Patrulhamento Tático

SeGurAnçA Polícia Militar entrou na residência após autorização da 
proprietária e localizou objetos

Após briga com vizinho, casal é 
preso com arma e munições 

A Polícia Militar prendeu 
um casal após uma briga e a 
descoberta de várias munições 
e uma arma de fogo dentro de 
casa em Maravilha. A ocorrên-
cia foi na noite de quinta-fei-
ra (8), por volta das 20h, na Rua 
Iguaçu, no Bairro Bela Vista. 
A guarnição foi acionada por 
uma mulher, que relatou que 
um vizinho havia ido até sua re-
sidência fazendo ameaças de 
morte para seu marido, com 
uma arma de fogo. 

No local, a esposa do sus-

arma e munições estavam escondidas em colchões e foram apreendidas

Polícia Militar

peito autorizou a entrada dos 
policiais. Foram feitas buscas 
e localizadas três munições de 
uso restrito com calibre 44 in-

tactas, cinco munições de cali-
bre 22 intactas, 11 munições de 
calibre 38, uma munição de ca-
libre restrito 40 deflagrada, 11 

cartuchos de espingarda cali-
bre 40, um cartucho de espin-
garda calibre 36, quatro frascos 
contendo esferas de chum-
bo, dois frascos com espoletas 
para recargas de munições e 
dois frascos de pólvora. Os poli-
ciais também localizaram uma 
garrucha, calibre 22, com duas 
munições e mais três no local. 

A esposa do autor das ame-
aças afirmou ser a proprietá-
ria da arma e das munições. 
Os dois foram presos e levados 
para a Delegacia. 

Bandidos armados as-
saltaram uma residên-
cia na noite de quinta-feira 
(8) no município de Ipo-
rã do Oeste. Foi por volta 
de 20h, no interior. De acor-

do com a polícia, os homens 
invadiram a casa e rende-
ram o proprietário. Eles esta-
vam armados com uma pis-
tola, um revólver e uma faca. 

Na fuga, os criminosos es-

queceram na residência uma 
pistola calibre com 14 muni-
ções, um celular e um par de 
chinelos. O material foi apre-
endido pelo IGP para realiza-
ção de perícia. Foram reali-

zadas buscas com apoio das 
polícias militares da região, 
além de Polícia Militar Rodo-
viária, PPT e Canil do 11º Bata-
lhão, porém os autores do rou-
bo não foram localizados.
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 ONEIdE BEhLING

Após abrir vantagem de dois gols, 
o Clube Recreativo Maravilha (CRM) 
cedeu empate, no fim do jogo, váli-
do pela terceira rodada do Campe-
onato Regional Odi Sports/Sicoob.

Os gols do CRM foram marca-
dos por Renatinho, aos 33 minutos do 
primeiro tempo, em cobrança de pê-
nalti, e Biju, aos 34 minutos do se-
gundo tempo. Já o time da casa mar-

cou com Everton e Anderson. Fim 
de jogo, empate em dois gols para o 
CRM e para o Ginástica de Riqueza.

No fim do jogo, em entrevis-
ta à Rádio Líder FM, que transmi-
tiu a partida, os jogadores e a co-
missão técnica declararam que foi 
um empate com sabor de derro-
ta. Agora o CRM, no domingo (11), 
joga em casa contra Palmitos. 

Jogadores
CRM
Edervan, Douglas, rony, (Bruno), Daniel, Careca, 
michel Franke, marcelo Guerreiro (Zeca), Júlio 
(Kadu), renatinho, rogérinho (Biju) e Fernando. 
Técnico: Jhony medeiros.

Ginástica
Fábio, rigo (Fofo), Jean, merin, Douglas, mano, 
Chuteirinha, anderson, Everton e ademir. 
Técnico: Lang.   

reGIOnAl 
em riqueza, crm abre dois gols de vantagem, 
mas cede empate 

fAltA quAlIDADe

Ao final dos jogos ouço atentamente as opini-
ões dos jogadores, técnico e diretoria. Quando uma 
equipe domina o jogo, cria oportunidades e não mar-
ca o gol, a explicação é de que ocorreu precipitação 
na finalização da jogada, o gramado não era bom, a 
bola era leve... Várias desculpas são apresentadas. 
Em minha opinião, é falta de qualidade mesmo.

nOVIDADe
Antes de a bola rolar, a dupla Gre-Nal é só elo-

gios para o uso do árbitro de vídeo, neste domingo. 
Grêmio e Internacional votaram a favor da tecnolo-
gia no Brasileirão. Devido ao alto custo não foi apro-
vado pela maioria. Como o clássico será no Beira-Rio, 
o colorado é que vai bancar a conta. Será a primei-
ra vez que o árbitro de vídeo vai ser usado no Gau-
chão. Vou torcer para que não se atrapalhem. E quan-
do a bola parar de rolar, não tenhamos confusão.

nA HOrA H
O que está preocupando na Chapecoense é o nú-

mero de lesões. Apodi deixou o campo na última 
quarta-feira sentindo dores musculares. Fazendo 
companhia com Bruno Pacheco, Canteros, Elias, go-
leiro reserva, Fabricio Bruno e Moisés Ribeiro. Depar-
tamento médico está ficando lotado! Muito perigoso, 
justamente agora que qualquer tropeço pode signi-
ficar um afastamento na disputa pelas duas vagas da 
decisão. Chapecoense, não pode arriar na Hora H!

VIce DA B X VIce DO munDO
Pelo que percebi durante a semana, ninguém 

quer a credencial de favorito no Gre-Nal. Dirigentes 
da dupla evitam rótulo de favorito. Logo, a tendência 
é um empate magro entre: vice da Série B x vice do 
Mundo neste domingo (11), às 17h, no Beira-Rio. Por 
jogar em casa, Internacional é o favorito, sim senhor!

quem quer DInHeIrO?
Boa notícia para o Grêmio é que a venda de Ar-

thur fará o clube dar um salto de qualidade a ponto 
de fazer sobrar dinheiro. Algo raro nos últimos anos.

InternO Campeonato reuniu aproximadamente 300 atletas nas 
três modalidades disputadas

Ser Aurora de maravilha define 
os melhores do futsal 2017/2018

No sábado (3) foram realiza-
das, no ginásio da Sociedade Es-
portiva e Recreativa (SER) Auro-
ra, as finais nos naipes masculino 
(livre e veterano) e no femini-
no livre do Campeonato Interno 
de Futsal. O campeonato come-
çou em agosto e reuniu quase 30 
equipes, distribuídas em três ca-
tegorias, somando aproximada-
mente 300 atletas. 

A defesa menos vazada, no 
masculino categoria livre, ficou 
com as equipes do Metropol e 
Vila Real A, ambas com 10 gols. 
Já no veterano, também empata-

dos com 11 gols sofridos, ficaram 
as equipes do Porto e do Borus-
sia. No naipe feminino a defesa 
menos vazada foi da Raça Jovem, 
com sete gols sofridos.  

A artilharia entre as meninas 
ficou com Josieli de Moura, da 
equipe Meninas Dinâmicas, que 
fez 13 gols durante a competição. 
Na categoria veterano o goleador 
foi Jair Secchi, do Borussia, com 
nove gols. E na livre o artilheiro 
foi Renan de Morais, do Boca Ju-
nior, com 15 gols.  

No naipe masculino livre o 
primeiro lugar foi para o Vila Real 

A, segundo colocado Boca Junior 
e o terceiro lugar quem conquis-
tou foi o Metropol. No veterano 
o primeiro lugar ficou com o Bo-
russia e o segundo Porto (nesta 
categoria houve premiação ape-

nas para o primeiro e segundo lu-
gares). No feminino as campeãs 
foram as Meninas Dinâmicas, as 
vices foram Raça Jovem e as ter-
ceiras colocadas foram as Garo-
tas da Bola.  

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Categoria livre masculino: Vila real ergueu o troféu principal

Entre os veteranos, os melhores foram os atletas da equipe do Borussia meninas dinâmicas são as melhores da temporada 2017/2018
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Quase 700 trilheiros esti-
veram em Maravilha no do-
mingo (4) para participar do 
4º Trilhão Feras do Mato. Eles 
percorreram mais de 80 qui-
lômetros de trilhas traçadas 
nos municípios de Maravilha, 
Cunha Porã e Saudades.

A largada ocorreu por 
volta das 7h, no Centro de 
Tradições Gaúchas (CTG) 
Juca Ruivo. Antes da largada 
os organizadores ofereceram 
café da manhã. A organiza-
ção é da Associação de Tri-

mOtOS Evento é considerado pelos organizadores um dos 
maiores de Santa Catarina 

feras do mato reúnem centenas 
de trilheiros no domingo

lheiros Feras do Mato. 
Para quem fez a inscri-

ção antecipada houve sorteio 

de prêmios, como camisetas, 
pneus de moto (traseiros) e 
um reboque com três lugares. 

O presidente do Gru-
po, Edegar Dieterich, agra-
dece a todos que participa-
ram. De acordo com ele, o 
evento é um dos maiores do 
Estado. “Sem dúvidas atin-
gimos todas as nossas expec-
tativas, conseguimos reunir 
672 trilheiros das mais di-
versas regiões do Sul do Bra-
sil”, destaca, agradecendo os 
integrantes do grupo, patro-
cinadores e aos agricultores 
que cederam as propriedades 
para o 4º Trilhão. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Pilotos dos três estados do Sul estiveram presentes 

reGIOnAl De futeBOl 
Guarani e Grêmio tunense vale vaga 
direta nas semifinais  

nOVA rc213V BuScArÁ 

3° títulO cOnSecutIVO 

DA HOnDA

A Honda Racing Corporation apresentou em Ja-
carta, capital da Indonésia, a RC213V, que disputa-
rá o terceiro título consecutivo para a marca na Mo-
toGP. Começando pela parte estrutural da moto de 
2018, o chassi de alumínio teve seu balanceamen-
to de rigidez/flexibilidade revisto para, juntamen-
te com o novo motor V4 e alterações nos ajustes do 
gerenciamento eletrônico, elevar o aproveitamento 
de potência na roda traseira. A moto está mais fá-
cil de pilotar e o novo motor não só é mais poten-
te como teve a entrega de potência otimizada. Sete 
unidades do V4, que alcança mais de 240 cv, pre-
cisam durar as 18 etapas. A HRC diz que o propul-
sor ficou mais leve, potente e “amigável” ao piloto. 
Entre as inovações visíveis, a equipe ainda está tes-
tando um braço oscilante de fibra de carbono para 
a suspensão traseira e a carenagem do mesmo ma-
terial recebeu ajustes aerodinâmicos. A carenagem 
alternativa com asas, permitida pelo regulamento e 
utilizada em algumas pistas dependendo das carac-
terísticas (maior tendência a empinar), ainda está 
em teste com algumas variações. A RC213V estrea-
rá com Marc Marquez e Dani Pedrosa na primeira 
etapa da temporada, no Catar, no fim de semana de 
18 de março.

A temporada promete...

O Campeonato Regional de Futebol, organiza-
do pela Liga Esportiva Fronteirista de São Miguel do 
Oeste, define amanhã (11) os classificados para a se-
gunda fase. Serão realizados os jogos da última roda-
da da fase classificatória. Lembrando que o primeiro 
colocado de cada chave avança diretamente às se-
mifinais. Os segundos e terceiros colocados dispu-
tam um mata-mata, com partidas de ida e volta. Um 
dos jogos que prometem fortes emoções será no Es-
tádio Padre Aurélio Canzi, em São Miguel do Oeste. 
Já classificados para a segunda fase, Guarani e Grê-
mio Tunense entram em campo na disputa pelo pri-
meiro lugar da Chave B e, consequentemente, a vaga 
direta para as semifinais. O Bugre precisa da vitó-
ria, uma vez que soma 7 pontos, dois a menos que 
o representante de Tunápolis. Na categoria sub-18, 
o Guarani só irá cumprir tabela, haja visto que ain-
da não pontuou. Outro representante de São Miguel 
do Oeste na competição, o Pérola, já encerrou sua 
participação na primeira casa. Na 3ª colocação com 
4 pontos, o time de Linha Pérola aguarda pelo con-
fronto em Paraíso entre Aliança do Distrito de Grápia 
e Cometa de Itapiranga. O Cometa ocupa a 4ª colo-
cação com 2 pontos, enquanto que o Aliança, ain-
da sem pontuar, não tem mais chances de classifi-
cação. O Pérola torce por um empate ou derrota do 
Cometa. No sub-18, o Pérola lidera a Chave B com 
9 pontos e já está classificado para a segunda fase.  

Na Chave A, O Aliança de São João do Oeste, 
com 9 pontos, já garantiu o primeiro lugar e vaga nas 
semifinais. O Ouro Verde de Descanso com 4 pon-
tos está classificado para o mata-mata. A última vaga 
da chave será definida amanhã, no Estádio Munici-
pal Olímpio Dal Magro, em Guaraciaba. O Harmo-
nia, com apenas 1 ponto, precisa vencer o Liberdade 
de Santa Helena, que está com 2. O Harmonia po-
deria estar em situação mais confortável, mas aca-
bou perdendo os pontos da vitória sobre o Ouro Ver-
de de Descanso, na última rodada, fora de casa. Em 
julgamento ocorrido na quinta-feira (8), a Comissão 

Disciplinar da LEF puniu o representante 
de Guaraciaba por ter utilizado um atleta 
que não estava no BID (Boletim Informa-
tivo Diário). O Ouro Verde não herdou os 
pontos porque também atuou com um 
jogador na mesma situação. Os dois atle-
tas foram excluídos da competição. Nesta 
Chave, o Grêmio União, atual campeão, já 
encerrou sua participação no campeona-
to. O time de Iporã do Oeste foi eliminado 
pois somou apenas 2 pontos. No sub-18, 
Aliança e Grêmio União, com 7 pontos, 
já estão classificados. Harmonia com 6 

e Ouro Verde com 3 lutam pela última 
vaga. O Liberdade, que ainda não pon-
tou, não possui mais chances de chegar à 
próxima fase. A outra partida de amanhã 
será em São João do Oeste, entre Alian-
ça e Ouro Verde. Os resultados da penúl-
tima rodada foram os seguintes. Adulto: 
Cometa 2 x 2 Guarani; Grêmio Tunense 
3 x 1 Pérola; Ouro Verde 2 x 3 Harmonia; 
Liberdade 1 x 1 Grêmio União. Sub-18: 
Cometa 4 x 0 Guarani; Grêmio Tunen-
se 3 x 5 Pérola; Ouro Verde 2 x 3 Har-
monia; Liberdade 0 x 6 Grêmio União.  

Assessoria de Imprensa/Harmonia  

Harmonia perdeu os pontos da última partida com o ouro Verde




