
Nós, do Jornal O Líder, preparamos um Caderno Especial 
com histórias de empoderamento feminino que vão 
mostrar toda a força desta classe
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19ª eDIçÃO Com presença de patrocinadores e apoiadores, evento 
apresentou programação completa dos três dias de festa

CTG Juca ruivo lança oficialmente 
o rodeio Crioulo e Artístico 

O 19º Rodeio Crioulo e Artísti-
co foi lançado oficialmente no sá-
bado (24), no Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Juca Ruivo, em 
Maravilha. O evento será nos dias 
23, 24 e 25 de março, na sede do 
CTG. O lançamento contou com 
a presença de patrocinadores e 
apoiadores, jantar e fandango.

O patrão, Gilson Pereira, des-
tacou a importância do apoio e a 
expectativa para um grande ro-

deio, como de costume. Segun-
do ele, o rodeio de Maravilha se 
destaca em razão de ser comple-
to, com artística e campeira. Para 
o patrão, são poucos eventos em 
Santa Catarina com esse quesito. 
Ele aguarda participação da po-
pulação maravilhense. 

Após apresentações na cam-
peira e artística, os melhores se-
rão premiados com dinheiro e 
troféus. Patrocinadores foram agraciados com jantar e fandango na noite do lançamento

Ederson Abi/O Líder

PROGRAMAÇÃO CAMPEIRA
Sexta-feira (23)
13h recepção dos CTGs e Piquetes
16h Laço Individual
20h Laço Dupla
22h30 Show e fandango com Cristiano Quevedo

Sábado (24)
6h45 Início das inscrições
7h30 Início competições de laço
10h30 Laço Troféu Cidade
13h30 Laço Quarteto
18h Oração da ave-maria
        abertura oficial do rodeio
        3º Duelo ana Terra
19h Laço Troféu Cidade
23h Fandango com Tchê Kakareko

Domingo (25)
7h recuperação de armadas
7h30 Laço Quarteto
9h30 Laço Dupla Troféu Sicoob
10h Vaca Parada
13h30 Laço Dupla Troféu Sicoob
14h Laço Quarteto
16h Provas Campeiras e final do Laço em dupla

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
Sábado (24)
13h reunião com posteiros artísticos
14h Início dos concursos de danças gaúchas
       Categorias: mirim, juvenil, adulta e veterana
23h Baile com Grupo Tchê Kakareko

Domingo (25)
Palco 1
7h Concursos de danças gaúchas
13h30 reinício de apresentações

Palco 3
8h Início 14º Festival regional da Cultura 
Gaúcha
14h30 Chula Trio

Palco 2
8h30 Concurso declamação, prenda e peão

12h almoço

A Secretaria de Esporte, 
Cultura e Turismo de São Mi-
guel do Oeste, junto com a 
Fundação Catarinense de Cul-
tura, promove, nos dias 12 e 
13 de março, a oficina Estu-
dos do Sistema Nacional de 
Cultura - Introdução aos Sis-
temas Municipais. De acor-
do com o secretário-adjunto, 
Carlos Chaves, a oficina acon-
tece nos dois dias, das 13h às 
17h30, no auditório do Cen-
tro Cultural Municipal Olímpio 
Dal Magro, preferencialmen-
te para gestores e conselhei-
ros municipais de cultura. 

Conforme a professora e 
consultora cultural, Rea Silvia 
Barbosa, desde 2005 o Siste-
ma Nacional de Cultura (SNC) 
vem se consolidando como for-
ma de organizar a gestão cul-
tural a partir de políticas públi-
cas que tenham continuidade 

além dos períodos governa-
mentais. Rea enfatiza que em 
Santa Catarina são 216 municí-
pios com acordo vigente, mas 
poucos avançaram na criação 
dos sistemas municipais, o que 
permite a captação de recursos. 

A intenção com a oficina é 
repassar orientações aos mu-
nicípios sobre a implementa-
ção dos sistemas municipais 
de cultura; legislação para cria-
ção dos sistemas, conselhos 
e fundos municipais de cul-
tura, e elaboração dos planos 
municipais de cultura. A ofi-
cina é gratuita, tem vagas li-
mitadas e as inscrições de-
vem ser encaminhadas para os 
e-mails reasilvia.cultura.sc@
gmail.com ou cultura2@sao-
miguel.sc.gov.br. Para solicitar 
o envio da ficha de inscrição ou 
mais informações está dispo-
nível o telefone (49) 3622 6208.

SÃO mIGUeL DO OeSTe I

SÃO mIGUeL DO OeSTe II 

município irá sediar 
oficina sobre Sistema 
Nacional de Cultura

Airto moss é eleito 
presidente da Acismo

O empresário Airto Moss 
foi eleito na noite de quarta-fei-
ra (28), em assembleia geral or-
dinária, presidente da Associa-
ção Empresarial de São Miguel 
do Oeste (Acismo) para gestão 
de 2018 a 2020. Moss, que subs-
titui César Signor, assume o co-
mando da entidade pela tercei-
ra vez. Durante a assembleia, 
também foram eleitos os inte-
grantes do Conselho Diretor.

Os associados discutiram e 
julgaram o relatório e contas do 
Conselho Diretor e o parecer do 
Conselho Consultivo. Logo de-

moss assume o comando da entidade 
pela terceira vez

Marcos Lewe/Rádio 103 FM

pois, por haver somente uma 
chapa, a eleição se deu por una-
nimidade e aclamação. A posse 
da nova diretoria foi na noite de 
ontem (2), no Clube Comercial.
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LIÇÕES DE VIDA
Há evidência de mentira quando há inconsistência e imprecisão nas 
palavras e atitudes. a verdade prevalece, a mentira se desvanece 
com o tempo. Não há segredo que o comportamento não revele.

por Wolmir Hübner

raDar
radar@jornalolider.com.br

Bom fim de semana!

Se A mODA PeGAr
 
A Associação Comercial e Empresarial de Palma Sola (Acepa) iniciou uma campa-

nha convidando a população a adotar um buraco da rodovia SC-161. A sugestão é di-
vulgada por meio de placas ao longo do trecho da rodovia, que inicia em Palma Sola, 
na divisa com Flor da Serra do Sul, no Paraná. Conforme os motoristas que transitam 
pelo local, há anos a rodovia apresenta péssimas condições de trafegabilidade. O pre-
sidente da Acepa, José Carlos Konrad, destaca que a campanha foi a saída encontrada 
para chamar a atenção de lideranças que possam fazer a manutenção da rodovia. “Re-
clamar não adianta, então resolvemos satirizar. A nossa influência política é pequena, 
então vamos pedir a quem?”, questionou.

Divulgação

PERSEGUIÇÃO
Ex-governador da Bahia Jaques Wagner é in-

vestigado pela Polícia Federal por supostamen-
te ter recebido R$ 82 milhões em propina do con-
sórcio responsável pela construção da Arena Fonte 
Nova, em Salvador. Documentos, mídias e 15 reló-
gios de luxo foram apreendidos no apartamento de 
Wagner, em um prédio no Corredor da Vitória, área 
nobre da capital baiana. A sede da Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento Econômico, pasta que 
Wagner comanda atualmente, também foi alvo de 
mandados. Em nota, o PT afirma que a “invasão” 
da casa de Wagner é “mais um episódio da campa-
nha de perseguição contra o Partido dos Trabalha-
dores e suas principais lideranças”. A Polícia Federal 
informou que ainda investiga como os R$ 82 mi-
lhões teriam sido recebidos por Wagner, mas apon-
ta que parte dos valores foi paga por meio de doa-
ções declaradas em campanhas eleitorais. Segundo 
a PF, parte da propina, no valor de R$ 500 mil, teria 
sido entregue a Wagner na casa da mãe do ex-go-
vernador, no Rio de Janeiro. Wagner é o nome forte 
do PT, inclusive cogitado a ser o substituto de Lula 
na próxima campanha. Mas com tanta perseguição 
ao Partido dos Trabalhadores, quem vai se safar?

VENDER TUDO
A RBS está querendo se desfazer de todo o seu grupo de co-

municação. Os negócios estão em fase adiantada e envolvem 
a cifra de R$ 2 bilhões, 12 emissoras de TV, 15 rádios e três jor-
nais. O grupo que está em negociação é o mesmo que com-
prou a filial catarinense pertencente a Carlos Sanchez. É uma 
fase difícil para o poderoso grupo da família Sirotsky...

EMPRESAS EM DIFICULDADES
Você vai fazer alguma coisa ou vai fi-

car esperando que o movimento melhore so-
zinho? Ficar simplesmente sentado esperan-
do a crise passar pode matar sua empresa! Para 
sobreviver e crescer é preciso fazer mais, fa-
zer diferente. Faça algo novo! Deixe a crise po-
lítica para os políticos! Crie promoções e divul-
gue o máximo que puder. É a única solução!

 
É LEGAL, MAS NÃO É MORAL
Correm nas redes sociais fortes movimentos 

para que se moralizem altos ganhos de determi-
nados funcionários públicos em Maravilha. O mo-
vimento é com o Ministério Público para que se 
moralize aquilo que é legal, mas não é moral. Va-
mos acompanhar... O público não é o privado...

DePUTADo JoÃo roDriGUeS
O deputado catarinense João Rodrigues (PSD) 

está sendo o bode expiatório em sua condena-
ção, segundo suas próprias palavras. Como é ho-
mem de grande oratória, pois é da área de co-
municação, e se puder retornar à Câmara de 
Deputados, o que acreditamos que sim, ha-
verá grandes pronunciamentos e se prepa-
rem aqueles até agora beneficiados com alega-
ções e argumentos jurídicos para se manter livres 
e soltos pregando mentiras ao povo brasileiro. 

QUe PAÍS É eSTe?
No Brasil, enquanto Bruno (golei-

ro) dá aulas a crianças ingênuas, Dilma pro-
fere palestras sobre economia e Lula fala 
em honestidade. O Brasil é taxado de suici-
da, o que não deixa de ser uma verdade...

FECHAMENTO DE EMPRESAS
O Rio Grande do Sul perdeu 711 lojas em 

2017. O levantamento é da Confederação Na-
cional do Comércio e considera estabelecimen-
tos que tenham empregados. O ranking consi-
dera o saldo entre fechamentos e aberturas. Foi 
o sétimo pior resultado do país. Ficou atrás do 
Rio de Janeiro, que teve o encerramento líqui-
do de 6.314 operações, seguido por São Pau-
lo, Bahia, Paraná, Ceará e Pernambuco. Apenas 
Santa Catarina teve resultado positivo no país. 
O Estado, que também fica na região Sul, abriu 
207 lojas mais do que fechou no ano passado. 

Victor & Léo e Apae

Na próxima semana São Mi-
guel do Oeste e região terão uma 
grande oportunidade de aju-
dar uma das instituições mais 
importantes da cidade: a Apae. 
Com capacidade inicial para 
atender 100 crianças, aproxima-
damente 160 são atendidas dia-
riamente. Em entrevista a nossas 
emissoras de rádio, o tesoureiro, 
Ademir Pinto, destacou a impor-
tância da ação para a construção 
da sede própria da Associação. 
Fica aqui nosso convite e ape-
lo para que a comunidade regio-
nal colabore, pois comprando o 
ingresso, estarão fazendo uma 
doação para a Apae e simulta-
neamente assistindo a um su-
pershow com Victor & Léo, uma 
das melhores duplas do Brasil.

IMPOSTO dE REndA 2018
Enquanto o Senado estuda mudanças na tabela de Imposto renda 
e a reforma Tributária não sai do papel, os brasileiros começam a 
pensar no acerto de contas com o Leão. O programa para entrega da 
declaração de Imposto de renda já está disponível para download e o 
prazo de entrega começou a valer na quinta-feira (1º). Prazo: entre 1º de 
março e 30 de abril de 2018. Declarações entregues após essa data têm 
multa mínima de r$ 165,74 e máxima de 20% sobre o valor do imposto 
devido. Novidades: a principal mudança para 2018 é em relação aos 
dependentes. até o ano passado, somente filhos ou alimentados acima 
de 12 anos deveriam ter CPF. a partir de 2018, se o dependente tiver 
oito anos ou mais, tem que ter CPF. a tabela de Imposto de renda não 
foi atualizada, mais uma vez. Desde 2015 não há mudanças. Inúmeras 
iniciativas quanto a isso estão espalhadas no Senado, Congresso e 
até mesmo pelo Executivo, mas nada muda. O que resta é levantar 
a documentação, não perder o prazo e ter cuidado para não cair em 
malha fina. O Leão está faminto!

JULGAMENTO ADIADO
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou para a terça-fei-

ra (6) o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. A previsão anterior era que o pedido fos-
se analisado pela 5ª Turma na quinta-feira (1º). A defesa do ex
-presidente entrou com o pedido no fim de janeiro, para evi-
tar que ele seja preso depois que se esgotarem os recursos no 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) contra sua 
condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

TAC de Acessibilidade em Maravilha
Na segunda-feira (26) empresários realizaram reunião in-

terna na CDL e Associação Empresarial de Maravilha para tra-
tar sobre o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) de Acessibili-
dade. Estes empresários farão parte da Comissão de Trabalho 
do TAC de Acessibilidade, que está sendo formada em parce-
ria com a administração pública do município para analisar 
o termo. Conforme destacado, o principal ponto é a questão 
do prazo para cumprimento dos ajustes solicitados no TAC, o 
que foi analisado criteriosamente. O cumprimento das exigên-
cias do TAC tem causado muitas controvérsias e enormes di-
ficuldades aos empresários. Deverá haver um consenso para 
que as obrigações sejam amenizadas ao menos no seu prazo.
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A DINâmICA DO STATUS

João foi encontrar os amigos. Ao sentar à mesa, tirou do 
bolso seu iPhone 10 (ou X, esse último que custa R$ 6 mil no 
Brasil). Colocou o celular novo em cima da mesa, indiferente.

O outro amigo, por sua vez, puxou do bolso um celular an-
tigo, daqueles que só fazem ligação e mandam SMS. Daqueles 
que você abre a tampa para falar e usar o teclado. Mas ele não 
é pobre ou carente. É uma opção: um celular de 2004, coloca-
do em cima da mesa, com mais indiferença ainda.

Já o terceiro amigo nem tem celular. Ele se comunica de 
outras formas, ninguém sabe exatamente como.

Pergunta: será que alguma coisa que fazemos hoje em dia 
não envolve status? Não envolve se preocupar com o que vai 
parecer, com o que os outros vão pensar?

Perceba, leitor, que status não é apenas uma questão de 
caro, moda, chique. É uma postura, uma atitude de quem 
quer transmitir alguma impressão.

Essa reflexão é importante: é preciso entender essa dinâ-
mica para vender melhor. E também para quem quiser enten-
der porque as pessoas fazem o que fazem.

*
Por falar em status, li há alguns dias uma declaração do 

cantor Martinho da Vila. Disse ele: “Hoje não se justifica mais 
gravar um disco, não vende.” A primeira percepção que se tem 
da declaração é que ele gravava discos só pelo dinheiro.

Mas vamos dar ao cantor de 80 anos o beneficio da dú-
vida. Ele deve estar com saudade de um tempo que não vol-
ta mais: quando as pessoas compravam LPs, fitas K7, CDs e 
DVDs. Muitas vezes para ouvir uma ou duas músicas boas, 
aquelas que tocavam nas rádios. Ainda bem que a tecnologia 
nos livrou desse problema.

E por causa da tecnologia, tudo mudou: gravar um disco, 
escrever um livro, criar qualquer “arte”. O cantor, por exemplo, 
precisa encontrar outras formas de faturar com seu trabalho. A 
mais óbvia acredito que seja fazendo shows, o que é realmente 
complicado aos 80 anos.

Mesmo assim eu sempre me encanto com a forma com 
que a inovação causa a tal destruição criativa – por mais que 
infelizmente algumas pessoas sofram com a transição. E o 
exemplo da música serve para todos nós: no passado, você 
precisava ser escolhido por uma gravadora para divulgar seu 
trabalho. Hoje você grava e divulga para quem quiser, não pre-
cisa da autorização de ninguém.

E na sua área de atuação? Já percebeu que você não pre-
cisa de autorização para mostrar seu trabalho? não precisa 
ser escolhido por ninguém. Mas tem um detalhe: é você que 
precisa escolher você mesmo.

QUALIFICAçÃO
Concreoeste promove capacitação para equipe

A equipe da Concreoes-
te Usina de Concretos, uni-
dade de Maravilha, recebeu 
no sábado (24) treinamento 
sobre “Concreto dosado em 
central: cuidados e respon-
sabilidades”. A capacitação 
foi oferecida pela Supremo 
Secil Cimentos, represen-
tada pelo engenheiro civil 
e gestor técnico de vendas 
Rômulo Parizotto Machado.

Segundo ele, o princi-
pal objetivo foi reforçar al-
guns conhecimentos sobre 
o concreto e alertar acerca 
das responsabilidades que 
envolvem uma empresa de 
serviços de concretagem. 

“Ressaltamos os detalhes 
de cada etapa do processo, 
desde a venda até a entrega 
do concreto na obra, con-
trole tecnológico do produ-
to, corpos de prova, lança-

mento e cura do concreto. 
São informações importan-
tes, que dão mais bagagem 
para que os colaboradores, 
especialmente os motoris-
tas, possam zelar pelo pro-

duto”, afirma o engenheiro.
O gerente da Concreo-

este, Alexandre Fiori, sa-
lienta que os treinamentos 
técnicos são promovidos 
mensalmente com a equi-
pe da empresa: “Precisa-
mos nos manter atualizados 
sobre as normas e as me-
lhorias que podemos im-
plementar em nossos pro-
cessos”. Ele complementa 
que a Concreoeste vai dis-
ponibilizar mais um tipo de 
concreto a partir de março, 
o contrapiso autonivelante, 
em parceria com o Núcleo 
Paranaense de Tecnologia 
da Construção (NPTEC). 

Principal objetivo do encontro foi reforçar alguns conhecimentos sobre o concreto

Divulgação
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

O Partido dos Trabalhado-
res comemora 38 anos em 2018 
e reuniu filiados e lideranças no 
sábado (24), em Maravilha. O 
encontro foi realizado no Lar de 
Convivência, com jantar e pre-
sença de lideranças estaduais.

De acordo com o presiden-
te do PT no município, Rogé-
rio de Lemes, participaram os 

deputados estaduais Dirceu 
Dresch e Luciane Carminat-
ti, além do deputado federal Pe-
dro Uczai. Eles debateram com 
os presentes as ações do par-
tido e o ano 2018, que será de 
eleições estaduais e federais.

38 ANOS

SÃO mIGUeL DO OeSTe 

Partido dos Trabalhadores promove encontro com deputados

mDB regional indica Paulo meneghini para a ADr 

Presidente rogério de Lemes, com 
Pedro Uczai (D), Dirceu Dresch (C) 

e Luciane Carminatti

Divulgação

PrOTeSTO CONTrA O PrOTeSTO
Dias atrás, uma ouvinte/leitora me enviou um recado reclamando 

de uma situação que julguei ser completamente inapropriada. Vamos 
aos fatos: alguns dias atrás os “movimentos sociais” fizeram um protes-
to contra a reforma da Previdência. Até aí, tudo bem. Todavia, esta jo-
vem, servidora pública, trabalhadora em uma creche em São Miguel do 
Oeste, precisou ir ao banco (Bradesco) e o fez no único horário do dia em 
que tinha uma folga. Lá chegando, foi impedida pelos manifestantes de 
ingressar no estabelecimento bancário. Esta medida, no meu entender, 
foi inapropriada, truculenta, arbitrária. Há que se questionar que tipo de 
manifestação é esta, que afronta a Constituição Federal no seu direito de 
ir e vir, que prejudica deliberadamente uma cidadã, que é trabalhadora 
e que paga seus impostos, e que não lhe permite acessar um estabeleci-
mento público/comercial no único horário que ela tinha. É por situações 
como esta que me posiciono contrário a várias manifestações, principal-
mente onde os direitos fundamentais são tolhidos do cidadão de bem. 
Além do mais, é por isso também que os ditos “movimentos sociais” são 
tão antipatizados e alvo de preconceito pela sociedade civil organizada. O 
conceito de truculência, vandalismo e até vagabundagem, acaba sendo 
a pecha utilizada por grande parte da população para definir tais atos. E 
por derradeiro, é preciso ser claro que em uma manhã de segunda-feira, 
como foi o dia do aludido protesto, a massa trabalhadora estava fazendo 
o que? Trabalhando, lógico. E os manifestantes? Não tem trabalho? Não 
querem trabalhar? Eu acho praticamente impossível que estes tenham 
algum tipo de ocupação e tenham recebido algum tipo de folga, em ati-
tude permissiva para participarem de tais atos. Sugiro aqui que os ditos 
“movimentos sociais” revejam seus atos e seus procedimentos. Princi-
palmente porque medidas como esta, adotada contra esta trabalhado-
ra, esta servidora pública, nada mais servem do que gerar uma imagem 
ainda pior do que a comunidade já tem, lógico que com exceções. Mas a 
antipatia a tais movimentos, e inclusive a alguns partidos políticos vincu-
lados, é inegável que existe. E infelizmente existe porque os próprios ma-
nifestantes se portam de maneira a provocar este tipo de sentimento nas 
pessoas. Sentimento de repúdio, de repulsa, de asco. Pedem para que as-
sim sejam conceituados.

DePÓSITOS em CHeQUe Nem SemPre DeVem Ser BLOQUeADOS
Já tive informações de dois bancos (naturalmente com provas) que 

bloqueiam valores de cheques depositados dentro do horário de aten-
dimento, em depósitos feitos de cheques da agência para contas cor-
rentes da própria agência. É irregular. Depósitos assim devem ser credi-
tados como “dinheiro à vista”. O cliente já usa o autoatendimento para 
facilitar sua vida e não precisar ficar aguardando em filas para “descon-
tar” o aludido cheque. Mas o compromisso do banco é sim de fazer o 
crédito no mesmo dia. Lógico que isto não vale para cheques de outras 
agências ou depositados após o horário do expediente bancário. Mas 
já pensou se o cliente tem um cheque para entrar em sua conta e este 
acaba sendo recusado por falta de saldo, por conta de bloqueio? É dano 
moral na certa. O cliente deve então fotografar o cheque que depositar, 
o envelope do depósito, e guardar o comprovante. Este procedimento 
(bloqueio) afronta o Código de Defesa do Consumidor. 

O nome do vereador de 
Guaraciaba Paulo Meneghi-
ni foi definido pelo MDB Regio-
nal para ocupar o cargo de se-
cretário-executivo da Agência 
de Desenvolvimento Regional 
(ADR) de São Miguel do Oes-
te. Volmir Giumbelli, que atu-
almente desempenha a fun-
ção de secretário-executivo da 
ADR de São Miguel do Oes-

Vereador Paulo meneghini

Adriano Rodrigo/Raio de Luz FM

te, foi uma indicação do ex-
governador Raimundo Co-

lombo. Por isso, ele terá que 
deixar a função, o que deve 
ocorrer no começo de abril. 

A definição pelo nome de 
Paulo Meneghini ocorreu na 
noite de segunda-feira (26), 
em reunião envolvendo os di-
retórios regionais do MDB. O 
nome do então gerente regio-
nal de Educação, Moacir Mar-
tello, também estava na lis-

ta como indicação do partido 
em São Miguel do Oeste. O pre-
sidente do Legislativo muni-
cipal, Cláudio Barp, também 
era um dos nomes cogitados. 
Uma reunião com as coordena-
ções das regionais de São Mi-
guel do Oeste, Itapiranga e Dio-
nísio Cerqueira deve definir na 
próxima semana qual será o 
nome que irá assumir a pasta.

reUNIÃO Reunião teve como objetivo repassar informações sobre os 
dias e horários das aulas e formação das turmas

Cultura promove primeiro encontro 
com inscritos nas oficinas de 2018

O Departamento de Cultu-
ra de Maravilha promoveu, na 
noite de quinta-feira (1º), o pri-
meiro encontro com os inscri-
tos nas oficinas oferecidas gra-
tuitamente neste ano. A reunião 
foi no Centro Sociocultural e teve 
como objetivo repassar informa-
ções sobre os dias e horários das 
aulas e formação das turmas. 

Durante esta última semana 
também foi feita a contratação 
de professores, já que as aulas 
começam neste mês. Conforme 
a diretora de Cultura, Rosi Rei-

chert Heineck, os inscritos que 
não puderam comparecer na 
reunião devem procurar o De-

partamento. Quem ainda tiver 
interesse em cursar alguma ofi-
cina pode deixar o nome no ca-

dastro reserva e caso abra al-
guma vaga, o município faz o 
chamamento.

A diretora de Cultura desta-
cou que a procura pelas oficinas 
surpreendeu neste ano e há vá-
rias turmas já formadas. Um dos 
destaques foi a procura pelas 
aulas de língua alemã e italiana, 
cada uma com quatro turmas 
fechadas. As oficinas deste ano 
são de acordeon, artes, artesa-
nato, balé, banda marcial, coral, 
dança, informática, patinação, 
teatro, violão, zumba e línguas.

reunião foi na quinta-feira, no Centro Sociocultural

Ederson Abi/O Líder
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por CASSiAne WenDrAmin

DIrEITO E SaÚDE
cassi.wen@hotmail.com

PUBLICIDADe mÉDICA e A ÉTICA 
NAS mÍDIAS SOCIAIS

A medicina, além de exigir conhecimento técnico e cien-
tífico, domínio de protocolos, boa relação entre médico e pa-
ciente, requer o respeito aos limites da propaganda e publici-
dade médica. Quando ignorados, o profissional pode acabar 
respondendo a procedimentos administrativos perante o 
Conselho de Medicina, ou mesmo na esfera judicial.

A Resolução CFM nº 1.947/11, que estabelece os critérios 
norteadores da propaganda em medicina, e a Resolução CFM 
nº 2.126/15, que trata da ética médica nas redes sociais e in-
ternet, delimitam o que pode e o que não pode ser realizado 
na área. Essas medidas visam a valorização da conduta ética, 
além de fornecer ao profissional parâmetros seguros sobre a 
postura ética e legal adequada em sua relação com os pacien-
tes e a sociedade.

Dentre os pontos trazidos por tais resoluções, encon-
tram-se orientações acerca da necessidade de sempre cons-
tarem dados como o CRM e o Registro de Qualificação de Es-
pecialista (RQE) do profissional nas publicações, bem como 
recomendações que desaconselham a divulgação de fotos, 
imagens ou áudios que caracterizem sensacionalismo, auto-
promoção ou concorrência desleal. 

Também é vedado o uso da internet para promover mé-
todos ou técnicas não consideradas válidas cientificamente e 
não reconhecidas pelo CFM, anunciar especialidade ou área 
de atuação desconhecida ou para a qual não esteja qualifica-
do e registrado junto aos Conselhos de Medicina. 

Além disso, é proibido ao médico consultar, diagnosticar 
ou prescrever por qualquer meio de mídia social.

É importante constar que o CFM disponibiliza em seu 
portal um Manual de Publicidade Médica, além disso, diver-
sas dúvidas podem surgir quanto à regular e ética publicida-
de, de modo que o conhecimento específico na área é salutar 
para auxiliar os profissionais e buscar sanar as dúvidas quan-
to à publicidade.

Colaboração: Karlessa Mantovani

eRRaTa - Na edição 466, página 28, matéria intitula-
da “Apae, um trabalho para desenvolver o corpo e a mente”, 
onde se lê: “crianças com transtorno global do desenvolvi-
mento”, leia-se “crianças com atraso global do desenvolvi-
mento”. Lembramos que a instituição trabalha, em agosto, 
a conscientização e prevenção das deficiências, mas entre 
os dias 21 e 28 de agosto é trabalhada a Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

PrÉ-CANDIDATO

CeJA

Pensando no Senado, prefeito de Blumenau visita maravilha

equipe gestora visita Unidade Descentralizada de Saltinho

O prefeito de Blume-
nau, Napoleão Bernardes, vi-
sitou, no último dia 23, o mu-
nicípio de Maravilha. Ele se 
reuniu com lideranças do 
partido no Harmonia Cam-
pestre Clube, após fazer rotei-
ro em São Miguel do Oeste. 

O objetivo do prefeito é fa-
zer contato com as lideranças 
regionais e debater o cenário 

eleitoral, com sua pré-candida-
tura pelo partido ao Senado. Na 
fala aos presentes, ele lembrou 
quando esteve pela primei-
ra vez em Maravilha, onde fez 
uma palestra no Fórum Empre-
sarial. Depois, o prefeito falou 
de sua trajetória no PSDB des-
de os 17 anos, sendo vereador, 
candidato várias vezes e che-
fe do Executivo em Blumenau. Pré-candidato ao Senado, Bernardes falou para as lideranças locais e regionais

Ederson Abi/O Líder

Divulgação

A equipe gestora do Cen-
tro de Educação de Jovens 
e Adultos (Ceja) de Maravi-
lha visitou na terça-feira (27) 
a Unidade Descentraliza-
da de Saltinho. Participaram 
da reunião a direção da Esco-
la de Educação Básica Emi-
lia Boos Laus Schmidt e o 
secretário de Educação, Hen-

rique Policarpo Piccinin.
O objetivo do encon-

tro foi unir esforços para di-
vulgar a Educação de Jovens 
e Adultos (Eja) no municí-
pio e arredores. A equipe 
também conversou com os 
professores e alunos, escla-
recendo dúvidas referen-
tes à modalidade de ensino. Equipe gestora divulgou os trabalhos realizados

Todos os dias quando o si-
nal de fim de aula toca, cente-
nas de alunos saem pelo mes-
mo portão, de frente para a 
Rua São Francisco, na Esco-
la de Educação Básica João 
XXIII.  Parte deles aguarda 
pelo transporte público no 
mesmo local, mas isso pode 
mudar nos próximos dias. 

Conforme o diretor de 
trânsito de Maravilha, Valde-
mir Andretta, a ideia é de que 
uma parcela de estudantes es-

pere pela lotação na Rua São 
Vicente, na lateral da esco-
la. “O objetivo é tornar o trân-
sito mais seguro, com a me-
nor quantidade de pessoas no 
mesmo local”, explica. 

De acordo com a diretora 
da Escola, Asta Diva Nerling, a 
medida trará segurança, mas só 
será possível depois da manu-
tenção da via. “Nós precisamos 
que seja feita a melhoria da Rua 
São Vicente, porque os transpor-
tadores se recusam a subir por 

ela devido às condições em que 
se encontra”, explica. Para ela, a 
mudança contribuirá também 
com a possibilidade de uma 
abertura da edificação em di-
reção à rua, que já foi solicitada 
à Agência de Desenvolvimen-
to Regional de Maravilha (ADR). 

Em resposta, Andretta diz 
que uma operação tapa-bura-
cos será realizada nos próximos 
dias, possibilitando que os ôni-
bus sigam da Avenida Maravi-
lha até a Rua São Vicente. 

TrâNSITO Mudança será na Escola de Educação Básica João XXIII, 
após a manutenção da via

Local onde alunos aguardam pelo 
transporte escolar será alterado

FAIXA eLeVADA 
Outra mudança será 
a construção de uma 
faixa elevada na rua 
São Francisco, em frente 
à Escola. O objetivo é 
tornar o trânsito mais 
seguro, além de obrigar 
os motoristas que 
trafegam no local a 
diminuir a velocidade. 
a instalação, conforme 
andretta, está prevista 
para daqui a 30 dias. 
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LUIZ CarLOS
PraTES

Lançado em julho de 2017, 
o projeto Cidade Empreende-
dora continua com ações nes-
te ano em Maravilha, focando 
principalmente nos empresá-
rios e na educação. Conforme o 
diretor de Indústria e Comércio 
e coordenador do projeto, Mo-
zer de Oliveira, o Cidade Em-
preendedora é um trabalho em 
parceria com o Sebrae e com o 
apoio de consultores consegue 
repassar de uma forma mais fá-
cil as informações para a comu-
nidade. 

Um dos objetivos é fomen-
tar o empreendedorismo no 
comércio, indústria, e também 
dentro das escolas. De Oliveira 
destaca que o projeto é dividi-
do em 14 áreas e também tra-
balha internamente (na pre-
feitura) algumas questões 
como desburocratização, fo-
mento de Microempreen-
dedores Individuais (MEIs), 
funcionamento da Sala do 
Empreendedor, planejamen-
to estratégico municipal, en-
tre outros. No início deste ano 
teve a capacitação de 25 pro-
fessores, por meio do Jovens 
Empreendedores Primeiros 
Passos (Jepp), que agora pas-

emPreeNDeDOrISmO Coordenador do projeto, Mozer de Oliveira, 
fala sobre ações deste ano em Maravilha 

Projeto Cidade empreendedora 
tem continuação em 2018

sam a trabalhar mais sobre 
este tema com os alunos.

O Jepp tem continuida-
de nas escolas, onde tam-
bém será trabalhado o projeto 
Crescendo e Empreendendo, 
este último em parceria com 
a Secretaria de Assistência So-
cial. O Crescendo e Empreen-
dendo prevê capacitação de 
professores e um trabalho di-
retamente com pais e jovens 
de 14 a 18 anos. O objetivo é 
fazer com que estes partici-
pantes entendam mais sobre 
o empreendedorismo, admi-
nistração de empresas, di-
nheiro, etc. 

Neste ano também terá 
um destaque especial a ca-
pacitação de empresários. Na 
última semana um professor 

mestre esteve no município, 
ministrando curso sobre ad-
ministração de empresas. Du-
rante o encontro foi criado um 
grupo de WhatsApp para em-
presários que tenham inte-
resse em informações, novas 
capacitações e consultorias. 
Interessados em fazer par-
te do grupo podem entrar em 
contato com a prefeitura. Ain-
da neste ano, outros três cur-
sos voltados para empresários 
locais serão oferecidos.

O Cidade Empreendedo-
ra também objetiva fazer com 
que as empresas locais te-
nham maior participação nas 
licitações do município. Algu-
mas atividades para fomentar 
esta participação serão realiza-
das durante o ano.

reSULTADOS
Sobre os resultados já 
obtidos com o Cidade 
Empreendedora, o 
coordenador mozer de 
Oliveira cita um levantamento 
de números do município. 
“Está trazendo quais são os 
nossos principais fatores 
econômicos, atividades 
primárias, secundárias e 
terciárias do município. 
Fazendo com que a gente 
perceba qual setor realmente 
está trazendo resultado e 
possamos auxiliar e fomentar 
este segundo ou terceiro que 
está vindo numa crescente 
importante”, explica. 
Outro resultado do projeto 
são os avanços positivos na 
comunicação interna entre 
as secretarias municipais, 
através do planejamento 
estratégico do município. O 
governo municipal também 
está conseguindo trazer os 
empresários para dentro 
da prefeitura, ampliando o 
atendimento, principalmente 
para os microempreendedores.
as ações do Cidade 
Empreendedora devem seguir 
até dezembro deste ano e o 
projeto poderá ser renovado 
em 2019.

Primeira capacitação para empresários foi realizada no último dia 22

 Carine Arenhardt/O Líder

TemPO e DeSeNCANTO

Já disse aqui que minha pior decisão na vida foi ter me 
encaminhado para a Psicologia... A Psicologia é bruxa má, 
nada tem de fada madrinha, cunhei esta frase e dela não me 
arrependo. A Psicologia nos faz ver as pessoas por trás das 
máscaras que usam, as chamadas personalidades. 

E de um tempo a esta parte, tenho observado atenta-
mente o comportamento de homens e mulheres que fize-
ram muito na vida mas... não puderam escapar da velhice. E 
na velhice ficaram reticentes, hesitantes, um tanto pessimis-
tas... E você pode me dizer, pudera, Prates, à medida que va-
mos pegando estrada na vida vamos de igual perdendo luz, 
a luz dos longos dias pela frente, os sonhos, os doces folgue-
dos da mente, essas coisas... Pode ser...

Às últimas horas li uma bela entrevista com o escritor 
americano Philip Roth, de quem devorei um livro inesquecí-
vel: O Complexo de Portnoy... Leia-o, é psicanalítico em es-
sência, faz diferença entre o antes de lê-lo e o depois...

Nessa entrevista, Roth, que está com 85 anos, conta que 
cansou de escrever ficção, chega, cumpriu com seu roteiro 
na vida, agora dedica-se a ler, ler de tudo... Esse deixar de es-
crever, que foi a vida dele, é um tipo especial de aposentado-
ria de que não gosto. Quando paramos de fazer o que sem-
pre fizemos, e fizemos com amor, a vida passa a ter um vazio 
que é sintomático e mau para a vida... Nossas entranhas co-
meçam como que a dizer: - “Olha, gente, não temos mais por 
que lutar, descansemos as armas”! É o começo do fim...

Ouça esta frase do Philip Roth: - “Ao me deitar, sorrio e 
penso que sobrevivi por mais um dia. E oito horas mais tar-
de, quando acordo, me espanto de novo ao perceber que 
chegou a manhã e continuo aqui...”.

Não, meu amigo, não é assim que devemos pensar ao ir 
para a cama e ao levantar pela manhã. Esse é um modo erra-
do de um “velho” pensar. É um olhar mais para trás do que 
para a frente. Aliás, um traço inconfundível da velhice é pas-
sarmos mais tempo olhando para trás do que para a frente. 
Mais para o que já foi do que para o que poderá ser ou será...

- Ah, Prates, mas a gente não se pode autoenganar, a ve-
lhice é isso mesmo, é uma contagem acelerada e regressi-
va...! É, mas ninguém nos impede de plantar em nossa alma 
novos sonhos, lutar por eles e viver. Viver com vida. 

VeLHICe
Você lembra do Federico Fellini, cineasta italiano? Esse 

mesmo. Pois ele disse um dia que – “É o trabalho que faz você 
se sentir jovem, não seus casos amorosos. Depois de uma cer-
ta idade, essas aventuras fazem você se sentir mais velho”. A 
frase é um tapa na cara de muita gente, na cara dos que so-
nham com o nada fazer e na dos namoradores ridículos... 

CALeNDÁrIO
O espelho nos envelhece? Sim e não, depende do que ve-

mos no espelho... Mas eu fico a imaginar se fôssemos náu-
fragos a viver sozinhos numa ilha e sem calendário nem es-
pelho. Depois de um certo tempo, que idade teríamos, nos 
sentiríamos velhos? Nossa velhice vem muito mais do espe-
lho, do calendário e do que ouvimos dos outros. Nós com 
nós mesmos e ninguém mais seríamos belas crianças por 
muito e muito tempo.

FALTA DIZer
Um multivitamínico para a longevidade, a saúde e a feli-

cidade é esquecer a idade, o calendário, é viver a vida e... Ah, 
quase esqueço: não eliminar da vida a dúvida. A dúvida é 
uma coceira que nos faz arteiros existenciais e vivos. 

reINAUGUrAçÃO 
mercado e Panificadora Bom Gosto agora 
é rede Oeste de Supermercados

Em Maravilha tem novida-
de no ramo de mercado e pa-
daria. Desde quinta-feira (1º) o 
Mercado e Panificadora Bom 
Gosto integra a Rede Oeste de 
Supermercados. Sob nova di-
reção há um ano e três me-
ses, o estabelecimento está 
localizado na Avenida Maravi-
lha, 316, próximo ao Hangra.

Com a integração na Rede 
Oeste, o Mercado e Panificado-

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Estabelecimento oferece supermercado e panificadora com variadas opções

ra Bom Gosto conta com três en-
cartes mensais. O principal com 
mais de 90 ofertas exclusivas e 
dois com aproximadamente 40 
produtos, com preços acessíveis. 
A rede também possui marca 
própria. Em Maravilha apenas 
o Mercado e Panificadora Bom 
gosto é associado à Rede. O Mer-
cado também atende pelo tele-
fone 3664-0215. Ao todo, são 38 
estabelecimentos conveniados.

O Rotary Club de Ma-
ravilha promove no sába-
do (10) o Jantar das Mas-
sas. Este será o sexto ano 

que o evento é promovi-
do e o objetivo é adquirir re-
cursos. No cardápio, como 
já diz o nome, diversos ti-

pos de massas caseiras, in-
cluindo variados recheios, 
vegetarianos ou com car-
ne. O valor do ingresso é 

R$ 30 e o jantar será no Lar 
de Convivência. Conforme 
a organização, é necessá-
rio levar pratos e talheres. 

SeXTA eDIçÃO
Jantar das massas será no sábado
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por Dr. Deny DonATo AlFAno 

PSIqUE & aMOr
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

SÃO mIGUeL DO OeSTe
representante da escola Juscelino Kubitschek 
é eleito presidente da Câmara mirim

Diversas autoridades, fa-
miliares, professores, direto-
res e representantes das esco-
las prestigiaram a solenidade. Na 
oportunidade, também foi rea-
lizada a eleição da mesa direto-
ra. Foi eleito como presidente o 
vereador mirim Daniel Gaspe-
rin. Poliana Pinotti foi eleita vi-
ce-presidente, Bianca Berté é a 
primeira-secretária e Kevin Le-
dur foi eleito segundo-secretário.

A vereadora Silvia Kuhn, au-
tora do projeto, pediu empe-
nho dos jovens no desempe-

Câmara de Vereadores

Jovens ficarão à frente do cargo de vereador mirim pelo período de dois anos

nho de seu mandato e solicitou 
dedicação para que partici-
pem das atividades e represen-
tem sua comunidade escolar. 
Ela falou dos benefícios do pro-

grama, como o contato que os 
adolescentes terão com o dia a 
dia do Poder Legislativo e o co-
nhecimento sobre os três po-
deres e a tramitação das leis.

Silvia também pediu aos 
participantes do programa que 
envolvam seus colegas para que 
mais pessoas acompanhem o 
que acontece na política e na 
Câmara de Vereadores. A ve-
readora colocou a estrutura da 
Câmara à disposição para es-
clarecimento de dúvidas e au-
xílio nas atividades dos vere-
adores mirins. Cada vereador 
mirim terá o auxílio de um ve-
reador padrinho e de seu as-
sessor para orientá-lo sobre as 
atividades da Câmara Mirim.

NOVO ANO LeTIVO 
equipe da escola de educação Básica João XXIII 
fala sobre calendário 

A Associação de Pais e Pro-
fessores (APP) da Escola de 
Educação Básica João XXIII pro-
moveu um encontro com a fa-
mília dos estudantes. Durante o 
evento, realizado no último dia 
23, a equipe de professores, servi-
dores, diretoria, Conselho Delibe-
rativo e Grêmio Estudantil foram 
apresentados aos convidados. 

Conforme a diretora da insti-
tuição, Asta Diva Lineburger Ner-
ling, o papel da escola e da fa-

mília na educação dos filhos e 
alunos faz parte do acompanha-
mento escolar. “Mostramos os 
projetos e eventos que serão re-
alizados durante nosso calen-
dário letivo de 2018”, explica. 

De acordo com o presiden-
te da APP, José Ribeiro dos San-
tos, a organização no momen-
to é para a ação entre amigos 
e o jantar, que será realizado 
no dia 17 deste mês. O encon-
tro também teve a presença 

do diretor de trânsito, Valde-
mir Andretta, que falou so-

bre a importância dos cuida-
dos nas vias próximas à escola. 

Divulgação

Encontro foi realizado com a família dos estudantes

PSICOSSOmÁTICA: CINCO emOçõeS QUe ADOeCem

Conforme a medicina chinesa, cada emoção está correlaciona-
da com um órgão e com uma função do corpo humano. As causas 
mais comuns das doenças são as atitudes pessimistas e as emoções 
negativas como CULPA, RESSENTIMENTO, CARÊNCIA, RAIVA e 
MEDO.

Qualquer desequilíbrio emocional pode virar em sintomas ou 
doenças no corpo. 

Isto porque a doença, cada doença, é uma forma de equilíbrio 
que tem origem para evitar situações, realidades ou verdades de-
sagradáveis ou para tentar fugir delas. A. Medicina oriental, assim 
como o Lacan (psicanalista) e algumas linhas da psicologia, afir-
mam que, ao final, cada “mal-estar” nos remete ao dar-se conta que 
temos que amar nós mesmos. Amando-nos, permitimos ao nosso 
coração e não ao nosso ego, de dirigir nossa vida.

emOçõeS QUe PODem GerAr DOeNçAS 
Por exemplo:
- TRISTEZA OU PENA: Tem origem na decepção ou, por casos 

mais sérios, na separação ou perda. Atinge especialmente os pul-
mões, mas mais em geral, influi sobre todo o corpo, produzindo a 
sensação de estar pesado, sem ânimo, sem motivações, sem rumo, 
sem ou com pouco fôlego, cansaço e depressão. De fato é preciso de 
tempo e espaço de palavra para aceitar e expressar a nossa tristeza. 
Nesses casos, o psicólogo é fundamental.

- PREOCUPAÇÃO: Tem origem na sensação de insegurança e, 
geralmente, afeta o baço e, tendencialmente, correlaciona-se com 
doenças no peito e na pele.

- MEDO: O medo se correlaciona com os rins: envolve a boca 
do estômago e se correlaciona com a insuficiência renal. A origem 
vem da irracionalidade do medo. Os medos não aceitados determi-
nam problemas no fígado e no coração. Inúmeras são as patologias 
e os sintomas que dependem do medo: ansiedade, pânico, esquizo-
frenia, depressão, paranoia, agressividade, dores musculares, cons-
tipação, atitudes de destruição ou fuga como uso de drogas ou atos 
violentos, retiro na internet, etc. Mais do que nunca, nesses casos, é 
o psicólogo que proporciona instrumentos para uma solução está-
vel em longo prazo. Tem outros caminhos para solucionar (o remé-
dio ou o fanatismo, por exemplo) mas no decorrer do tempo essas 
soluções se tornam novos problemas maiores. 

- TERROR: é como o medo, mas mais intenso. Pode gerar perda 
de memória, desorientação, palpitação excessiva, vertigens, temo-
res, suar muito e perda de sentidos. 

- IRA: pode manifestar-se de várias maneiras: enxaqueca, 
dor no pescoço, vertigens, doenças hepáticas e, acima de tudo, 
depressão.

O SIGNIFICADO emOTIVO DAS DOeNçAS 
As doenças exprimem no nosso corpo as nossas emoções. É im-

portante entendê-las. As nossas células registram as emoções cor-
relacionadas a nossas atitudes e pensamentos. Por isto, a meu ver, 
a base do câncer, também, é psicossomática. Sem dúvidas. Quando 
tu matas violentamente dentro de ti alguma coisa (um segredo, uma 
mágoa, uma raiva, um arrependimento, etc.), as células aprendem a 
linguagem do “matar” e começam matar-se e matar.

Outros significados de doenças mais comuns são, por exemplo: 
- Alergias: tem como origem os temores profundos de não con-

seguir ser autossuficientes. 
- Depressão: vem da raiva e do conflito entre ideal e real; en-

tre quem quereremos ser e o que somos; entre o que possuímos e o 
que quereremos ter. 

- Artrite: vem da rigidez mental.
- Obesidade: medo da exposição. Vergonha. 
- Nervosismo: egocentrismo; falta de contato com o seu EU in-

terior; ou seja, egoísmo. 
O ponto é que assim como as emoções podem adoecer, as 

emoções podem curar. É importante conseguir reconhecer as 
emoções. Para isto servem os psicólogos. E para depois produzir 
novas emoções. O autorreconhecimento é a base de qualquer for-
ma de equilíbrio.

ADOçÃO Para a eleição foi apresentada chapa única, aprovada por unanimidade

Geama realiza assembleia com 
troca de diretoria

Na quinta-feira (1º) foi reali-
zada assembleia geral para esco-
lha da nova diretoria do Grupo 
de Estudos e Apoio à Adoção de 
Maravilha (Geama), conduzida 
pela então presidente, Sirlei Ghe-
no. Para a eleição, foi apresenta-
da chapa única, esta aprovada por 
unanimidade pelos presentes. 

Dando continuidade ao en-
contro, foi feita prestação de con-
tas, seguida de estudo e discussão 
dos assuntos escolhidos para tal. 

Sirlei deixou sua mensagem de 
agradecimento a todos os mem-
bros do grupo, lembrando que 
nada se faz sozinho, mas que o tra-
balho em equipe gera bons frutos. 
“Se cada um fizer a sua parte, com 
certeza o todo se completa”, frisou.

A presidente eleita, Noeli Fio-
rini, agradeceu a confiança nela 
depositada e pediu a continua-
ção dos trabalhos feitos por todos 
até então, lembrando que cada 
um tem a sua importância den-

ELEITOS
Presidente: Noeli Severgnini Fiorini
Vice-presidente: Sirlei Gheno
Secretária: Camille Kuhn
Vice-secretária: Vandrea Cristina Schneider Filimberti
Tesoureira: aline Freiberger
Vice-tesoureira: Bernadete Jovanes Dal mago Fernandes
Conselho fiscal: andreia Segalin, Janete Schwertz e Sergio augusto 
Ducatti
Suplentes: Libra Salete moraes, Edson Henrique Kiato e raquel 
mayara Debastiani

tro do grupo.
Para encerrar, apresentação 

foi realizada pelas crianças, que 

foram ensaiadas por voluntárias. 
Coquetel foi servido como forma 
de confraternização.

Fotos: Rosiane Poletto/O Líder

apresentação encenada encantou a todos
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“a medida real da sua riqueza é 
quanto você valeria se perdesse 
todo o seu dinheiro” 

Bernard Meltzer
por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Brasil perde 562 mil vagas com carteira 
assinada no período de um ano, diz IBGe

O total de postos de trabalho formais no setor privado encolheu 1,7% no tri-
mestre encerrado em janeiro ante o mesmo período do ano anterior, segundo os 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contí-
nua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já 
o emprego sem carteira no setor privado teve aumento de 5,6%, com 581 mil em-
pregados a mais. O total de empregadores cresceu 4,3% ante o trimestre até janei-
ro de 2017, com 180 mil pessoas a mais. O trabalho por conta própria cresceu 4,4% 
no período, com 986 mil pessoas a mais. A condição de trabalhador familiar au-
xiliar aumentou 3,6%, com 79 mil ocupados a mais. O setor público gerou 317 
mil vagas, um avanço de 2,9% na ocupação. Houve aumento de 267 mil indivídu-
os na condição do trabalhador doméstico, 4,4% de ocupados a mais nessa função.

Santa Catarina é único 
Estado com saldo positivo na 
abertura de lojas em 2017

Santa Catarina foi o único Estado do país em que o 
número de abertura de estabelecimentos comerciais su-
perou o de fechamento em 2017. Levantamento da Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) divulgado ontem aponta que essa di-
ferença resultou em um saldo de 207 lojas com víncu-
los empregatícios abertas no Estado. Apesar de tímida, 
a recuperação é positiva, já que o resultado veio depois 
de dois anos de queda, que levou a um saldo de qua-
se 11 mil comércios fechados em Santa Catarina. No 
país, a diferença entre aberturas e fechamentos de es-
tabelecimentos ficou negativa em 19,3 mil unidades. 

Mercado Livre e Correios duelam 
sobre aumento no preço dos fretes

O site de comércio eletrônico Mercado Livre (ML) 
iniciou na terça-feira (27) uma campanha contra o au-
mento nos valores dos fretes dos Correios, anuncia-
do para o dia 6 de março. Utilizando a hashtag #Fre-
teAbusivoNão, o ML afirma em uma publicação que 
a empresa de entregas aumentará em até 51% o va-
lor das encomendas, afetando consumidores e tam-
bém pequenos e médios empreendedores que ven-
dem pela internet e utilizam o serviço de frete para a 
realização de transações. O reajuste seria fruto de uma 
revisão anual, cuja definição de preços é baseada no 
aumento dos custos relacionados à prestação dos ser-
viços. No esclarecimento divulgado pelos Correios, 
no entanto, não fica claro qual será o reajuste no frete 
em deslocamentos que envolvam cidades do interior. 

Jovens do Sul estão entre os 
maiores endividados

É na região Centro-Oeste em que se observa a 
maior proporção de consumidores jovens com contas 
em atraso. Do total de devedores da região, 7,8% têm 
idade entre 18 e 24 anos. Em seguida aparece a região 
Sul, com 7,6%; o Norte, com uma proporção de 7,4%; 
Nordeste (5,7%) e o Sudeste, com 5,0%, a menor pro-
porção de jovens negativados entre as regiões do país. 
O indicador mostra que diante das consecutivas que-
das, a participação dos mais jovens no total de devedo-
res caiu de 13,60%, em janeiro de 2010, para 6,12% em 
janeiro de 2018. Em termos absolutos, o SPC Brasil es-
tima que, em janeiro, havia 4,81 milhões de consumi-
dores negativados com idade entre 18 e 24 anos. A ci-
fra representa 20,14% dos jovens dessa faixa etária.

PARA fORTAlECER COMbATE à fRAudE bAnCáRIA, 
bAnCOS ASSInAM ACORdO COM POlÍCIA fEdERAl

O combate às fraudes bancárias eletrônicas (cartão de débito, 
cartão de crédito, internet banking, call center e boletos) cometidas 
por organizações criminosas deve ganhar novo impulso com a reno-
vação do acordo de cooperação técnica assinada na segunda-feira 
(26) entre os principais bancos do país, a Polícia Federal e a Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo. O acordo permi-
tirá compartilhar informações e as mais recentes tecnologias no com-
bate aos crimes eletrônicos, para garantir a segurança das transações 
financeiras realizadas de forma eletrônica pelos clientes no setor ban-
cário. O termo de cooperação prevê, ainda, o desenvolvimento de 
estudos técnicos e profissionais, bem como a elaboração e produ-
ção de documentos de segurança para uso nas atividades de inteli-
gência. Entre os 14 bancos assinaram o acordo estão o Banco do Bra-
sil, Banrisul, Bradesco, Itaú Unibanco, Original, Santander e Sicredi.

ArreCADAÇÃo FeDerAl SUrPreenDe 
e Tem melHor JAneiro DeSDe 2014

Segundo dados da Secretaria da Receita Fede-
ral, a arrecadação do governo central somou R$ 155,6 
bilhões no mês de janeiro, um crescimento real de 
10,1% comparativamente ao mesmo período do ano 
anterior, configurando o maior valor para o mês des-
de 2014. O resultado foi a terceira alta mensal conse-
cutiva do indicador, devido em grande parte aos efei-
tos positivos da recuperação da atividade econômica, 
mas também por conta de outros fatores. Uma par-
cela significativa desse desempenho é explicado pela 
trajetória da massa salarial. Por  um  outro olhar, mes-
mo quando excluídos os elementos extraordinários, 
a arrecadação registrou um crescimento, em termos 
reais, de 2,36%. Em perspectiva, nosso cenário-base 
aponta para uma continuidade dessa recuperação da 
arrecadação federal, em linha com o observado nos  
últimos  meses. Contudo, mesmo diante dessa hipó-
tese, fica inalterada a trajetória do crescimento da dí-
vida bruta, que deve encerrar o ano em 78% do PIB.
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Livro: Mensagens de Luz  |  reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na associação Local de 

Maravilha/SC | rua 27 de Julho, 2081

ediTaL de ConVoCaÇÃo de 
assemBLeia GeRaL oRdinÁRia

 A APAE de São Miguel do Oeste, com sede nesta cidade 
na Rua Marcilio Dias, nº. 3200, Bairro Jardim Peperi, atra-
vés de sua Diretoria Executiva, devidamente representada 
por sua Presidente Srª Ivani Maria Costacurta, CONVOCA 
através do presente Edital, todos os associados contribuin-
tes em dia com a Tesouraria e em especial (pai, mãe de alu-
no ou responsáveis) desta APAE, para Assembléia Geral 
Ordinária, que será realizada na sede da Associação, no dia 
03 de abril de 2018, às 18:30 horas, em primeira convoca-
ção  com a presença da maioria dos associados e ás 19:00 
horas, em segunda convocação, com qualquer número de 
associados,com a seguinte ordem do dia:

1º Apreciação e aprovação de contas.
2º Assuntos Gerais.
   
 São Miguel do Oeste, 21 de fevereiro de 2018.
 

IVANI MARIA COSTACURTA 
Presidente da APAE

AO AGrADeCermOS A TODAS AS PeSSOAS e 
TODAS AS COISAS, TUDO Se HArmONIZArÁ

Ao seguir a jornada da vida com 
espírito de reverência e palavras de 
gratidão, até mesmo os piores espi-
nheirais serão vencidos, as veredas 
se transformarão em caminhos am-
plos e a harmonia envolverá você. 
Hão de surgir pessoas que deposi-
tarão confiança em você; e mesmo 
aqueles que antes o hostilizavam se 
tornarão seus aliados, admiradores e 
colaboradores.

No último dia 23 a presi-
dente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Maravilha, 
Poliana de Oliveira, reuniu-se 
com o presidente da Federa-
ção das Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas de Santa Catari-
na (FCDL/SC), Ivan Tauffer. 
O encontro ocorreu na sede 
da FCDL, em Florianópolis.

Conforme Poliana, di-
versos assuntos pautaram 
o encontro, como os servi-
ços oferecidos pela Federa-
ção, mudanças na estrutura-
ção, projetos e programas de 
apoio, entre outros. “Acredito 
que o presidente Tauffer está 

fazendo uma excelente ges-
tão na federação, tanto finan-
ceira quanto de liderança, pois 
os resultados positivos podem 
ser acompanhados diaria-
mente e isso reflete também 
na nossa entidade”, pontua.

A presidente da CDL 
de Maravilha destaca ain-
da que com o apoio da FCDL 
a entidade está reavalian-
do ações e readequando pro-
cessos, o que colabora para 
o crescimento. “Com este 
apoio a entidade está sau-
dável e tem se reinventa-
do, trazendo inovação aos 
seus associados”, comenta.

reUNIÃO
Presidente da CDL de 
maravilha visita FCDL

Ascom FCDL/SC

reunião foi promovida em Florianópolis

ADeQUAçõeS Estrutura fica no Bairro Progresso e foi construída 
em 2015, porém nunca inaugurada 

Fiscal do FNDe visita quadra coberta 
e define adequações para a estrutura 

A quadra coberta construí-
da no Bairro Progresso em Ma-
ravilha poderá ser finalmente 
inaugurada e utilizada pela co-
munidade local. Uma visita re-
cente de um fiscal do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), do governo fe-
deral, definiu quais são os ajustes 
na estrutura que devem ser feitos 
pelo município para que a obra 
possa ser oficialmente entregue. 

Conforme informações re-
passadas pelo Executivo Muni-
cipal, uma nova empresa deve 
ser contratada para fazer as ade-
quações na estrutura. A primei-
ra licitação lançada para a cons-
trução da quadra foi vencida pela 
empresa Kasa, de Maravilha, e a 
obra iniciada ainda em 2015. No 
entanto, algumas mudanças fei-
tas pela empresa no projeto ori-

ginal, sem a permissão do mu-
nicípio, acabaram gerando um 
impasse na entrega da obra. 

Com a incompatibilidade 
entre projeto e obra executada, o 
Ministério da Educação apontou 
pendências, o que gerou atrasos 
em repasses e a impossibilidade 
de inauguração. Com a nova vis-
toria do fiscal do FNDE, a inau-
guração será permitida após os 
ajustes propostos. 

O governo municipal não 
detalhou o que deve ser feito 
nesta etapa, mas garantiu que 
são pequenas adequações na es-
trutura. Os custos desta vez se-
rão bancados com recursos pró-
prios do município. Durante a 
construção da quadra coberta 
foram usados apenas valores re-
passados pelo governo federal, 
de aproximadamente R$ 500 mil. 

VANDALISmO NO LOCAL
a estrutura também já foi alvo de vândalos, que 
quebraram o espelho em um banheiro e depredaram 
portas no local. Entre as adequações solicitadas pelo 
fiscal do FNDE, também constam estes consertos na 
estrutura depredada. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Espelho foi quebrado em um dos banheiros

Portas foram danificadas por vândalosQuadra foi construída no Bairro Progresso, próximo ao batalhão da Polícia militar

A Secretaria de Saúde de 
São Miguel do Oeste está in-
tensificando a atualização do 
cadastro de todos os pacien-
tes atendidos pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). De acordo 
com o secretário, Leonir Caron, 
existem alguns casos em que 
os pacientes estão com o ca-

dastro desatualizado, fato que 
só é verificado quando há a ne-
cessidade de informar o agen-
damento de procedimentos.

“Na maioria das vezes, nos-
sa equipe tenta contato telefôni-
co e o mesmo já não existe. Ou 
vai até a residência e o pacien-
te não mora mais no local. Por 

isso, é imprescindível a atualiza-
ção, especialmente do telefone 
e do endereço”, explica a direto-
ra de controle e avaliação da Se-
cretaria de Saúde, Daiana Sirtoli.

Situações como esta aca-
bam dificultando o andamen-
to dos trabalhos e muitos até 
perdem a oportunidade de 

realizar exames ou proce-
dimentos. Para atualização, 
as pessoas devem procurar 
o posto de saúde mais pró-
ximo de sua residência, ten-
do em mãos o Cartão SUS, 
o comprovante de residên-
cia e um ou mais números 
de telefone para contato.

SÃO mIGUeL DO OeSTe
Saúde está atualizando cadastro de pacientes
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por Dr. GeovAni DelevATi

MEDICINa E SaÚDE

A pesquisa de sangue oculto é um 
exame laboratorial que tem como ob-
jetivo identificar a presença de sangue 
nas fezes. O exame é importante por-
que pode detectar frações tão pequenas 
de sangue, difíceis de visualizar, ajudan-
do no diagnóstico precoce de peque-

nos pólipos – fase em que o paciente 
não apresenta sintomas. O teste é indi-
cado para encontrar sangue, entretanto 
não determina nem a causa do proble-
ma, nem o local do sangramento. Mes-
mo assim é considerado um dos exa-
mes mais inócuos e úteis na detecção 

precoce de pólipos intestinais. Um re-
sultado positivo não significa que o pa-
ciente está com câncer, mas que pode-
rá ter que realizar outros exames, como 
a colonoscopia, para visualizar o in-
terior do intestino e verificar a possí-
vel presença de pólipos ou tumores.

Sangue oculto nas fezes

ImPOrTANTe
nos casos em que o paciente é portador de diagnóstico de hemorroidas ou fis-

sura anal e outras condições anorretais em tratamento, a pesquisa de sangue oculto 
perde o valor. mulheres em período menstrual não devem colher amostra para o teste.

Fonte: Sociedade Brasileira de Coloproctologia

Como o exame 
é realizado

Amostras de fezes são co-
letadas pelo paciente em co-
letores descartáveis. É um 
método simples, não inva-
sivo e de baixo custo, o qual 
pode ser realizado por diver-
sos métodos.

Alguns fatores podem al-
terar o resultado dos exames 
mais comuns. O sangramen-
to de gengiva ou nasal, o pe-
ríodo menstrual, a alimenta-
ção com carne e a utilização 
de alguns medicamentos, 
como aspirina e vitamina C, 
são os fatores que mais alte-
ram o resultado.

Esta interferência não 
ocorre quando a pesquisa é 
realizada através do método 
imunológico (imunocroma-
tográfico). O teste imunoló-
gico é um método de gran-
de sensibilidade e detecta 
especificamente a presença 
de sangue humano. Por este 
motivo não requer a realiza-
ção de dietas.

Outras informações 
importantes

A pesquisa de sangue 
oculto deve ser realizada 
em amostras fecais recente-
mente eliminadas. A análi-
se de três amostras aumenta 
a sensibilidade do exame, já 
que alguns pólipos apresen-

tam sangramento de vez em 
quando.

Quando o paciente rea-
liza o exame com o método 
mais comum deverá seguir 
uma dieta rigorosa, rece-
bendo do laboratório a reco-
mendação por escrito, como 
exemplificado abaixo.

exames “com dieta”
Os principais fatores que 

interferem são: alguns tipos 
de carne (principalmente a 
vermelha), nabos, rabanetes, 
vitaminas (particularmen-

te a vitamina C), ferro, aspiri-
na e outros anti-inflamatórios 
não-esteroidais, como o ibu-
profeno, utilizado no trata-
mento da artrite reumatoide 
e outras doenças inflamató-
rias. Cremes dentais clorofi-
lados podem alterar também 
o resultado. Os alimentos que 
prejudicam o exame devem 
ser evitados três a cinco dias 
antes da coleta das amostras. 
Podem ser consumidos em 
pequena quantidade: carne 
branca (peixe e frango), en-
latados, pipoca, amendoim 

e farelos de cereais (trigo e 
aveia). Podem ser consumi-
dos livremente: vegetais (crus 
ou cozidos) como alface, es-
pinafre, milho e frutas, como 
uvas, ameixas e maçãs.

exame “sem dieta” ou 
imunocromatrográfico
Caso o procedimento 

seja realizado por este mé-
todo, não há necessidade da 
realização de dietas, nem 
de restrição ao consumo de 
medicamentos e outros inter-
ferentes.
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A diretora de Cultu-
ra de Maravilha, Rosi Iná-
cia Reichert Heineck, infor-
mou na última semana que 
o município de Maravilha 
foi contemplado com a ofi-
cina Economia do Patrimô-
nio Cultural, aberta a todos 
os gestores e pessoas liga-

das à área cultural. A ofici-
na será na quarta-feira (7), 
das 9h às 17h30, ministrada 
pela arquiteta Vanessa Maria 
Pereira, diretora da Funda-
ção Catarinense de Cultura. 
As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no De-
partamento de Cultura.

CONHeCImeNTO 

PLANeJAmeNTO

Oficina sobre patrimônio 
cultural será ministrada 
em maravilha

Gestores do programa 
A União Faz a Vida 
realizam encontro

O ano letivo já iniciou 
para os envolvidos com a 
gestão do Programa A União 
Faz a Vida (PUFV) na região 
do Sicredi Alto Uruguai RS/
SC, que atualmente beneficia 
mais de seis mil alunos. Co-
ordenadores locais, secretá-
rios de Educação e assesso-
res-pedagógicos da Uceff de 
Itapiranga e equipe respon-
sável pelo programa na coo-
perativa estiveram reunidos 
nos dias 15 e 16 para reali-
zar o planejamento anual.

Os gestores debate-
ram as principais ações 
que serão desenvolvidas 
ao longo do ano e defini-
ram decisões estratégicas. 

O planejamento também 
foi marcado por um encon-
tro entre os prefeitos e repre-
sentantes dos municípios.

O presidente da coope-
rativa, Eugenio Poltronie-
ri, apresentou o planeja-
mento de 2018 e a Rede de 
Compromisso. “Destacamos 
que este não é um progra-
ma do Sicredi apenas, e sim 
da comunidade, onde a atu-
ação e compromisso de to-
das entidades visa à forma-
ção de cidadãos com espírito 
de cooperação, cidadania, 
ética e moral, transforman-
do alunos, pais, educado-
res e a comunidade como 
um todo”, complementa.

Gestores do Programa a União Faz a Vida

Divulgação

O Sicredi investe em 
ações que valorizam o en-
volvimento com os associa-
dos. Um dos principais mo-
mentos são as assembleias, 
que permitem que as deci-
sões coletivas sejam nor-
teadoras para o desenvol-
vimento da cooperativa. 

Neste ano as reuniões 
serão conduzidas pelo pre-
sidente, Eugenio Poltronie-
ri, com assuntos estratégi-
cos e relevantes ao quadro 
social. “A assembleia é um 
momento ímpar para a co-
operativa, quando os dife-
renciais do cooperativismo, 
principalmente em rela-

COOPerATIVISmO mArAVILHA

Sicredi divulga calendário 
de assembleias

Assinada ordem 
de serviço para 
investimento em salão 
da Linha Consoladora 

assembleias contam com ampla participação dos associados

Caibi: 5 de março
Saudades: 13 de março
Maravilha: 14 de março
Pinhalzinho: 3 de abril 
Palmitos: 4 de abril
Cunha Porã: 16 de abril

ção à transparência e par-
ticipação democrática do 
quadro social, são coloca-
dos em prática”, destaca. 

As assembleias se-
rão realizadas às 19h30 
em cada munícipio, con-
forme cronograma. Para 
participar, é necessá-
rio que o associado con-
firme presença e reti-
re ingresso na agência.

Divulgação

mUDANçA Portões são fechados durante a noite para inibir ações de vândalos

Cemitério Jardim da Paz 
restringe horários de visita

Quem costuma visitar en-
tes queridos no Cemitério Mu-
nicipal Jardim da Paz de Ma-
ravilha precisa se atentar aos 
novos horários que passaram a 
valer nesta semana. Desde a se-
gunda-feira (26) os portões do 
cemitério estão sendo fechados 
no fim da tarde, por volta das 
18h, reabrindo somente na ma-
nhã seguinte, próximo às 8h. 

O objetivo é inibir a pre-
sença de vândalos no período 
noturno no local. Conforme o 
administrador do cemitério, 
Márcio Camargo, o horário se-
gue um padrão dos demais 
municípios da região que já 
trabalham com este contro-
le de entrada e saída. “É uma 
medida de segurança e tam-
bém de organização. A gente 
entende que depois deste ho-
rário das 18h, seriam mais vi-
sitas de baderneiros, não seria 
mais de entes queridos”, desta-

ca Camargo. 
A definição do horário 

para visitas faz parte das ações 
que vêm sendo desenvolvidas 
desde o ano passado para re-
gularizar e reorganizar o Cemi-
tério Municipal. Nesta semana 
o trabalho também focou na fi-
nalização da obra na Casa do 
Zelador, onde Camargo vai po-
der atender melhor a popula-
ção que visita o local. 

CADASTrAmeNTO 
De TÚmULOS

Fazendo parte deste tra-
balho de regularização, Ca-
margo também é responsá-
vel pelo cadastramento dos 
túmulos do cemitério. A ação 
foi iniciada ainda no ano pas-
sado, assim que foi concluída 
a identificação. “Foram iden-
tificados 2.745 túmulos, entre 
capelas e túmulos convencio-

nais, destes a gente tem cerca 
de 15% cadastrados”, relata. 

O cadastro do túmulo 
deve ser feito por um fami-
liar, na Secretaria de Obras, 
na recepção da prefeitura e a 
partir da conclusão da Casa 
do Zelador, no próprio ce-
mitério. É preciso apresen-
tar dados da pessoa sepul-
tada (data de nascimento e 
óbito), número da identifica-
ção do túmulo e dados pesso-
ais com o contato do familiar 
responsável. 

O principal objetivo do 
cadastro é ter um contro-
le como administração e um 
contato do familiar responsá-
vel, para casos de obras pró-
ximas ao túmulo, ou necessi-
dade de reparos na estrutura. 
O objetivo é estar com pelo 
menos 90% dos túmulos ca-
dastrados até o próximo Dia 
de Finados (2 de novembro). 

Portões permanecem abertos apenas no período diurno

Carine Arenhardt/O Líder

O governo de Maravilha as-
sinou, na tarde de sexta-feira (2), 
ordem de serviço para novas 
melhorias no salão comunitá-
rio da Linha Consoladora. O 
espaço já havia sido amplia-
do e o novo contrato prevê 
agora a reforma da cancha de 
bocha e construção da copa, 
cozinha e churrasqueira. 

O ato reuniu represen-
tantes do governo de Ma-
ravilha, moradores da 
comunidade e empresa ven-
cedora do processo de lici-

tação. Os moradores da Linha 
Consoladora serão beneficia-
dos com um investimento de 
R$ 299.747,10, recursos pró-
prios do município. O proje-
to foi elaborado pela Amerios. 

O secretário de agricultu-
ra, Pedro Gilberto Ioris, desta-
cou que este é um anseio da 
comunidade e uma obra mui-
to importante para os morado-
res, que poderão novamente 
utilizar o espaço para promo-
ção de eventos. A obra deve 
ser executada em 150 dias. 

Ordem de serviço foi assinada no gabinete da prefeita 

Carine Arenhardt/O Líder
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O prefeito de Cunha Porã, 
Jairo Ebeling, e o vice-prefei-
to, Alencar James Post, estive-
ram em Brasília para pleitear re-
cursos e participar de audiência. 
A viagem também foi realiza-
da porque os parlamentares ti-
veram até quarta-feira (28) para 
indicar emendas, consideran-
do o período da legalidade em 
decorrência do pleito eleitoral.

Entre as visitas, os líde-
res do Executivo reforçaram 
pedidos de recursos nos ga-
binetes dos deputados Val-
dir Colatto (MDB), Celso Mal-
daner (MDB), Rogério Peninha 
Mendonça (MDB), Ronaldo Be-
nedet (MDB), Mauro Mariani 
(MDB), Esperidião Amin (PP), 
Pedro Uczai (PT) e César Sou-
za (PSD). O gabinete do sena-

dor Dário Berger (MDB) tam-
bém esteve incluído na agenda. 

Juntamente com os prefeitos 
da região, os líderes participaram 
de audiência no Departamen-
to Nacional de Infraestrutura e 
Transporte (Dnit), onde reivin-
dicaram ações imediatas para 
melhorias nas BRs 158 e 282. 
Ainda no Dnit, Ebeling e Post en-
fatizaram a problemática dos 
acessos em empresas locais. 

De acordo com Post, o mo-
delo político no país precisa ser 
revisto. “É nos municípios que 
são gerados os impostos e, no 
entanto, é preciso se deslocar 
até Brasília para interceder por 
recursos. Por isso é importan-
te buscar novas formas para oti-
mizar tempo e dar um respaldo 
mais rápido à comunidade”, diz.

CUNHA POrÃ

TArDe De FeSTA

Líderes do executivo 
solicitam recursos 
em Brasília

Lar Santa Bárbara 
promove Carnaval 
para pacientes 

Divulgação

Lideranças visitaram o gabinete do senador Dário Berger

O último sábado de todos 
os meses é especial no Lar de 
Idosos Santa Bárbara, pois é 
o dia de receber a família dos 
pacientes. No sábado (24) a vi-
sita teve a temática Carnaval e 
contou com máscaras, fanta-
sias e banda. “Cada familiar le-
vou um prato e foi uma festan-
ça. Uma tarde muito animada, 
com muitas risadas e danças”, 

explica a assistente social da 
instituição, Liziane Rostirola. 

Além de parentes, cos-
tumam visitar os idosos an-
tigos vizinhos e amigos. 
“Essa data mensal é sem-
pre de muita espera e felici-
dade entre eles. Nosso Carna-
val então teve mais pessoas 
que o normal, já que abran-
gemos o público”, afirma. 

Festa teve a visita de familiares e amigos dos pacientes

Divulgação
Mais de 30 mulheres inicia-

ram, na terça-feira (27), o Progra-
ma Springboard de Desenvolvi-
mento de Liderança Feminina. 
O workshop está sendo realiza-
do pelo Núcleo da Mulher Em-
presária de Maravilha, na sede 
da CDL e Associação Empre-
sarial. A primeira atividade de-
senvolvida foi meditação.

O programa, que consiste em 
quatro encontros e será promovi-

do uma vez ao mês, visa desenvol-
ver e aprimorar a liderança femi-
nina em diversos aspectos da vida 
das participantes. O Springboard é 
ministrado pelas consultoras Co-
rinne Giely-Eloi e Bárbara Wagner. 

As participantes irão trabalhar 
o Workbook: livro de atividades 
práticas, desenvolver algumas ati-
vidades extraclasse e também fa-
zer atividades em grupo, para inte-
gração e troca de conhecimento.

SPrINGBOArD
Nucleadas participam de workshop 
sobre liderança feminina

Primeiro encontro contou com prática de meditação

Ascom/CDL e AE

Em São miguel do Oeste foram investidos cerca de r$ 850 mil

DeFeSA CIVIL Secretário de Estado enfatizou que o local deve articular as 
forças setoriais, como segurança pública, saúde, educação e infraestrutura

Cigerd é inaugurado em maravilha 
e São miguel do Oeste

O secretário de Estado da 
Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, 
esteve na quinta-feira (1º) de ma-
nhã em São Miguel do Oeste e 
na parte da tarde em Maravilha, 
quando participou da inaugura-
ção do Centro Integrado de Ge-
renciamento de Riscos e Desas-
tres (Cigerd) das duas regionais 
da Defesa Civil. Ampla e mo-
derna, a estrutura foi construí-
da em uma parceria da Secreta-
ria de Estado da Defesa Civil e o 
Departamento Estadual de In-
fraestrutura (Deinfra), que cedeu 
o terreno na Rua Marcílio Dias, 
Centro, em São Miguel do Oeste. 
Em Maravilha foi edificado em 
um espaço cedido pela Agência 
de Desenvolvimento Regional 
(ADR) na Rua Hercílio Luz, pró-
ximo ao quartel dos Bombeiros e 
da Companhia da Polícia Militar. 

O Cigerd de São Miguel do 
Oeste vai atender os outros 18 
municípios abrangidos pela As-
sociação dos Municípios do Ex-
tremo-Oeste de Santa Catarina 
(Ameosc). Em Maravilha o Cen-
tro vai atender outros 16 municí-
pios. Em entrevista à reportagem 
do Grupo WH Comunicações, 

Lideranças regionais e estaduais marcaram presença no ato oficial

Espaço disponibiliza tecnologia para tomar decisões em momento de crise 

Fotos: WH Comunicações

Moratelli enfatizou que o Centro 
Integrado é uma ação do governo 
do Estado que visa a articulação 
das forças setoriais, como segu-
rança pública, saúde, educação e 
infraestrutura. “Dentro do centro 
definimos as políticas de atendi-
mento e gerenciamento de uma 
crise. Temos que preparar os mu-
nicípios. Estamos trabalhando 
com planos de contingência, de 
alerta. Coordena daqui e os mu-
nicípios executam pelas prefeitu-
ras”, explica.

Conforme o secretário, além 
dos eventos climáticos, o Cigerd 
irá trabalhar com outras ques-
tões envolvendo o gerenciamen-
to de crises. “Todo o Estado é afe-
tado por alguma crise. Não temos 
o centro só para trabalhar fenô-

menos meteorológicos, temos 
questão de crise de epidemias 
vinculadas à saúde, à segurança 
pública, à justiça e à cidadania. 
Dentro do centro se gerencia esse 
tipo de situações”, menciona.

O prefeito de São Miguel do 
Oeste, Wilson Trevisan, desta-
cou a importância da prevenção, 
principalmente nos casos de ca-
tástrofes naturais. “A prevenção 
economiza e ainda há condição 
da gente poder, quem sabe, sal-
var muitas vidas. Com esse mo-
delo que foi criado no Estado in-
teiro, com certeza vai ser criada 
uma cultura de prevenção”, disse.

Já em Maravilha a prefeita, 
Rosimar Maldaner, enfatizou a 
importância do Cigerd e parabe-
nizou o trabalho da Defesa Civil 

dos municípios. “Devemos pa-
rabenizar os representantes da 
Defesa Civil de cada município, 
pelo trabalho realizado e tam-
bém ao colegiado da Defesa Ci-
vil”, ressalta. 

As duas construções foram 
edificadas com nove módulos de 
ferro galvanizado e possuem cer-
ca de 160 m². É uma estrutura ca-
paz de permanecer operacio-
nal mesmo com falta de energia 
elétrica na cidade. Possui equi-
pamentos modernos, sala de 
reunião e situação, garagem, de-
pósito, banheiro e cozinha. Foram 
investidos cerca de R$ 850 mil em 
São Miguel do Oeste. Já em Mara-
vilha o valor gasto foi um pouco 
maior, cerca de R$ 880 mil. 

“Estamos fazendo o mape-
amento de risco de todo o Esta-
do, inclusive do Extremo-Oeste, 
fazendo com que os municípios 
se tornem seguros com as infor-
mações repassadas pela Defe-
sa Civil, através dos canais de co-
municação, e com a consciência 
do cidadão. São novas culturas 
que estamos implementando e 
o Centro Regional vai ser o multi-
plicador disso”, finaliza Moratelli.
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AULA INAUGUrAL Além de duas turmas no módulo 1, neste ano teve 
início das aulas de aperfeiçoamento para egressos

Uniti começa o ano com novidade 
para os estudantes da terceira idade 

A Universidade da Ter-
ceira Idade (Uniti) começou 
o ano letivo na quarta-feira 
(28) em Maravilha, com aula 
inaugural para a quarta tur-
ma do módulo 1 e a primei-
ra aula do ano 2018 para os 
veteranos da 3ª turma, que 
agora passam para a última 
fase. A programação foi no 
auditório da Unoesc e con-
tou também com a partici-
pação dos 42 egressos, que já 
se formaram na Uniti, e que 
começam neste ano o módu-
lo 2, um curso de aperfeiço-
amento com duração de um 
ano. 

Conforme a professo-
ra Izoldi Pinheiro, o módu-
lo 2 é uma novidade em 2018 
e atende um pedido dos alu-
nos que se formaram, mas 
queriam continuar estudan-

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

do. Nesta segunda etapa os 
estudantes da terceira ida-
de se aprofundam em algu-
mas áreas, principalmente 
na saúde. 

No módulo 1, 36 novos 
alunos iniciaram sua trajetó-
ria e permanecem pelo perí-
odo de um ano e seis meses 
tendo aulas semanais em di-
versas áreas de conhecimen-
to, especialmente as mais 
usadas no dia a dia. A aula 
inaugural iniciou com fala 
de lideranças, representan-
do o governo municipal de 
Maravilha e Tigrinhos, e da 
Unoesc, seguida de apresen-
tações culturais. Em seguida 
cada turma foi para sua sala, 
acompanhados dos profes-
sores. Os alunos da 1ª fase 

permaneceram no auditório, 
para palestra. 

Neste ano a Unoesc for-
mou parceria com Tigri-
nhos, para o fornecimento 
de transporte e lanche para 
alunos daquele município. O 
objetivo é formar novas par-
cerias com municípios da re-
gião para as próximas tur-
mas da Uniti.  alunos da terceira idade começaram o ano letivo

Lideranças prestigiaram a aula inaugural

apresentações culturais fizeram parte da programação

Há cerca de 15 dias o Rio 
Camboím, em São Miguel do 
Oeste, deixou de ser utiliza-
do pela Companhia Catarinen-
se de Águas e Saneamento (Ca-
san) para captação de água 
devido à estiagem. De acor-
do com o gerente da Casan, 
Amauri Salles, a equipe deci-
diu captar água de outras fon-
tes para que o rio não secasse, 
com isso, a vazão também caiu. 
Normalmente a vazão é de 88 
litros por segundo e agora está 
com 58 litros por segundo. 

“É uma situação compli-
cada. O rio está passando uma 
dificuldade grande nesse mo-
mento, temos consideração 
porque é um manancial antigo 
que sempre abasteceu a cida-
de. Perdemos quase 30 litros de 
capacitação então é claro que 
tivemos problemas no abaste-
cimento, mas chamamos a res-

SÃO mIGUeL DO OeSTe

estiagem prejudica 
captação de água 
pela Casan 

Conforme a Casan, o nível do rio 
Camboím está muito baixo

Divulgação Casan

ponsabilidade para nossa equi-
pe e conseguimos melhorar a 
distribuição”, menciona Salles.

Com a queda de vazão, al-
gumas localidades acabam 
sofrendo com períodos sem 
água, principalmente os pon-
tos mais altos da cidade, como 
os bairros São Sebastião e São 
Jorge. A orientação é que a po-
pulação economize água. 

reFLeXÃO
Centro espírita emmanuel promove 
palestra com eduardo Guimarães

O Centro Espírita Emma-
nuel realizou palestra na noi-
te de quinta-feira (1º) no au-
ditório do Sicoob Credial, em 
Maravilha. A palestra teve 
como tema As Três Dimen-
sões do Espírito, com Edu-
ardo Guimarães. Antes da 
palestra houve apresenta-
ção, reflexão com Marga-
rete Regina Bertollo, presi-

dente do CEE, e um breve 
histórico do palestrante.

Espírita desde a infân-
cia, Guimarães nasceu e re-
side em Niterói, no Rio de Ja-
neiro. Ele trabalha na Casa 
Espírita de Caridade Aure-
liano, de Niterói, e é expo-
sitor espírita de renome na-
cional e internacional.

Conforme Marga-
rete, a palestra foi exce-
lente. “Superou as nos-
sas expectativas e foi um 
aprendizado maravilhoso. 
Agradecemos a todos os tra-
balhadores do Centro Espí-
rita Emmanuel pela dedica-
ção e ao público que sempre 
nos prestigia”, comenta.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Guimarães promoveu reflexões e falou 
sobre as três dimensões do espírito

auditório ficou lotado para a palestra 
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por Simone Hübner

TOqUE DE rEqUINTE

Vitrine

PrImeIrA reGrA De OUrO
Procure ser você mesmo, não mascare uma pessoa que 
não é. além de não ser honesto, este mascaramento 
pode ser descoberto em qualquer momento. Se existe 
uma coisa que vai nos mostrar como realmente somos 
é a convivência e o tempo. Normalmente no começo 
da relação tudo é maravilhoso, porém com o passar do 
tempo vamos percebendo também os defeitos. Por isso 
seja honesto com seu sogro em suas conversas, em 
suas opiniões, etc.

SeGUNDA reGrA De OUrO
Causar uma boa impressão envolve tudo, ou seja, desde 
a simpatia até a aparência, portanto procure estar 
sempre bem apresentável. Imagine chegar todo suado 
e mal-arrumado ao primeiro encontro com o sogro, 
isso, para alguns, pode soar como preconceito. Porém 
se fosse uma entrevista de trabalho, como você se 
arrumaria? Lembre-se: é o primeiro encontro e a primeira 
impressão é a que fica.

TerCeIrA reGrA De OUrO
Qualquer pai ou mãe se preocupa com que tipo de 
pessoa seu filho(a) está se encontrando, no sentido de 
quais são suas metas e objetivos. O que você, como 
mulher ou homem, pode contribuir para o crescimento 
de seu filho? Embora seja o começo do namoro, esteja 
atento a isso. Você não precisa se sentir em uma 
entrevista de trabalho, mas pense que essa conversa 
pode decidir seu futuro.

QUArTA reGrA De OUrO
Trate seu namorado(a) assim como gostaria que 
tratassem sua futura filha. ao pensar isso, com certeza 
você fará todo o possível para que seu namorado(a) seja 
feliz ao seu lado. Você o respeitará como gostaria que 
respeitassem seu filho(a), portanto pratique isso com 
seus futuros sogros. Cuide deles como se fossem seus 
pais, tenho certeza que isso passará segurança para o 
casal.

QUINTA reGrA De OUrO
Não confunda os parentes. Se você chegar 
cumprimentando a mãe de seu namorado(a) como se exCeLenTe fim de semana!

reGrAS De oUro PArA CAUSAr UmA 
BOA ImPreSSÃO AOS FUTUrOS SOGrOS

S
inceramente, independen-
te do lugar ou função que 
exercemos, uma pessoa que 
demonstra simpatia, res-

peito, honestidade, compromisso, 
etc., causa uma boa impressão em 

qualquer pessoa, mesmo que ela 
seja seu sogro ou sogra.

Quem nunca ouviu o ditado: “a 
primeira impressão é a que fica”?

Qualquer namorado(a) que se 
preze quer causar uma boa impres-

são em seus sogros, principalmen-
te porque deseja muito permanecer 
com aquela pessoa que conside-
ra especial e também porque vale 
a regra da boa vizinhança. Imagi-
ne ter uma relação conturbada com 

os pais de seu namorado(a), isso 
faz mal a qualquer relação. Por isso 
tome cuidado com suas maneiras 
no primeiro encontro com seu so-
gro, pois as atitudes do presente re-
fletirão no seu futuro.

COmO CAUSAr UmA BOA ImPreSSÃO 
AOS FUTUrOS SOGrOS

ela fosse avó, é bem provável que eles demorem muito 
mais do que o normal para começar a gostar de você. 
Por isso, deixe que seu namorado(a) faça as honras de 
apresentar você aos parentes dele. mesmo se você tiver 
informações sobre os parentes, fulano é assim, cicrano é 
assado, não corra o risco de pagar mico.

SeXTA reGrA De OUrO
Ficar distraído. Também é importante que você evite 
momentos de distração, ainda mais se isso é da sua 
personalidade, porque vai ficar muito chato se os pais 
ou outros familiares de seu namorado(a) perguntarem 
alguma coisa a você e a sua resposta for “o quê?”.

SÉTImA reGrA De OUrO
Contar vantagem. É preciso ser humilde na hora de 
conhecer a família. Por mais que a sua ideia seja a de 
mostrar que o gato(a) escolheu a pessoa certa, pois você 
é um cara inteligente, simpático, com um bom emprego 
e um bom salário, isso pode ser confundido com 
arrogância. O melhor, portanto, é esperar que a família 

pergunte o que você faz da vida antes de começar a falar 
sobre si mesmo.

OITAVA reGrA De OUrO
Não se desespere! Normalmente tem pessoas que 
não conseguem dormir por causa disso. relaxe, curta 
o momento. Seja cordial em todos os momentos e 
principalmente seja prestativo. Lembre-se: vocês se 
conhecerão aos poucos, mantenha o pensamento 
positivo e seja otimista, afinal é apenas um encontro.
O encontro com seus sogros deve ser encarado como 
uma oportunidade de aumentar o seu ciclo de amizade, 
de experiência e de oportunidades. Todos os dias 
conhecemos pessoas novas, porém são poucas que 
ficam em nossa vida definitivamente, portanto, essa é 
uma boa oportunidade de fortalecer laços de amor e 
amizade.

Por Jacira Silva dos Santos Araujo
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por SUSAne ZAnin
MODa & ESTILO VOLTa aO MUNDO

por HenriqUe Hübner

Vitrine

AGeNDA De eVeNTOS

4/3 - encontro de Trilheiros - 10h - Centro de Tradições Gaúchas Juca Ruivo
7/3 - encontro empresarial da mulher - 19h - Lar de Convivência
9/3 - Jantar Típico italiano - 20h - Sede da Associação Italiana de Maravilha
- show com manutti - 23h50 - Green Club
10/3 - Jogos Clube de mães - 9h - Salão Paroquial Católico
- Jantar das massas Rotary Clube - 20h30 - Lar de Convivência

SÃO mIGUeL DO OeSTe 
8/3 - exposição arquitetura Comercial: Uma experiência para os sentidos - 19h30 - Unoesc 
10/3 - Baile de Casais - 22h - Chácara Kopalski
11/3 - show da dupla Victor&Leo - 17h30 - Centro de Eventos Unoesc
17/3 - festa Patrick´s day com Bandinha didadó - 20h - Setessete Bar & Bilhar 
- festa “Hey, que tiro foi esse?” - 23h - Joy Louge Bar
27/3 – 8ª maratona de Contos - 8h30 - Sesc 

mArAVILHA

agora que o Carnaval terminou oficialmente, vamos falar do que 
veio para ficar em 2018? Já comentei aqui que a Pantone é a 
empresa mais conhecida pelo sistema de coloração do mundo, 
uma das mais utilizadas no meio gráfico, têxtil e de tintas pela 
sua padronização de numeração de cores. Todos os anos depois 
de muitas e muitas pesquisas de comportamento e tendências 
mundiais, a Pantone anuncia uma cartela de cores que 
prometem ser as mais predominantes nas nossas vidas por um 
ano. Dentre essas cores, eles ainda elegem a cor que reinará. 
Para este ano a cor que promete predominar, tanto na moda 
como arquitetura e meio gráfico, é a Ultra Violet, com a 
numeração PaNTONE 18-3838. Essa cor nos remete aos 
mistérios do Universo, dos Cosmos, das constelações, do 
desconhecido que se esconde por trás do nosso céu e da 
tecnologia que facilita cada dia mais nossas vidas. De acordo 
com o site da própria Pantone, “Ultra Violet simboliza a 
experimentação e o não conformismo, levando os indivíduos a 
conhecer a sua marca única no mundo e expandir as fronteiras 
através de soluções criativas.” 
Essa cor promete mesmo deixar uma marca em nosso mundo! E 
qual é a marca que VOCÊ quer deixar no mundo?

ULTrA VIOLeT: 
a cor de 2018

Quem procura agito na 
cidade de Barcelona não 
vai passar vontade. Depois 
de jantar (para os nativos, 
nunca antes das 22h), la 
fiesta! Algumas das princi-
pais baladas da cidade não 
cobram entrada até às 3h. 
Isso dá um ânimo a mais 
para curtir mais de um lu-
gar por noite! Para quem 
gosta de música eletrôni-
ca, as melhores baladas es-
tão no Passeig Marítim ou 
então nas proximidades da 
Calle Tusset, no bairro Grá-
cia.

Já falamos também 
que a cidade de Barcelona 
é praiana, que lota no ve-
rão quando as temperatu-
ras ultrapassam os 30°C – 
o mês de agosto é o mais 
quente. As melhores praias 
dentro da cidade são Boga-
tell, Marbella e Nova Mar-
bella. Todas elas banhadas 
pelo Mar Mediterrâneo, 
com águas claras e calmas.

esPeRo qUe TenHam aPRoVeiTado e aPRendido Um 
PoUCo mais soBRe essa BeLíssima Cidade. semana qUe Vem 

ReToRnamos Com os meLHoRes LUGaRes PaRa se VisiTaR!

HOJe DAmOS CONTINUIDADe PeLA NOSSA JOrNADA 
POr BArCeLONA, APreNDeNDO Um POUCO mAIS 

SOBre A CIDADe, SUA CULTUrA e mUITO mAIS!

Para aqueles aventureiros que se interessam em 
fazer algum intercâmbio pela cidade, existem alguns 
benefícios de se escolher a cidade da Catalunha: 

• É uma cidade agitada, jovem, festeira, 
com intensa vida noturna

• Por causa das praias, o clima é sempre 
descontraído – especialmente no verão

• As opções culturais são infinitas (museus, 
galerias, monumentos, parques, etc.)

• O transporte público (baseado, 
principalmente, no metrô) é muito eficiente
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por eSTelA SerPA
árEa VIP
vip@jornalolider.com.br 

Vitrine

Convite do rotary a todos. 

Inaugura hoje mais uma opção em moda feminina para 
aquelas que buscam bom gosto!! 

Keli, feliz aniversário! Que 
sua vida esteja repleta de 
momentos
únicos e inesquecíveis. E que 
a felicidade sempre encontre 
o caminho do seu coração. 
Parabéns pelo aniversário 
comemorado dia 2. 

Parabéns a linda Bruna, que comemorou mais 
um aniversário na última sexta (2). Que seus 
sonhos possam cada vez mais se realizar!!

Nesta próxima terça (6) a querida Gelsi 
Weber completa mais um ano de vida. 
Votos de felicidades!!! 

Parabéns!! O papai e a mamãe 
ansiosos pela chegada da 

pequena alicia. 
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por lAiS oro e AnDreA CoSTA PeliSSAri
DESIGN EM PaUTa

Vitrine

por lUCiAne moZer

VIDa E
ESPIrITUaLIDaDE

NA SUA eSTANTe

HISTÓrIAS QUe NOS INSPIrAm 

Quando li a manchete fiquei encantada: Bisavó de 86 
anos termina 2ª faculdade e começa pós. 

O nome desta pessoa exemplar é Amélia Diniz, que é gradua-
da em filosofia, acabou de se formar em curso superior de teologia 
após um intervalo de 60 anos sem estudar. 

E o mais admirável é que antes de pegar o diploma, a idosa do Dis-
trito Federal já se matriculou em uma pós-graduação noturna e agora 
pretende voltar às salas de aula pelo menos duas vezes na semana.

Mãe, avó e bisavó, Amélia nos dá um exemplo de garra, de-
terminação e otimismo: “Quero aproveitar a vida da melhor ma-
neira que eu puder”. 

Ela contou que foi aprovada com a nota 9,5 no Trabalho de 
Conclusão do Curso, o “temido TCC”. O tema escolhido para o ar-
tigo foi a relação entre o papa Francisco e a Igreja Católica. Amélia 
conta ainda que no início do TCC escreveu grande parte do texto à 
mão, em folhas de papel. “Comecei escrevendo tudo à mão, mas er-
rava muito e rasgava a folha. No computador, tinha a vantagem de 
ir escrevendo e consertando, mas sou péssima em digitação”, conta.

A decisão de prestar vestibular, depois de 64 anos sem estudar, 
veio após a morte do marido. 

Amélia já era formada em filosofia, curso que fez no Rio de Ja-
neiro em 1950. A inscrição no vestibular – há quatro anos – foi fei-
ta sem o conhecimento de nenhum dos sete filhos. “Só contei para 
minha irmã.” “Quando meus filhos chegavam para me visitar, eu jo-
gava os livros embaixo da mesa”, lembra. Amélia diz que estudou “o 
suficiente” para conquistar a aprovação. “Tinha medo de não ser 
aprovada, mas no dia do vestibular, minhas filhas chegaram em 
casa e tive que pedir que me levassem para fazer a prova”, conta.

Amélia também contou com uma forcinha dos céus. A aposen-
tada confessa que ao saber da aprovação, fez uma novena a Nossa 
Senhora e, na promessa, pediu saúde e disposição para concluir os 
quatro anos de estudo.

Fé, determinação, coragem. Com sua atitude Amélia nos dá a 
mensagem que não devemos parar. 

Vejo que algumas pessoas usam o fator idade como descul-
pa para deixar de fazer muita coisa. E muitas vezes com relação ao 
aprendizado. E fico me questionando, por quê?  

Hoje em dia temos acesso a tantas informações, podemos 
aprender sobre as mais diversas áreas. Então chega de desculpas, 
vamos pegar o exemplo da Dona Amélia e seguir no caminho da 
evolução, tanto intelectual, como espiritual, porque tudo o que for 
aprendido nesta existência não será perdido, levaremos conosco, 
por onde nosso Espírito andar. 

Leia, assista bons filmes, faça cursos, seja voluntário, mas 
não pare, siga no caminho da evolução e seja muito mais feliz. 

A ErA dOs MOrtOs - PArtE I 
E os humanos descobrem que a pior desgraça não são os 
zumbis... Vários anos se passaram desde que Uriel, agindo como 
um tirano, assumiu o controle da maior colônia de sobreviventes 
do apocalipse zumbi na Terra. Ivan, Estela e quase todos os seus 
aliados estão mortos. Do grupo original, apenas Isabel, mariana e 
alguns poucos conseguiram escapar de Ilhabela. E a cada dia, a 
fome de poder de Uriel e de seu filho, Otávio, aumenta, tornando 
a vida dos sobreviventes ainda mais penosa. Otávio, que passou 
anos realizando pesquisas médicas, finalmente consegue um 

meio de controlar os bersekers, os zumbis monstruosos, transformando-os em cães de caça. 
É a sua forma de assegurar a permanência no comando da comunidade, mas também de 
destruir, pelo medo, qualquer intenção de resistência. Então, ele produz algo ainda pior, uma 
criatura feroz e diabólica com o poder de destruição em massa. Há muito em jogo. O governo 
central ainda considera Isabel uma grande ameaça, seja viva, ou morta-viva, o que poderia 
transformá-la numa nova Senhora dos mortos. mas, duas crianças chamam a atenção de 
Isabel que decide prepará-las para batalhas ainda mais sangrentas. Serão elas a esperança 
para o fim daquela era de medo e destruição?

A COrAgEM dE nãO AgrAdAr
Na periferia de uma cidade milenar vivia 
um filósofo que ensinava que o mundo 
era simples e que a felicidade estava ao 
alcance de todos. Certo dia, um jovem 
insatisfeito com a vida foi desafiá-lo a 
provar sua tese.
Inspirado nas ideias de alfred adler – um 
dos expoentes da psicologia ao lado 

de Sigmund Freud e Carl Jung –, a coragem de não agradar 
apresenta o debate transformador entre um jovem e um filósofo.
ao longo de cinco noites, eles discutem temas como 
autoestima, raiva, autoaceitação e complexo de inferioridade. 
aos poucos, fica claro que libertar-se das expectativas alheias 
e das dúvidas que nos paralisam e encontrar a coragem para 
mudar está ao alcance de todos.
assim como nos diálogos de Platão, em que o conhecimento 
vai sendo construído através do debate, o filósofo oferece ao 
rapaz as ferramentas necessárias para que ele se torne capaz 
de se reinventar e de dizer não às limitações impostas por si 
mesmo e pelos outros.

A primeira exibição 
de interiores do ano 2018 
acontece na Alemanha, de 
15 a 18 de janeiro, e apre-
senta as tendências que 
irão moldar o setor de mó-
veis e interiores - e os pro-
dutos que são bons para os 
negócios. No Imm Cologne 
você encontrará uma va-
riedade única de ideias de 
design de interiores, todos 
os estilos e todos os requi-
sitos - desde o básico até 
itens de design e mobiliá-
rio de luxo. 

 A organização dos am-
bientes está voltando a ser 
protagonista nas salas de 
estar. Seja com gavetas, es-
tantes ou mesmo adegas, 
muitos designers de inte-
riores estão colocando os 

sinais da vida diária atrás 
das portas. E a premissa vai 
além do minimalismo ou 
de um mero estilo: o que 
está em alta é a sensação 
de ordem e a simplicidade.

Outra tendência é a da 
“casa perfeita”: simples, mas 
confortável. E, para isso, o 
mobiliário com um toque 
escandinavo é o ideal: dis-
creto, tradicional, prático e 
em cores agradáveis. 

Imm Cologne gera um 
impulso decisivo para o 
início de um ano bem su-
cedido. É só aqui que o 
mercado internacional de 
decoração encontrará uma 
variedade de móveis, aces-
sórios e design, únicos em 
qualquer lugar do mundo. 
Descubra o mercado glo-

Imm COLOGNe
BONS NeGÓCIOS, BONS PrODUTOS, BONS CONCeITOS

bal no setor em um só lugar, 
ao mesmo tempo, ao vivo em 
Colônia! Um lugar perfei-
to para começar a nova tem-
porada. Uma mistura úni-
ca das últimas tendências, 
design altamente procura-
do e oportunidades de negó-
cios internacionais o aguar-
dam. Conheça os principais 

expositores, tendências e to-
madores de decisão da in-
dústria global de móveis de 
mais de 140 países, que farão 
com que você experimente 
em primeira mão as ideias e 
conceitos visionários que te-
rão todo o mercado de de-
sign de interiores nos próxi-
mos meses.
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Vitrine
gALErIA

a rede Feminina de maravilha está 
recebendo doações de cabelos, os 
quais são enviados para Joinville 
para confeccionar perucas. Na última 
semana, Gabriela Badia, Deysi Gheno 
e Glaucia dos Santos Tonin doaram 
seus cabelos para a instituição. a rede 
Feminina agradece e deixa o convite 
para quem quiser doar!

Toda doçura e simpatia de maria Luiza, clicada 
pelas lentes da metz Fotografias 

Pietra registrando seus 12 meses 
pelas lentes do metz Fotografias 

O colunista do Jornal O Líder 
Lucas Gnigler completou mais um 
ano de vida ontem (2) e esteve 
em São miguel do Oeste para 
passar a data com a família, com 
a namorada, Bruna, e com a sua 
gata “Brancona”. Os colegas do 
grupo WH Comunicações lhe 
parabenizam com desejos de 
muito sucesso!

Luciane mozer, apresentadora do 
Programa atualidades da 103Fm e 
colunista do Jornal O Líder, assoprou mais 
uma velinha na quarta-feira (28). Pela 
passagem do aniver, os colegas do Grupo 
WH Comunicações desejam felicidades, 
saúde e sucesso! Parabéns, Lu!

Quem completa mais um ano de vida 
no próximo dia 9 de março é Débora 
Ceccon, que por seis anos integrou o 
quadro de colaboradores do Grupo WH 
Comunicações e embarca agora em 
novos desafios profissionais. Sucesso 
nesta nova etapa e felicidades! São 
os votos dos amigos do Grupo WH 
Comunicações!!!

Quem aniversaria 
neste início de 
março são os 

colaboradores 
da rádio 103Fm 

e raio de Luz Fm 
Felipe Kichler e 

adriano antunes. 
Um abração de 

toda a equipe 
e amigos do 

Grupo WH 
Comunicações. 

Felicidades!!!

No dia 2 de março quem 
pagou a festa foi mais 
um colaborador do Grupo 
WH Comunicações, o 
locutor Cleber Castagna. 
Felicidade é o desejo 
de todos os colegas e 
amigos! Parabéns, Cleber!
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Vitrine

eSPAçO GOUrmeT

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 64

AH
MASSACRE
INOCULAR
RFORTIM

RETEREOA
IECODN

CLERORPM
ONNZRE

FUTEBOL
CARRSV

RODEIOSI
AOBAML
NCURRAL

FACSIMILE

Ser ator-
mentado

por;
padecer

Não
deixar

escapar
da mão

Fortifica-
ção de

pequeno
porte 

Colabora
na

execução
de algo 

A iguaria
típica

de sobre-
mesa

Classe do-
minante
na Idade
Média

Efeito
emocional
do discur-
so longo

Algarismo
dos

múltiplos
de dez

Nova
Zelândia
(sigla)

Grupo que
gravou

"Olhar 43"

Cada orifí-
cio poste-
rior da fos-

sa nasal

Adriana 
Calca-
nhotto,
cantora

(?) de
Chagas: 
tripanos-
somíase

Eventos
principais
de Bar-

retos (SP)

Charles
Schulz: o
criador do

Snoopy

Arthur Mo-
reira Lima,

pianista

Cópia
seme-

lhante ao 
original

Armadilha
usada na

pesca
predatória

Fruta rica em antioxidantes que
combatem o envelhecimento

precoce, mais conhecida como
"blueberry"

Nojo;
aversão

Da cor do
ouro

Código tra-
balhista

A arma de 
Zeus (Mit.)

Escritor norte-ameri-
cano de "Moby Dick"

Ocorrên-
cia funes-

ta em
Eldorado

dos
Carajás
(1996)
Inserir 

Susana Vi-
eira, atriz

Veste
indiana

Esporte
cujas
regras

foram cria-
das pelos ingleses, é
considerado a maior
paixão do brasileiro

Hiato de
"boate"

Vantagens

5/cóana. 6/curral. 7/mirtilo. 9/fac-símile. 14/herman melville.

ALmôNDeGA VeGANA De BerINJeLA

inGRedienTes

1/2 cebola picada
4 dentes de alho amassados
1 berinjela média, cortada em cubos pequenos
1/2 xícara (chá) de cebolinha-verde picada
3/4 xícara (chá) de flocos de aveia
1/2 xícara (chá) de água
sal a gosto

modo de preparo
Refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente a berinjela e 
refogue até que fique bem macia. Junte o sal e a cebolinha e 
mexa por mais dois minutos. Desligue o fogo, coloque a aveia 
e a água e mexa bem. Disponha a mistura em um refratário e 
amasse com um garfo para que fique mais pastosa. Reserve 
por 30 minutos. Faça as almôndegas com as mãos, espalhe-as 
em uma forma untada e leve para assar em forno preaqueci-
do a 200 graus, por 20 minutos.

vamos colorir?

ligue os pontos
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Nascido nos Estados Unidos 
em meados do século XIX, 
o Dia Internacional da Mu-

lher surgiu de um manifesto que con-
tou com a colaboração de cerca de 130 
mulheres, funcionárias de uma indús-
tria, que reivindicavam melhores con-
dições de trabalho e melhores salários 
para as trabalhadoras que ganhavam, 
em média, 13 vezes menos que os ho-
mens. O Dia Internacional da Mulher 
serve para lembrar a primeira luta da 
mulher na era moderna para alcançar 
seus direitos.

Hoje o papel da mulher no mer-

cado de trabalho é de suma importân-
cia. Não importa se tem um alto car-
go numa grande empresa ou se é uma 
dedicada colaboradora de empresa, as 
mulheres são responsáveis por uma 
parcela significativa do mercado de 
trabalho.

Então, que tal proporcionar às 
mulheres da sua empresa um dia 8 de 
março especial? Pensando nisso, pre-
paramos algumas dicas para um Dia 
da Mulher inesquecível. Não perca 
tempo, coloque as ações em prática e 
homenageie todas as mulheres que fa-
zem a diferença na sua empresa!

CONFIrA ALGUmAS AçõeS PArA TOrNAr O DIA DA mULHer INeSQUeCÍVeL:

1. Dia de beleza: maquiagem, cabeleireira 
e manicure.
2. Faça um delicioso café da manhã.
3. Sorteios de cursos, um dia de 
massagem, vales-compra, cesta de café 
da manhã, etc.
4. Palestras: carreira e inclusão de gênero 
no mercado de trabalho, Saúde, igualdade 
de gênero, liderança e combate ao 
assédio na empresa, empreendedorismo.
5. Espaço reservado para as mulheres: 

atração musical, coquetel, palestras e 
outros. 
6. Dê flores 
7. Brindes personalizados 
8. Cartão de homenagem 
9. Chá da tarde
10. Homenagem: vídeo, cartaz, banner, 
adesivo personalizado ou um simples 
e-mail
11. Sessão de fotos 
12. Jantar especial 
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JOrNAL O LÍDer: em sua opinião, o que as mulheres 
têm para comemorar, lamentar e reivindicar neste dia 8 de 
março? 

Simone mocelin: O simples fato de ser mulher já é especial e 
motivo suficiente para comemorar, pois devemos nos orgulhar 
disto. Para lamentar, a desigualdade e a violência. Já para reivin-
dicar ainda temos muitas questões. O preconceito com profis-
sões consideradas masculinas ainda existe, por exemplo. Além 
disso, o salário nas empresas entre homens e mulheres que de-
sempenham a mesma função é, em muitos casos, desigual. 

JL: Você acredita que a falta de autoestima é um proble-
ma em nossa sociedade? se sim, como mudar esta realidade?

Simone: A autoestima define como nos vemos. A falta dela é 
um problema, sim, pois muitas vezes queremos apenas agradar 
os outros. Precisamos parar de olhar para os defeitos e nos enxer-
garmos lindas. Um bom exemplo é de quando eu não estava me 
sentindo totalmente feliz com meu peso, então eu olhava para 
meus pontos fortes, meus olhos verdes e meus cabelos, e me le-
vantava da cama feliz todas as manhãs. 

JL: o que é beleza para você?
Simone: Beleza é conteúdo. É se sentir bem consigo mesma, 

independente de altura, cor, raça ou crenças. Acredito que a be-
leza não se encontra no espelho. 

JL: Como profissional de educação física, como você ava-
lia a busca pelo corpo perfeito?

Simone: Na verdade o corpo perfeito não existe. Acho que o 
que existe é a busca em se sentir melhor, de estar de bem com o 
corpo e a mente. 

JL: Pesquisas demonstram que as mulheres ainda são as 
que mais sofrem com sentimentos de culpa. Como conciliar 
as tarefas de mãe, esposa e profissional?

Simone: Eu costumo me doar muito, faço 24 horas virar 48. 
Eu me dedico de corpo e alma a cada coisa, no momento cer-
to. Quando é para ser mãe, sou 100% mãe, e é assim em todas 

Foto: Camilla Constantin/O Líder

FOrçA FemININA

mulher, mãe, esposa e profissional. Com 
força e sorriso no rosto, a maravilhense 
Simone mocelin desempenha diversas 
funções ao longo do dia e afirma que a 
autoestima é ponto fundamental para 
ser feliz e fazer as outras pessoas felizes.

Em seu tempo livre, ela gosta de 
ficar com a família e se exercitar, 
principalmente quando a atividade une 
as duas coisas, como um passeio de 
patins ou um jogo de vôlei no fim da 
tarde. Simone afirma que todos têm 

problemas, mas que o mais importante 
é como cada um decide encará-los. a 
seguir, confira uma entrevista sobre 
autoestima, felicidade e algumas 
temáticas que envolvem o universo 
feminino. 

as áreas. É claro que a culpa, essa cobrança feita por mim mes-
ma, às vezes existe. É algo normal quando queremos nos doar 
ao máximo.

JL: a pressão para se enquadrar em determinado mode-
lo de beleza muitas vezes influencia crianças e adolescentes. 
Como mãe de uma menina, o que você acha ser possível fazer 
para romper com esse padrão? 

Simone: Em primeiro lugar ensino minha filha a se valorizar, 
saber se defender sem ser arrogante, fazer a coisa certa na hora 
certa. Ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem suas di-
ferenças e precisamos saber explorá-las de maneira sutil, harmo-

niosa e principalmente respeitando a si mesma. A melhor forma 
de ensinar é com o exemplo. 

JL: no dia internacional da mulher, quem você gostaria 
de homenagear e por quê?

Simone: Gostaria de homenagear minha mãe e minha filha. 
Minha mãe porque é nela que eu me espelho, sua força é indes-
trutível. Ela é a minha energia, é onde eu me reabasteço. Minha 
filha, pois ela é a melhor versão de mim mesma. Desejo que ela 
não erre como eu errei, que caminhe por caminhos melhores do 
que eu caminhei e que estes caminhos façam com que ela se tor-
ne uma grande mulher. 
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emPODerAmeNTO FemININO

No especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, 
o Jornal O Líder escolheu contar oito diferentes histórias que simbolizam 
o empoderamento e quase vitória feminina sobre o machismo

A sociedade evoluiu muito des-
de a época em que os afazeres domés-
ticos eram pura e simplesmente tarefas 
femininas. E mudou ainda mais, des-
de o período em que as urnas passaram 
a contabilizar votos de mulheres. Mu-
dou também desde que puderam, en-

fim, ter liberdade para disputar espaço 
no mercado de trabalho, transpondo as 
barreiras do papel de ser apenas esposa, 
mãe e dona do lar. E é graças às investi-
das femininas sobre o poderio masculi-
no do início da década de 1970 para cá, 
que hoje são duas mulheres que redigem 

esta reportagem. 
É fato, de lá para cá muita coisa mu-

dou, mas há ainda um grande caminho 
a ser percorrido em meio à constante 
busca por igualdade de gênero, direitos 
e principalmente por respeito. E é as-
sim, com a finalidade de deixar clara a 

importância e legitimidade do poder de 
escolha de cada mulher, por sobre seu 
contexto e seus objetivos de vida, que o 
Jornal O Líder escolheu contar oito dife-
rentes histórias que simbolizam o em-
poderamento e quase vitória feminina 
sobre o machismo. 

mULHer e CHeFe, JÁ!

aos 29 anos, Paula desempenha uma função de autoridade 
no setor regional da Saúde. Subordinados à sua liderança 
estão 30 municípios da região de São miguel do Oeste 
que, somados, totalizam quase 230 mil habitantes. Bonita 
e inteligente, enfrenta constrangimentos, como o de ser 
subestimada em suas competências profissionais pelo fato 
de ser mulher, além de frequentemente ouvir comentários 
hostis pelo mesmo motivo. “Trabalhar com uma função de 
chefia, e especialmente trabalhar em um meio politizado, 
para uma mulher muitas vezes é um tanto desafiador. Há 
inúmeras reuniões, eventos ou atendimentos em que as 

pessoas te observam sem negar em seu olhar a incerteza de como é possível uma mulher 
ocupar tal função, e ainda a desempenhar bem”, revela.
Se aceitar um cargo de extrema responsabilidade representou para Paula um grande 
desafio, imagina como foi perceber que os comentários hostis, muitas vezes, excediam o 
contexto da diferença de gênero. apesar de todos os empecilhos, ela não desistiu e sua 
história diz muito sobre a ascensão e poderio feminino. “Já vivenciei inúmeras situações 
constrangedoras, desrespeitosas e até mesmo preconceituosas por ser mulher. arrisco-
me ainda a dizer que muitas delas, vindas de outras mulheres. Trabalhar em um mundo 
machista e conservador nunca foi fácil, mas a cada dia que passa, vejo mais mulheres 
ocupando cargos e funções de grandes responsabilidades, lotando as universidades e 
mostrando para a sociedade machista que o lugar da mulher é aonde ela quiser”, finaliza.

reCOmeçAr 

a cabeleireira Sandra de ré tinha uma família formada, marido e dois 
filhos, porém ao ficar viúva precisou recomeçar a vida por eles. “Fiquei 
viúva faz oito anos, morava em Itapema e de lá em vim de volta 
para São miguel do Oeste, onde morava toda minha família. Não foi 
fácil superar todas essas dificuldades. Foi uma coisa que eu jamais 
esperava, ele era um marido muito presente e com os filhos também”, 
recorda. Segundo ela, nem teve muito tempo para superar a dor, pois 
precisou procurar emprego para o sustento. “Nem tive muito tempo 
para pensar no luto a não ser à noite, precisei pensar em trabalhar 
porque eu tinha os dois pequenos para sustentar”, revela.  
Sandra escolheu seguir sua vida se dedicando exclusivamente aos 

filhos. “Eu preferi me dedicar a eles sozinha a seguir a vida com outra pessoa. moro sozinha com eles, 
somos só nós, é gostoso. Trabalho e tento dar do bom e do melhor a eles. Somos muito apegados um 
ao outro”, diz. apesar disso, Sandra revela que se sente sozinha e os filhos também sentem a falta do 
pai, principalmente ao conviver com colegas da escola que têm seu pai do lado. 

PrIOrIDADeS 

mãe da Isabela Walker Lodi, de seis anos, a empresária 
Elisangela Walker divide a rotina do trabalho com a função 
de mãe superdedicada à filha. Elisangela conta que a filha 
gosta ficar o máximo que pode junto da mãe, mesmo 
quando ela está no trabalho, e, apesar de brincar a maior 
parte do tempo, Isabela já se diverte aprendendo com a 
mãe e a vovó como cultivar flores. “a gente faz muitas 
atividades juntas, como viagens e passeios”, menciona. 
Elisangela procurou o diálogo com a filha para educá-la e 
além de mãe e filha considera que são grandes amigas. 
“a rotina de dividir o tempo de trabalho e mãe só tem 

sucesso com muita organização e com prioridades, porque o tempo a gente organiza 
conforme priorizamos. E os filhos nos motivam a sermos pessoas melhores, buscar a 
espiritualidade me ajuda muito também, inclusive na educação da Isabela. Quando a gente 
acha que não vai dar conta, os filhos são a nossa motivação”, declara. 

SOU mÃe, mAS TAmBÉm mULHer...

Já está mais do que provado que as mulheres são 
perfeitamente capazes de cuidar de si, de conquistar aquilo 
que desejam e de provocar mudanças profundas no curso 
da história. Quando o assunto é família, então, elas sempre 
receberam o crachá de titulares do lar, seja por habilidade 
ou imposição. Para Camila, de 21 anos, o desafio de cuidar 
de um filho chegou de repente, assim como os comentários 
maldosos e machistas. “Quando não se tem uma relação 
estável com o pai da criança, as coisas ficam um pouco mais 
difíceis. Percebi que os meus planos e desejos ficariam em 
segundo lugar e que teria que me dedicar inteiramente para o 

novo ser que já estava sendo gerado. algumas pessoas me olhavam e julgavam, falavam que 
perderia minha vida. Hoje, olho pra trás e só tenho a agradecer por tudo isso ter acontecido. 
Tudo que tenho e sou hoje, é por causa dele”, recorda.
mãe de Kael, de dois anos, Camila precisou não só lidar com o preconceito, mas buscar meios 
de conciliar a tarefa complicada de ser mãe e mulher ao mesmo tempo. Foi exatamente por 
esse motivo que ela decidiu não abandonar as atividades que sempre gostou de fazer. “Sou 
mãe, com todas as responsabilidades que exige, mas antes disso sou mulher, que às vezes 
deixa o filho sob o cuidado de outras pessoas e sai curtir sozinha, conhecer outras pessoas. 
E o prazer que é voltar pra casa e ter os braços abertos do meu pequeno me esperando, não 
tem preço. Todos os dias coisas diferentes acontecem, sigo o meu coração em todas as 
decisões e sou imensamente grata por poder ser chamada de mãe”, finaliza.
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ABAIXO A DITADUrA DA BeLeZA!

Corpo magro, malhado, seios grandes, bumbum perfeito, 
pernas torneadas e barriga chapada. Em nome desse 
modelo de corpo as academias estão lotadas e as cirurgias 
plásticas são cada vez mais comuns. Para Leonice, aos 24 
anos pesou a responsabilidade de representar a beleza de 
um município. Por dois anos ela carregou faixa e coroa e 
permaneceu à frente da corte da Faismo, tradicional feira 
multissetorial de São miguel do Oeste. Loira, de traços 
marcantes, sempre teve a beleza ligada a seu nome e, por 
isso, chegou a disputar outros concursos pela região.
“O padrão da beleza exigido pela sociedade tem sido 

uma ditadura transformadora na vida das mulheres, muitas vezes, de forma negativa. 
Ninguém nasce odiando a si mesmo, somos ensinadas a isso. Para algumas mulheres este 
ensinamento começa nos primeiros anos da infância”, reflete.
Embora ainda tão sutil, frágil e tênue, o pensamento de que beleza não deveria ser 
enquadrada em padrões que excluem e discriminam já existe e Leonice concorda: legítimo 
é ser quem é. E tudo bem não se achar tão legal assim. “Se não estiver feliz com seu corpo, 
mude, reinvente. Sejamos o modelo de pessoa que nos orgulha, que nos deixa satisfeita, 
a autoestima depende disso e mudar só depende de nós. Em meio à correria do dia a dia 
devemos tirar um tempo para cuidar de nós, do nosso espírito, isso nos transforma em 
pessoas bonitas. Seja linda aos seus olhos”, finaliza.

SUCeSSO PrOFISSIONAL 

Empenhada em dar resultados rápidos e satisfatórios, 
roberta Bonet, em 2009, abandonou a psicologia tradicional 
e foi em busca de outra forma de ensinar educação 
emocional e auxiliar as pessoas a terem prosperidade a partir 
do controle de suas emoções. ainda jovem, ela é destaque no 
trabalho que faz. É diretora da rB mind Training, palestrante, 
instrutora credenciada do método movimento Perfeito, 
graduada em Psicologia, com formação em Coach, recursos 
Humanos e com um currículo vasto em especializações. 
“Sinto que a mulher pode conquistar seu espaço através dos 
seus propósitos. Quando os ‘porquês’ estão bem definidos, 

os julgamentos e os obstáculos acabam se tornando pequenos. Não existe melhor forma 
para mostrar a sua força do que as suas intenções bem definidas”, afirma.
E ainda no campo profissional, roberta acredita que o que deu destaque ao seu trabalho, 
além dos propósitos, foi o conhecimento. “Sair do quadrado e pensar: ‘tem que haver outra 
forma de fazer isso’. E quanto mais eu me incomodava com o tradicional, mais isso me 
impulsionava para novos aprendizados, novos conhecimentos, novas formas de eu mesma 
ver e viver a vida que deram impulso ao meu sucesso de hoje. Estar em destaque é ótimo, 
o grande desafio é esta superação constante em se tornar sempre atrativa, oferecendo 
cada vez mais resultados para os clientes e podendo levar informação atualizada para a 
comunidade (meus seguidores)”, revela.

mULHer NA OBrA, SIm!

Se conquistar espaço no mercado de trabalho já foi uma tarefa árdua para a classe feminina, imagina 
então como foi enfrentar situações de preconceito e machismo no exercício de profissões exercidas 
tradicionalmente por homens. aos 23 anos, a engenheira civil andressa é responsável por um escritório 
que oferece o serviço. Todos os dias ela precisa lidar com situações constrangedoras por machismo ou até 
mesmo costume. “muitas vezes, quando o cliente entra no meu escritório, a primeira coisa que ele pergunta 
é quem é ‘o’ engenheiro responsável. Eu sou ‘a’ engenheira responsável, eu coordeno as obras, eu elaboro os 
projetos, uma mulher ocupando um cargo que culturalmente é ocupado por homens”, menciona.
além do machismo inerente à função caracteristicamente masculina, andressa precisou driblar outra 
questão difícil. Homossexual, ela revelou sua opção à família aos 15 anos. recebeu todo o apoio necessário 
e em nenhum momento aceitou qualquer comentário preconceituoso. “Nunca me oprimi, mas sempre tentei 
evitar me expor exageradamente, porque não podemos prever qual será a reação das outras pessoas. O 

homossexual não deve ser tratado como uma diferença, pois cada pessoa tem uma forma de pensar. respeito a opção de cada um, porque 
antes de sermos hétero ou homossexuais, somos seres humanos e merecemos respeito acima de tudo”, finaliza.

mULHer FOrTe 

Sandra Caron rossini é mãe de três filhos e, por este motivo, considera-se uma mulher forte e segura. “Embora todos pensem que minha vida é 
só cuidar de filhos, porque tenho três, digo bem ao contrário, hoje mãe de três me surpreendo com tanta coisa que faço e dou valor após ter filhos. 
Quando paro para pensar em como era minha vida antes de três filhos, faço uma reflexão do quanto eu poderia ter aproveitado melhor meu tempo. 
Com certeza minha vida após ser mãe foi transformadora”, revela.
Hoje Sandra se considera mais segura, mais firme, ativa e diz que tem menos medo de tudo. “Sou mais audaciosa, tenho pensamento positivo e 
principalmente tenho mais força que antes, em tudo! Faço meus desejos e da minha família, que é o que realmente importa. me preocupo com a 
minha reputação dentro de casa e não muito fora dela”, argumenta. Com três filhos para educar, Sandra afirma que ter filhos só aumenta os sonhos e 
a força de vontade. Tanto que ela faz cursinho de inglês, participa da JCI, tem empresa, é gerente da CDI, mãe, mulher, esposa e amiga. “Sou tudo que 
quero ser, tudo depende da prioridade do momento”. 
Exemplo disso, em março Sandra embarca em um cruzeiro só entre amigas para comemorar seus 30 anos, mesmo tendo filhos e marido. “Qual 
o problema? Nenhum! Os filhos também gostam de ver os pais felizes e realizando seus sonhos. Tenho certeza que muitas vezes servi e sirvo de 

inspiração para meus filhos, talvez um dia entenderão os motivos pelos quais tentamos sempre estar em constante evolução. Depois que você aprende a ser madura, aprende 
a dar valor a todos os momentos, mesmo quando algo dá errado tento tirar um aprendizado, sou de sorriso fácil, sou louca, sou feliz do meu jeito”, declara.  
Sandra reconhece que nem sempre é fácil ser mãe e com mais experiência e maturidade é possível saber aproveitar o maior amor que existe no mundo, que é o amor de filho, 
considera ela. “Eu e meu marido [Diego] sabemos nos respeitar e nos ajudar dentro de casa, e consigo realizar tantos sonhos porque tenho um extraordinário companheiro que 
me incentiva a aproveitar as oportunidades que a vida me dá. Uma frase que significa muito sobre minha vida: não existe nada mais volúvel que um coração de mãe”, finaliza.  
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Com o objetivo de comemo-
rar o Dia Internacional da Mu-
lher, o Núcleo da Mulher Empre-
sária, ligado à CDL e Associação 
Empresarial de Maravilha, irá 
promover um encontro diferen-
ciado, com troca de conheci-
mento e integração. O 6º Encon-
tro Empresarial da Mulher será 
realizado quarta-feira (7), no Lar 
de Convivência, com recepção às 
19h e início às 19h30.

A principal atração da noite 
é a palestra “A pele que habita em 
mim”, ministrada por Cristiana da 
Luz, que irá abordar diversos as-

PALeSTrA Evento promovido pelo Núcleo da Mulher Empresária 
será realizado no Lar de Convivência

encontro empresarial da mulher 
será quarta-feira 

Cristiana da Luz é empresária e life coach

Divulgação

suntos e promover o autoconheci-
mento. Além da palestra, neste ano 
será promovida apresentação mu-
sical como forma de homenagear 
as mulheres.

Os ingressos estão disponí-

veis por R$ 25, com as nucleadas 
ou na CDL e Associação Empresa-
rial. O evento conta com o patrocí-
nio do Sicredi Alto Uruguai, Clínica 
Pasqualotto, Loja Evidência e Gru-
po Oliveira. “Assim como nos ou-
tros anos, programamos uma ati-
vidade especial para celebrarmos 
o nosso dia e convidamos todos 
para participar deste momento co-
nosco”, comenta a coordenadora 
do Núcleo, Indianára da Silva.

PALeSTrANTe
A empresária e life coach 

Cristiana da Luz tem 42 anos, é 

casada e mãe de quatro filhos, 
dois biológicos e dois adotivos. 
Possui experiência com mulhe-
res de diversos países, como Ín-
dia, Egito, Israel, Jordânia e Brasil.

Cristiana, que já recebeu 
diversos prêmios de reconhe-
cimento pelo seu trabalho e 
participação na sociedade, é vice
-presidente Oeste do Conselho 
Estadual da Mulher Empresária 
de Santa Catarina e palestran-
te nacional e internacional, com 
foco nas áreas de empreende-
dorismo, comunicação, relações 
humanas e autoconhecimento. 

SÃO mIGUeL DO OeSTe

DIA DA mULHer 

Investimento em saúde e educação foi de 
quase metade do retorno de impostos 

Núcleo da mulher empresária realiza jantar especial 

Foi realizada na manhã de 
segunda-feira (26), no Salão No-
bre da prefeitura de São Miguel 
do Oeste, audiência pública para 
prestação de contas do tercei-
ro quadrimestre de 2017. Na oca-
sião, o vice-prefeito e secretário de 
Administração e Finanças, Alfre-
do Spier, fez um relato dos prin-
cipais números do fechamen-
to do ano. De acordo com Spier, a 
receita prevista para 2017 era de 
R$ 136 milhões, mas apenas R$ 
103 milhões se consolidaram.

O total de retorno em impos-
tos, seja de fonte própria ou trans-
ferências constitucionais do Es-
tado e da União, ficou em R$ 66 
milhões. Deste valor, 27% foi inves-
tido em Educação (2% a mais que 
o limite mínimo constitucional). 
Em valores nominais, foi R$ 1,4 
milhão a maior. Na Saúde, o míni-
mo exigido é de 15%, mas a admi-
nistração de São Miguel do Oeste 
investiu 20,5%, ou seja, R$ 3,6 mi-
lhões a maior. No total, foram cerca 
de R$ 5 milhões a mais do que exi-

ge a lei apenas nestas duas áreas.
O secretário de Administra-

ção e Finanças cita, ainda, outro 
número importante: a dívida flu-
tuante recebida no dia 1º de ja-
neiro de 2017 era de R$ 11,5 mi-
lhões; no encerramento do ano, 
este valor foi reduzido para R$ 5,8 
milhões. “Mesmo com um orça-
mento de R$ 33 milhões a me-
nos do que o previsto para o ano, 
conseguimos investir mais do 
que a lei exige em Saúde e Edu-
cação, pagamos quase R$ 6 mi-

lhões de dívidas, concluímos di-
versas obras e implementamos 
novos serviços”, destaca Spier.

O prefeito, Wilson Trevi-
san, salienta que aquelas dívidas 
de curto prazo foram pagas qua-
se em sua totalidade, mas ain-
da existe um saldo devedor re-
lativamente alto para o médio e 
longo prazo. “Aos poucos, esta-
mos oxigenando as contas pú-
blicas e criando o ambiente 
necessário para promover no-
vos investimentos”, destaca.

Por meio de uma parceria 
com a Universidade do Oes-
te de Santa Catarina (Uno-
esc), o Sicoob Credial tem 
proporcionado aos seus co-
laboradores uma especializa-
ção voltada para a capacita-
ção de lideranças. De acordo 
com o presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, in-
vestir na formação de pesso-
as é essencial para a gestão 
estratégica das organiza-
ções. “Por meio do Progra-
ma de Avaliação de Desempe-
nho (PGD) implementado em 
2016 identificamos que uma 
das competências a ser traba-
lhada era justamente a lide-
rança. Nossos gestores pre-
cisam estar preparados para 
atender as novas demandas, 
liderar com responsabilida-
de e relacionar-se da melhor 
forma possível para atingir 
bons resultados”, destaca. 

A responsável pelo se-
tor de Recursos Humanos 
(RH) do Sicoob Credial, Dir-
lene Marli Jahnel, enfatiza 
que a parceria com a Uno-
esc é uma grande conquista 
para a cooperativa. “O Sicoob 
Credial não mediu esforços 
para a realização deste cur-
so, disponibilizando espa-
ço físico para as aulas e cus-

teando integralmente o valor 
das mensalidades”, conta.

O cronograma de conte-
údos da especialização busca 
desenvolver nos participan-
tes competências que envol-
vam autoconhecimento, ges-
tão do tempo, coach, gestão 
de carreira, gestão de pesso-
as, liderança organizacional, 
gestão do clima organizacio-
nal e conflitos, entre outras.

Uma das professoras é 
Adriana Salvi. Ela ressalta que 
a parceria entre a cooperati-
va e a universidade fortalece 
as duas instituições. “Sicoob 
e Unoesc são organizações 
voltadas ao desenvolvimen-
to local e regional e de for-
ma conjunta esse crescimen-
to torna-se mais efetivo”, diz. 

Barbieri acredita que em 
breve será possível colher 
bons resultados deste investi-
mento. “Estamos muito con-
tentes por oferecermos essa 
capacitação importante ao 
nosso quadro de colaborado-
res, ainda mais porque os as-
suntos vêm de encontro com 
os objetivos de nossa coope-
rativa de crédito, com certe-
za será de grande valia. De-
sejamos muito sucesso ao 
grupo de colaboradores des-
sa primeira turma”, finaliza.

LIDerANçA
Sicoob Credial investe 
na especialização 
de colaboradores

Colaboradores participam de especialização 

Divulgação

O Núcleo da Mulher Em-
presária da Associação Empre-
sarial de São Miguel do Oeste 
(Acismo) realiza na terça-fei-
ra (6), em comemoração ao 

Dia Internacional da Mulher, 
o evento Linda, Livre e Leve. 
Será no Círculo Militar, na Vila 
dos Oficiais, no centro de São 
Miguel do Oeste, a partir das 

19h30. O valor do ingresso é R$ 
100. A programação terá pa-
lestra com a escritora e dire-
tora da Escola da Mente, for-
mada pelo Instituto Gente de 

Roberto Shinyashiki, Kelly Frei-
re, jantar especial, drinks e 
show com Robson & Joziel. Os 
ingressos estão disponíveis na 
Acismo e com as nucleadas. 



,  3 DE marçO DE 2018 27

Aulão de Dnça PRAÇA WALNIR BOTTARO DANIEL

18 DE MARÇO | 17H
SÃO MIGUEL DO OESTE

PARTICIPAÇÃO GRATUITA

#mdnç
Extremo Oeste

Catarinense

Hoje (3) Maravilha rece-
berá a terapeuta ayurvedica 
e bioenergética, instrutora de 
yoga, percussionista e dança-
rina Joana Netz. Ela ministra-
rá o workshop: Voltando Para 
Casa, Um Resgate Interior, ofe-
recido pelo Espaço Yoga Fit, 
da profissional da área Tami-
res Vanessa Gerhardt Drescher. 

Conforme Tamires, a ideia 
de trazer o curso para Maravi-
lha é antiga. “A Joana trabalha 
há mais de 10 anos com mu-
lheres e a gente está muito fe-
liz que conseguimos trazer al-

guém com tanto conhecimento 
para nos orientar”, explica. 

O objetivo da qualifica-
ção é ajudar as mulheres no 
resgate interior para fortale-
cer as participantes. “O sagra-
do feminino que vem de den-
tro de nós é a nossa verdadeira 
essência. Estamos tão des-
conectadas de nós mesmas 
que já não sabemos quem so-
mos, o que nos move, qual é 
o nosso propósito”, afirma. O 
curso vai atender 25 mulhe-
res, mas de acordo com Tami-
res, não será o único de 2018.

YOGA e SAÚDe 
espaço Yoga Fit traz 
profissional para workshop 

PreVeNçÃO 
Contra o Aedes aegypti, Aurora Alimentos 
promove qualificação e limpeza 

Os 1.600 funcionários da 
Aurora Alimentos de Mara-
vilha foram agraciados com 
palestra sobre a prevenção, 
doenças e epidemias oca-
sionadas pelo Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da den-
gue, zíka vírus, chikungunya 
e a febre amarela. A qualifi-
cação foi realizada pela equi-
pe da sala de situação da pre-
feitura, que também mostrou 
aos coordenadores os cuida-
dos com a limpeza em terre-
nos e ambientes internos. 

Diana Heinz/O Líder

ação foi desenvolvida por mais de 30 funcionários

Os ensinamentos foram 
aplicados por mais de 30 fun-
cionários nos bairros Estre-
la, Aurora e Jardim Itália. Con-

forme o encarregado de gestão 
ambiental da empresa, Vol-
nei Antônio Rossini, duran-
te a ação eles recolheram re-

cipientes jogados nos locais, 
que poderiam gerar mais fo-
cos. “A Aurora tem que es-
tar inserida na sociedade e 
essa atividade é o nosso obje-
tivo, pois ajuda e nos aproxi-
ma da comunidade”, afirma. 

Além da limpeza, panfle-
tos com orientações foram en-
tregues aos moradores. Essa 
é a primeira vez que a limpe-
za foi realizada no local, mas 
todos os anos a equipe pro-
move a recolha de lixo em al-
guns pontos do Rio Iracema. 

Membros de entidades e 
clubes de serviço são o públi-
co-alvo da palestra “Liderança 
no voluntariado: Como desen-
volver a liderança e promo-
ver o engajamento no trabalho 
voluntário”, que será realizada 
pelo LEO Clube Maravilha no 
dia 28 de março. O evento tem 
o apoio da empresa Coaching 
Express Condor Blanco e irá fo-
car no aprimoramento de ha-
bilidades para quem exerce o 
trabalho voluntário na comu-
nidade local. “A palestra mar-
cará os 31 anos do LEO Clu-
be e a Campanha de Liderança 
do ano Leoístico 2017/2018. 
É uma forma de comemo-
rar qualificando quem tam-
bém faz isso”, afirma o presiden-
te da entidade, Diego Engler. 

A orientação ficará por con-
ta do palestrante e master coa-
ch Volnei Kaidor, que trabalha 

LeO CLUBe mArAVILHA 
Com foco na liderança 
no trabalho voluntário, 
entidade promove palestra 

há mais de 20 anos com desen-
volvimento de pessoas. Kaidor 
é formado pela Fundação Con-
dor Blanco (Chile) e instrutor 
oficial de Coaching e líder do 
projeto Coaches Servidores da 
Região de Chapecó. O evento 
será realizado às 19h30, na sede 
do Clube, e o ingresso é um li-
vro infantojuvenil, novo ou usa-
do, para doação. Para participar, 
basta confirmar presença até o 
dia 24 de março, pelos telefo-
nes 99925 1325 ou 99988 3243. 

Kaidor trabalha há mais de 20 anos 
com desenvolvimento de pessoas

Divulgação

Br-282 Antigos foram derrubados e queimados por vândalos no ano passado

Novos redutores de velocidade são 
instalados entre São miguel e maravilha

Em agosto do ano pas-
sado o jornalismo do Grupo 
WH Comunicações divulgou 
a informação de que os re-
dutores de velocidade da BR-
282, na altura da Linha San-
to Expedito, entre São Miguel 
do Oeste e Maravilha, haviam 
sido derrubados e queima-
dos. Na época, os responsá-
veis pela depredação não fo-
ram identificados. No fim de 
semana, após sete meses, os 
novos redutores de velocida-
de foram colocados no lugar 
dos antigos que sofreram as 
depredações. 

“Os controladores estão 
sendo recolocados nos pon-
tos já previstos. O contrato foi 
prorrogado por um prazo de 
seis meses em caráter emer-
gencial. A obrigação da em-
presa contratada, assim que 
ocorre uma ação de vandalis-

mo ou alguma outra ação que 
interrompa o funcionamen-
to do equipamento, é de fazer 
o restabelecimento do servi-
ço”, explica o superintenden-
te regional do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), Diego 
Fernando da Silva.

Os condutores que transi-
tam frequentemente pelo tre-
cho já estavam ambientados 

com a ausência dos reduto-
res e, muitos, acostumados a 
trafegar acima da velocidade 
permitida, que é de 60 km/h. 
Com a instalação dos novos 
equipamentos os motoristas 
são surpreendidos e acabam 
freando bruscamente para 
evitar infrações por excesso 
de velocidade. O problema é 
que a conduta dos motoristas 
pode acabar causando aci-

dentes nestes trechos.
Da Silva menciona que 

os equipamentos só come-
çam a funcionar após serem 
aferidos, o que, segundo ele, 
já deve ter ocorrido. Por isso, 
os motoristas que trafegam 
pelo local precisam redo-
brar a atenção para não arcar 
com prejuízos de uma multa 
ou acabar se envolvendo em 
um acidente após uma freada 
brusca ou condução em alta 
velocidade. 

“Passou a fase de insta-
lação, aferição, parte para 
a fase de funcionamento. 
Acreditamos que já tenham 
sido cumpridas todas essas 
etapas. A nossa previsão é 
que até o fim do semestre a 
gente dê início ao outro con-
trato do Programa Nacional 
de Controle de Velocidade”, 
finaliza.

Equipamentos ficam na altura da Linha Santo Expedito, entre São miguel do 
Oeste e maravilha

Marcos Lewe/WH Comunicações
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sCOtt 
WEstgArtH
O boxeador inglês 
Scott Westgarth 

morreu no domingo 
(25), aos 31 anos, 

um dia após vencer uma luta na 
cidade de Doncaster, na Inglaterra. 
Lutador da categoria meio-pesado, 
ele desmaiou no vestiário após 
derrotar Dec Spelman por pontos, 
após 10 rounds. a suspeita é de que 
ele tenha sofrido uma hemorragia 
cerebral após sua vitória. De 
acordo com o jornal The Guardian, 
Westgarth chegou a ser derrubado 
durante a luta, mas se recuperou e 
venceu. Nas entrevistas pós-luta, 
ele aparentou estar com muitas 
dores após responder a algumas 
perguntas. Na noite de sábado, 
Scott Westgarth venceu pela sétima 
vez em dez lutas na carreira. Ele 
empatou uma e perdeu outras duas.

srIdEVI KAPOOr
a estrela de 
Bollywood 
Sridevi Kapoor, 

que protagonizou 
dezenas de filmes 

na indústria do cinema indiano e 
se transformou em um mito no 
subcontinente nas décadas de 80 
e 90, morreu em decorrência de 
uma parada cardíaca em Dubai, aos 
54 anos. À frente de filmes como 
“mawaali” (1983), “Tohfa” (1984), “mr 
India” (1987) e “Chandni” (1989), a 
morte da atriz despertou incontáveis 
expressões de pêsames de 
companheiros de profissão e líderes 
políticos nas redes sociais. Sridevi 
estreou em 1978 com o filme “Solva 
Sawan” e, após duas décadas de 
grandes sucessos, por conta de seu 
casamento com o produtor Boney 
Kapoor, decidiu em 1997 se afastar 
de Bollywood para se dedicar à 
família. Em 2012, a intérprete voltou 
à grande tela com o sucesso de 
bilheteria “English Vinglish”. além de 
filmes em hindi, Sridevi protagonizou 
um grande número de produções 
em várias línguas regionais do 
gigante asiático.

WAndErLInO 
nOgUEIrA nEtO
morreu aos 
72 anos, em 

Salvador, o 
procurador de Justiça 

aposentado Wanderlino Nogueira 
Neto, conhecido internacionalmente 
como defensor dos direitos de 
crianças e adolescentes. Wanderlino 
chefiou o ministério Público do 
Estado da Bahia de 1987 a 1989, e 
foi o primeiro promotor de Justiça a 
ocupar o cargo de procurador-geral 
de Justiça. O corpo dele foi velado na 
sede do ministério Público da Bahia. 
além de procurador-geral de Justiça 
da Bahia, Wanderlino Nogueira 
foi presidente da associação do 
ministério Público da Bahia (ampeb), 
secretário-geral do ministério 
Público, diretor-geral do Tribunal 
de Justiça da Bahia e professor 

de Direito Internacional Público da 
Universidade Federal da Bahia. Ele 
se tornou referência na luta pelos 
direitos de crianças e adolescentes, 
desempenhando papéis importantes 
fora do ministério Público, como 
consultor especial para os escritórios 
do representante do Unicef no Brasil, 
Cabo Verde, angola e Paraguai; 
consultor da Unesco no Brasil; 
membro do Comitê dos Direitos 
da Criança do alto Comissariado 
para Direitos Humanos da ONU; 
pesquisador do Instituto Nacional 
de Direitos Humanos da Infância 
e da adolescência (INDHIa); 
coordenador de Projetos de 
Formação da associação Brasileira 
dos magistrados e Promotores 
da Infância e Juventude (aBmP); 
e presidente do Centro de Defesa 
da Criança e do adolescente Yves 
de roussan. Em 2011, recebeu da 
então presidente Dilma rousseff o 
maior reconhecimento do governo 
brasileiro sobre direitos humanos: 
o Prêmio Direitos Humanos, na 
categoria Garantia dos Direitos da 
Criança e do adolescente. Tem livros 
publicados na área dos Direitos 
Humanos e promovia palestras em 
eventos nacionais e internacionais.

EMMA 
CHAMBErs
a atriz britânica 
Emma Chambers, 

conhecida por 
seu papel no filme 

“Um Lugar Chamado Notting Hill”, 
morreu no dia 21 de fevereiro, aos 
53 anos. as causas da morte foram 
naturais. “Emma criou uma grande 
quantidade de personagens e um 
imenso currículo de trabalho. além 
de suas duas aparições no cinema, 
como atriz coadjuvante, Emma era 
muito popular no reino Unido por 
dar vida a alice Tinker na série “The 
Vicar of Dibley”, exibida pela da “BBC” 
de 1994 a 2007. Emma era casada 
com o também ator britânico Ian 
Dunn desde 1991. Para o público 
internacional, ela será mais lembrada 
como Honey, a irmã mais nova do 
personagem interpretado por Hugh 
Grant na comédia romântica “Um 
Lugar Chamado Notting Hill” (1999). 
Um ano antes, o júri dos Prêmios 
de Comédia Britânica a reconheceu 
como a melhor atriz de televisão por 
seu trabalho em “The Vicar of Dibley”.

MArLI dE sOUZA LOCAtELLI
Faleceu no dia 21 de fevereiro, no 
pronto atendimento de anchieta, aos 
47 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
mortuária da Igreja matriz de anchieta 
e sepultado no cemitério municipal. a 
família convida para a missa de sétimo 
dia a ser celebrada hoje (3), às 19h, na 
Igreja matriz de anchieta.

JOãO AdELO rOdrIgUEs dA 
FOnsECA
Faleceu no dia 22 de fevereiro, no 
Hospital São José de maravilha, aos 71 
anos. Seu corpo foi velado no Clube dos 
Idosos Estrela de São miguel da Boa 
Vista e sepultado no cemitério católico.

CLAUCIr LUIs AgOstInI
Faleceu no dia 22 de fevereiro, no 
Hospital São Lucas de Guaraciaba, 
aos 55 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela de Linha Sede Flores, 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

JOãO dALLAgnOL
Faleceu no dia 23 de fevereiro, em 
sua residência em Linha Fuzil, Flor 
do Sertão, aos 81 anos. Seu corpo 
foi velado no Centro Comunitário de 
Linha Fuzil, Flor do Sertão, e sepultado 
no cemitério da comunidade.

nAdALInO sOMErA
Faleceu no dia 25 de fevereiro, no 
Hospital São Paulo de Xanxerê, 
aos 71 anos. Seu corpo foi velado 
no Salão Comunitário de Linha 
Prateleira, anchieta, e sepultado no 
cemitério da comunidade. a família 
convida para missa de sétimo dia, 
a ser celebrada hoje (3), às 14h, na 
Igreja de Linha Prateleira, anchieta.

CArLOs JOãO PIntrO
Faleceu dia 25 de fevereiro, no 
Hospital regional de São miguel do 
Oeste, aos 61 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa mortuária da Igreja 
matriz de anchieta e sepultado no 
cemitério municipal.

OLÍdIA BAtIstIn
Faleceu no dia 26 de fevereiro, no 
pronto atendimento de anchieta, 
aos 86 anos. Seu corpo foi velado na 
Igreja matriz de anchieta e sepultado 
no cemitério de Pato Branco (Pr).

CArMEn nAtALInA PAZZInI
Faleceu no dia 26 de fevereiro, no 
Hospital regional de São miguel do 
Oeste, aos 74 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica de Paraíso 
e sepultado no cemitério municipal 
de São miguel do Oeste. a família 
convida para missa de sétimo dia, a 
ser celebrada hoje (3), às 19h30, na 
Igreja de Paraíso.

AdãO rOdrIgUEs
Faleceu no dia 28 de fevereiro, no 
Hospital regional de São miguel 
do Oeste, aos 79 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja de Confissão 
Luterana de Idamar, Dionísio 
Cerqueira, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

gEMA nAtALInA grACIÓLI 
BOrtOLI
Faleceu no dia 28 de fevereiro, em 
sua residência em Linha aparecida, 
Guaraciaba, aos 83 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Nossa Senhora 
aparecida de Linha aparecida, 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

HELgA WAndsCHEr HErBErts
Faleceu às 20h de quarta-feira 
(28), aos 92 anos, no Hospital São 
José. Seu corpo foi velado na Igreja 
Evangélica da Linha Primavera 
alta e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ObITUÁRIO

Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urba-
nos da prefeitura de Maravilha trabalharam duran-
te a quinta-feira (1º) na troca de asfalto na Rua Albi-
no Cerutti Cella, próximo ao entroncamento com a 
Avenida Anita Garibaldi. Foi feita a remoção do asfal-
to antigo nas duas pistas, próximo ao semáforo, tre-
cho que apresentava defeitos, com desnível e bura-
cos. O trânsito ficou interrompido durante o serviço.

OBrA
município faz conserto em asfalto no centro da cidade

Carine Arenhardt/O Líder

DeSAPAreCIDO
Família procura por idoso que 
desapareceu em Florianópolis

A família Obregão dos 
Santos, de São Miguel do 
Oeste, está à procura do ido-
so Mario Luiz Obregão dos 
Santos, de 66 anos, que desa-
pareceu na manhã de quar-
ta-feira (28), da Casa de 
Apoio do Oeste, em Floria-
nópolis. Mario estava na ca-
pital para tratamento de saú-
de, onde faria exames para 
colocação de uma próte-
se no braço esquerdo.

Conforme relatos da es-
posa, Maria Celoni Rodri-
gues dos Santos, o idoso de-
sapareceu por volta das 6h45 
de quarta-feira (28), no Bair-
ro Saco dos Limões, em Flo-
rianópolis. Assim que per-
ceberam a falta, populares 
já iniciaram as buscas, mas 
não o localizaram. A esposa 
disse que eles não têm fami-
liares na cidade. Mario Luiz 

Obregão dos Santos desapa-
receu vestindo camisa polo 
clara com listras verdes, cal-
ça social marrom e calçando 
chinelos. Ele possui ampu-
tação no braço esquerdo. A 
esposa contou que ele toma 
medicamentos e apresen-
ta sintomas de Alzheimer. 

A administração de São 

Miguel do Oeste encami-
nhou nota na qual destaca 
que o idoso foi levado para 
a capital do Estado por uma 
van da Secretaria de Saúde, 
juntamente com outros 13 
pacientes e acompanhantes, 
na manhã de terça-feira (27). 
Da mesma forma que a famí-
lia, a Secretaria de Saúde re-
alizou boletim de ocorrên-
cia em São Miguel do Oeste. 

A Polícia da capital re-
aliza buscas ao idoso. Tam-
bém foi solicitado auxílio 
aos Bombeiros. Um moto-
rista da Secretaria Munici-
pal de Saúde está em Floria-
nópolis auxiliando a esposa 
do desaparecido. Quem ti-
ver alguma informação so-
bre o paradeiro de Mario 
dos Santos deve entrar em 
contato com a Polícia Mi-
litar, pelo telefone 190. 

Divulgação

CAmPeONATO reGIONAL

Clássico Cometa e Guarani é o 
destaque da quarta rodada

Guarani e Pérola, repre-
sentantes de São Miguel do 
Oeste no Campeonato Regio-
nal de Futebol, organizado 
pela Liga Esportiva Frontei-
rista, jogam fora de casa ama-
nhã (4), pela quarta roda-
da. O Bugre irá até o Estádio 
da Montanha, em Itapiranga, 
para disputar o clássico com 
o Cometa. E o Pérola visita o 
Grêmio Tunense, no Centro 
Esportivo Municipal, na cida-
de de Tunápolis. Os dois ti-
mes miguel-oestinos estive-
ram em campo no último fim 
de semana, quando foram 
disputados os jogos da ter-

ceira rodada. Atuando no Es-
tádio Padre Aurélio Canzi, o 
Guarani encarou o Aliança 
do Distrito de Grápia, Paraí-
so. Na categoria sub-18 os vi-
sitantes venceram por 2 a 1. 
Já no adulto, o Bugre devol-
veu o placar. Na comunida-
de de Linha Pérola, o Pérola 
enfrentou o Cometa de Itapi-
ranga. No sub-18, vitória dos 
itapiranguenses por 2 a 1. 
No adulto, empate em 1 gol. 

A rodada teve ainda ou-
tras partidas. No Estádio 
Municipal Olímpio Dal Ma-
gro, em Guaraciaba, o Har-
monia recebeu o Aliança de 

São João do Oeste. E os vi-
sitantes venceram em am-
bas as categorias por 2 a 0. 
Em Iporã do Oeste, uma vi-
tória para cada lado no con-
fronto entre Grêmio União 
e Ouro Verde de Descan-
so. No sub-18, 3 a 2 para o 
time da casa. E no adulto, 2 a 
0 para os visitantes. A quar-
ta rodada, amanhã, movi-
menta outros jogos. Em Des-
canso, no Estádio Municipal 
João Baretta, o Ouro Ver-
de recebe o Harmonia. E no 
Estádio Municipal de San-
ta Helena, o Liberdade en-
frenta o Grêmio União. 
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COTIDIAnO

por lAerTe bieGer
TrÂNSITO E VOCÊ
major Pm comandante da 7ª Companhia de 
Polícia militar rodoviária

A morte de uma criança 
de quatro anos no último fim 
de semana comoveu a comu-
nidade regional. A menina 
teria sofrido queimaduras na 
região dos pés e pernas, foi 
internada no Hospital Regio-
nal Terezinha Gaio Basso, em 
São Miguel do Oeste, onde 
acabou falecendo. Na segun-
da-feira (26) o Instituto Geral 
de Perícias (IGP) foi aciona-
do a pedido da delegada da 
DPCAMI, Joelma Stang, para 
realizar uma perícia técni-
ca no local onde a menor te-
ria sofrido as queimaduras.

Segundo informações, a 
menina teria pisado em bra-
sas que estavam no pátio de 
uma residência, localiza-
da na Linha Nereu Ramos, 
no interior de São Miguel do 
Oeste. Ela foi encaminhada 
ao Pronto Socorro por fami-

TrâNSITO
Homem morre em acidente entre carro e 
ônibus na SC-163 

Um homem morreu e ou-
tras duas pessoas ficaram feridas 
em um grave acidente na tar-
de de terça-feira (27). A colisão 
frontal envolveu um Corsa Clas-
sic, com placas de São Miguel do 
Oeste, e um ônibus com placas 
de Descanso. O acidente ocor-
reu na SC-163, próximo ao aces-
so ao município de Descanso. 

O motorista do Corsa Clas-
sic ficou preso às ferragens e 
morreu no local do acidente. Já 
o motorista e um passageiro do 
ônibus sofreram ferimentos le-
ves e foram encaminhados para 
atendimento médico no Hospi-
tal Regional Terezinha Gaio Bas-
so em São Miguel do Oeste. Cho-
via forte no momento da colisão. 

motorista e um passageiro do ônibus sofreram 
ferimentos leves e foram socorridos

Jucinei da Chaga/WH Comunicações

SÃO mIGUeL DO OeSTe
IGP faz perícia em local onde criança teria 
sofrido queimaduras antes de morrer

liares, atendida na emergên-
cia às 18h15 do sábado (24) 
e faleceu no domingo (25), 
às 6h30. A família disse que 
a causa da morte, constata-
da através de laudo, foi por 
complicações pulmonares. 

Em nota, o Hospital Re-
gional confirmou a infor-
mação sobre o atendimento 
e disse que está à disposi-
ção da DPCAMI para cola-

borar, inclusive com o for-
necimento dos documentos 
solicitados. “Toda a estrutura 
disponível foi colocada à dis-
posição, assim como profis-
sionais especializados, con-
siderando as necessidades 
apresentadas, tendo sido re-
alizados todos os procedi-
mentos clinicamente prescri-
tos. As informações clínicas, 
pelo sigilo médico necessá-

rio, serão fornecidas aos ór-
gãos legais e deverão fa-
zer parte da investigação em 
curso”, disse o documento.

Em entrevista à repor-
tagem, a delegada Joelma 
Stang disse que o inquérito 
policial foi instaurado na se-
gunda-feira, depois que os 
pais da criança registraram 
boletim de ocorrência. “A par-
tir desse boletim, instaura-
mos o inquérito policial, fi-
zemos a oitiva dos pais da 
criança que relataram o que 
ocorreu de fato. O inquéri-
to vai ter o andamento de oi-
tivas, de pessoas envolvidas, 
médicos, enfermeiros que 
prestaram atendimento, exa-
me pericial para se detectar 
de forma técnica o que cau-
sou a morte, fazendo a junção 
com as informações que os 
médicos prestarem”, finaliza.

Marcos Lewe/WH Comunicações

Perícia esteve no local na segunda-feira, a pedido da delegada da DPCamI, Joelma Stang

NOVAS NOrmAS De SeGUrANçA ImPLICAm em 
mAIOr CUSTO NO TrANSPOrTe De CArGAS

O leitor tem ciência de que cabe aos órgãos fiscalizadores de 
trânsito, em especial às Polícias Rodoviárias, o papel de fiscalizar e 
fazer cumprir a legislação de trânsito. 

Contudo, não são os órgãos fiscalizadores os responsáveis por 
criar tais normas. Esta atribuição está reservada ao Poder Legisla-
tivo, que é responsável por editar as leis de nossa nação (no caso o 
CTB) e, de forma complementar, ao Conselho Nacional de Trânsi-
to, o Contran, que é responsável pelas resoluções.

Alguns motoristas reclamam do grande número de normas 
criadas pelo Contran que acabam por elevar o custo operacional 
do transporte. Cada nova exigência, segundo as reclamações, im-
plica na necessidade de adequação do veículo de carga e, por con-
sequência, no dispêndio de recursos.

As Resoluções do Contran que estabelecem novas regras ao 
trânsito de veículos automotores geralmente apresentam justifica-
tivas vinculadas à segurança viária. Noutro dia mencionamos nes-
te espaço a necessidade de instalar nos caminhões basculantes o 
sistema de segurança que busca impedir o acionamento inadverti-
do do sistema hidráulico para evitar a ocorrência de acidentes. Por 
evidente a medida implica investimentos aos proprietários deste 
tipo de veículo de carga.

Outro exemplo de investimento para trazer maior segurança 
é o banimento das cordas para fins de amarração. De acordo com 
a Resolução do Contran que disciplina a matéria, as cargas devem 
estar amarradas com cintas têxteis especiais, correntes ou cabos de 
aço, com resistência total à ruptura de, no mínimo, duas vezes o 
peso da carga. A corda somente é admitida para prender a lona, 
quando esta for exigível.

Os antigos ganchos, utilizados como pontos de ancoragem 
para as cordas, também não podem mais ser utilizados. Exige-se 
agora para os veículos em circulação dispositivos de amarração 
com perfis metálicos em “L” ou “U” nos pontos de fixação, presos 
nas travessas da estrutura por parafusos, de modo a permitir a sol-
dagem do gancho nesse perfil e a garantir a resistência necessária.

As carroçarias novas deverão ser construídas com madeira de 
alta densidade e alta resistência, ter obrigatoriamente fixadores 
metálicos de perfil “U” que comprovadamente resistam às forças 
necessárias, não podendo ser considerados pontos de fixação as 
guardas laterais e piso, se estes pontos de amarração não estiverem 
em contato com travessas ou o chassi.

A modernização de alguns sistemas realmente é necessá-
ria para trazer maior segurança ao trânsito. A condução de forma 
prudente e responsável do veículo também é um importante fa-
tor nesta equação. Mas não podemos deixar de mencionar que ro-
dovias de boa qualidade igualmente são necessárias para atingir 
o objetivo.      

mArAVILHA Homem era procurado desde o ano passado pela polícia

Polícia Civil prende foragido da 
Penitenciária de Chapecó

A Polícia Civil prendeu um ho-
mem de 35 anos na quarta-feira 
(1º) no Bairro Bela Vista, em Ma-
ravilha. Natural do município, 
ele estava foragido da Penitenci-
ária Agrícola de Chapecó desde 
maio de 2017. Segundo a polícia, 
ele também tinha um mandado de 
prisão preventiva pelos crimes de 
tráfico, associação ao tráfico e cor-
rupção de menores. 

A polícia informou que a equi-
pe realizou cerco à residência, 
quando ele correu até os fundos 

da casa, onde foi preso. Os poli-
ciais apreenderam um smartphone 
e uma pedra de crack pesando cer-
ca de 2,7 gramas. Dentro da resi-
dência os agentes localizaram mais 
um pequeno torrão de maconha. 

O homem possui várias passa-
gens policiais, principalmente em 
Chapecó, por homicídio, receptação, 
porte de arma, furto e, por diversas 
vezes, tráfico de entorpecentes.

Homem estava com crack e 
maconha na residência 

Polícia Civil
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DerrOTADO 
Crm perde na estreia do Campeonato 
regional Odi Sports/Sicoob

No domingo (25) o Clube 
Recreativo Maravilha (CRM) 
estreou o Campeonato Re-
gional Odi Sports/Sicoob 
com derrota por 2 x 1 do ad-
versário, Palmeiras de São 
Miguel da Boa Vista. Os gols 
foram marcados por Tiago e 

Luan (contra) para o Palmei-
ras e Rogerinho para o CRM. 
Agora o clube maravilhen-
se joga a segunda partida na 
competição amanhã (4), em 
Riqueza, contra o Ginásti-
ca. A Rádio Líder FM trans-
mite o jogo a partir das 15h. 

Ederson Abi/ O Líder

Equipe é formada apenas com jogadores da casa

PLANeTA
A semana foi de reconhecimento e homenagens. Cha-

pecoense venceu por votação popular e ganhou o prêmio 
de Momento Esportivo de 2017 no evento que é consi-
derado o Oscar do esporte mundial. Chape conquis-
tou o coração do planeta com a reconstrução do clube.

Já no Uruguai Luan do Grêmio foi coroado Rei da 
América. Com o prêmio, Luan entra na lista com ou-
tros seis brasileiros que já receberam o prêmio: Bebe-
to, Raí, Cafú, Romário, Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

DeCISÃO
Grêmio precisa ajeitar sua vida no Gauchão an-

tes do clássico Gre-Nal. Uma verdadeira decisão nes-
te domingo (4) contra o Juventude. Se o Grêmio ga-
nhar ultrapassa o time de Caxias na tabela. Depois, 
terá pela frente o São Paulo de Rio Grande, quarta-
feira (7), com mais um resultado positivo ficará en-
tre os oito melhores. Se o Grêmio perder neste fim de 
semana me arrisco a dizer que estará eliminado.

COPA DO BrASIL 
Internacional precisará ter paciência no jogo 

da volta, em Cianorte (PR), dia 14 de março, pois 
o adversário é um time extremamente organiza-
do na parte defensiva. É sempre bom lembrar que 
não há gol qualificado nesta edição da Copa do Bra-
sil, com as vagas sendo decididas nos pênaltis se per-
sistir a igualdade após os 90 minutos restantes.

CATArINÃO
Rodada decisiva para alguns clubes no Campe-

onato Catarinense. Se a Chapecoense derrotar o In-
ternacional estará praticamente sepultando o time 
de Lages para a Série B. Joinville x Avaí, quem per-
der fica fora da disputa do título. Um empate mata 
os dois. O líder Figueirense recebe o Tubarão, para 
a Chape seria excelente uma vitória do time visi-
tante na capital do Estado. Combinado com triun-
fo, a liderança na tabela será do Verdão do Oeste.

LIBerTADOreS 
Começou pra valer, com a fase de grupos, a Copa Liber-

tadores da América. É muito cedo fazer qualquer indicação 
de favoritismo. Até o fim da competição os grupos serão bas-
tante alterados. É possível analisar o momento de cada equi-
pe. Grêmio, atual campeão, apenas empatou no Uruguai. O 
importante não é como começa, mas sim como termina.

Um domingo ensolarado, 
com temperaturas agradáveis 
e muita adrenalina, ficou mar-
cado para mais de 300 ciclis-
tas de Santa Catarina, Paraná, 
Rio Grande do Sul e até mes-
mo estrangeiros que partici-
param do “Circuito Oeste de 
Cicloturismo, desafio Sysmo 
de Mountain Bike”. O evento, 
organizado pelo grupo Sebo 
nas Canelas de São Miguel do 
Oeste, superou as expectati-
vas, que inicialmente previam 
a participação de aproxima-
damente 200 ciclistas. Ao fim 
do prazo, cerca de 300 pessoas 
realizaram a inscrição. 

 Divididos em três cate-
gorias, os atletas foram desa-
fiados a percorrer um circui-
to que contou com estradas 

mOUNTAIN BIKe Programação iniciou às 6h30, com café da manhã e entrega de kits

mais de 300 ciclistas participam 
do Desafio Sysmo 

do perímetro urbano e rural 
de São Miguel do Oeste e tam-
bém trilhas na mata. A pro-
gramação iniciou às 6h30, na 

AABB, com café da manhã 
e entrega de kits aos partici-
pantes. A largada foi por vol-
ta das 8h. Gustavo Poletto, um 

dos organizadores, disse que o 
evento foi sucesso absoluto e a 
próxima edição já está sendo 
pensada. 

Marcos Lewe/WH Comuinicações
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No sábado (24) represen-
tantes dos clubes interessa-
dos em participar das ativida-
des da Liga Oeste Catarinense 
de Tênis de Mesa (Lotem) es-
tiveram reunidos em Maravi-
lha para discutir as ações da 
temporada 2018. Conforme 
o presidente da Lotem, Tie-
go Drumm, tradicionalmente 
a reunião é feita logo após as 
definições da Federação Ca-
tarinense de Tênis de Mesa, “a 
fim de respeitar o calendário 
da entidade maior”. 

O encontro reuniu repre-
sentantes de Maravilha, Pi-
nhalzinho, São Miguel do 
Oeste, Chapecó e Xanxerê, 
sendo realizado na residência 

CIrCUITO OeSTe 2018 Liga Oeste Catarinense de Tênis de Mesa 
define mudanças no regulamento e calendário

Tênis de mesa discute atividades 
para 2018 dentro da Liga Oeste 

Divulgação

Última etapa do Circuito Oeste ocorre em maravilha, no mês de novembro 

do presidente. “Outros clubes 
e municípios manifestaram 
interesse em participar das 
atividades da entidade”, desta-
ca Drumm. 

Dentre os assuntos abor-
dados, a definição do calen-

dário. “Embora tenham sido 
definidas as datas das cinco 
etapas do Circuito Oeste 2018, 
elas podem sofrer alteração 
por influência de eventos de 
outras entidades maiores do 
esporte”, lembra Drumm.

Desta forma, ficou defini-
da a abertura da temporada 
para o dia 14 de abril, em Pi-
nhalzinho, seguido por Xan-
xerê ou São Domingos no dia 
2 de junho, Chapecó em 11 
de agosto, São Miguel do Oes-
te em 6 de outubro e a quinta 
etapa, com a consagração dos 
melhores do ano, no dia 24 de 
novembro, em Maravilha.

“A principal novidade 
para este ano é a abertura da 
categoria V38, para atletas 
com idade igual ou superior a 
38 anos. As demais categorias 
continuam as mesmas do cir-
cuito de 2017, ainda divididos 
entre classes federados e es-
colares”, finaliza o presidente.

NOVO FOrD eCOSPOrT STOrm 
É Um 4X4 UrBANO

O novo modelo se destaca logo de cara pelo visual, no qual a nova gra-
de com acabamento escuro e uma barra horizontal com o nome Storm 
em relevo chama a atenção. Inspirado na dianteira da picape F-150 Raptor 
(vendida no mercado dos EUA), o estilo da parte frontal é complementado 
pelos faróis com máscara negra e pelo para-choque com acabamento dife-
renciado. Rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo, paco-
te de adesivos e capa de estepe personalizada são outros itens estéticos da 
nova versão do EcoSport. 

A outra novidade do EcoSport Storm é a tração integral acoplada ao 
câmbio automático, diferentemente do que ocorria na geração anterior do 
SUV compacto, cuja versão 4x4 só podia contar com caixa manual de seis 
marchas. O câmbio é o mesmo 6F35 que equipa os demais EcoSport auto-
máticos, com seis marchas e opção de trocas manuais por meio de borbole-
tas no volante. A tração integral é similar à usada no modelo anterior e atua 
sob demanda, ou seja, está sempre conectada – embora a tração seja, prio-
ritariamente, dianteira. Em casos extremos, o sistema pode enviar até 50% 
da força do motor para as rodas traseiras. 

Também como na versão anterior, o EcoSport Storm conta com sus-
pensão traseira multilink exclusiva. Na dianteira, o modelo recebeu nova 
calibração de amortecedores, molas e buchas, o que permitiu aumentar o 
curso em 17 mm. A assistência elétrica da direção também foi recalibrada, 
a fim de garantir bom desempenho com a suspensão repaginada. De acor-
do com os engenheiros da montadora, as mudanças proporcionaram cer-
ca de 40% de redução de vibrações no volante, comparado com o mode-
lo anterior. 

 Disponível em versão única, o EcoSport Storm conta com o já co-
nhecido motor quatro-cilindros 2.0 DirectFlex, que entrega 176/170 cv e 
22,5/20,6 kgfm (com etanol e gasolina). Trata-se do único SUV compacto 
com tração nas quatro rodas, câmbio automático e motor flex da categoria. 
Na pista de testes, o modelo comprovou o que se esperava, com desempe-
nho ligeiramente inferior ao da versão Titanium. A aceleração de zero a 100 
km/h foi feita em 11,2 segundos, ante 10 segundos da Titanium. A retoma-
da de 60 km/h a 100 km/h também foi pior no 4x4: 6,6 segundos, enquanto 
a Titanium cumpriu a prova em 5,7 segundos. 

A Ford não divulga o quanto espera que a nova versão impulsione as 
vendas do seu SUV compacto. Mas, certamente, o desejo dos executivos da 
empresa é que com o Storm o Eco¬Sport finalmente emplaque e supere os 
principais rivais na disputa do segmento 
mais concorrido do país.

Fonte: Autoesporte

Na tarde de hoje (3), no ginásio da Socieda-
de Esportiva e Recreativa (SER) Aurora de Mara-
vilha, ocorrem as finais e decisão do terceiro lugar 
do Campeonato Interno de Futsal. Os jogos come-
çam às 14h e serão disputados nos naipes masculi-
no e feminino. No feminino apenas na categoria li-
vre e no masculino categorias veterano e livre. 

O primeiro jogo é pelo naipe feminino. A decisão do 
terceiro lugar entre Tropa Quente x Garotas da Bola; na 
sequência tem a decisão do terceiro lugar da categoria 
livre masculina, entre Cartola F.C. x Metropol. O tercei-
ro jogo da tarde é pela categoria feminina. A decisão do 
primeiro lugar entre Raça Jovem x Menina Dinâmicas, 
mais tarde, às 16h30 tem a decisão do veterano entre Bo-
russia x Porto, e para fechar a tarde tem a decisão da ca-
tegoria livre masculina, entre Boca Junior x Vila Real A. 

DeCISõeS

CAmPeONATO

Ser Aurora define hoje os melhores do futsal 

Taça erva-mate Araçá de Bocha 48 tem 
jogos pela décima rodada 

A décima rodada do 
Campeonato Munici-
pal de Bocha 48, taça Er-
va-Mate Araçá, de Maravi-
lha, terá mais seis disputas 
hoje (3). No Bar do Ma-
chado joga Bar do Macha-
do A/Bairro Progresso x 
Cohab; no Bar e Sorveteria 
do Suru, tem Suru A x San-
ga Silva A; no Grenal CIA 
Bar, jogam Grenal CIA Bar x 
Bar do Cafu; no Bar do Or-

ResULTados da 9ª Rodada

lando Machado, jogam Bar 
do Orlando Machado x As-
sociação Recreativa e Es-

portiva Canarinho; na Li-
nha Sanga Silva, tem Sanga 
Silva B x Bar do Macha-

do B/Bairro Progresso; e 
no Bar do Zé duelam Ami-
gos do Bar do Zé x Suru B. 
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