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Com procura menor, 
supermercados 
seguram compras dos 
ovos de chocolate 

Vice-prefeito 
anuncia licitação 
para obras

ex-presidentes 
Lula e Dilma 
visitam São miguel 
do Oeste amanhã

matéria especial 
lembra o Dia 
Internacional da 
Síndrome de Down

Começa a 19ª edição do 
rodeio Crioulo e Artístico
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Preços variam bastante de acordo com 
a marca, e o aumento de um ano para 
o outro está fazendo os consumidores 
reavaliarem as compras 

Em entrevista, Donati também comenta 
sobre projetos de pavimentação urbana 
e calçamento rural 

Moradores contrários à vinda de Lula 
à cidade marcam ato de manifestação 
para demonstrar sua adversidade

“Quem são os diferentes, somos nós 
ou eles?” Reflete mãe, sobre Síndrome

Com uma programação recheada de tradicionalismo e cultura, evento teve início na tarde de 
sexta-feira (23) e segue até amanhã (25), na sede do CTG Juca Ruivo de Maravilha

TrADICIONALISmO

Wagner Ferreira/Futura Press

Ederson Abi/O Líder

Camila Pompeo/O Líder
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O vereador Luiz Carlos 
Pereira, do PSDB de Des-
canso, levantou uma polê-
mica na última semana com 
relação aos salários dos ve-
readores descansenses. Pri-
meiro-suplente em ativida-
de pelo período de um mês, 
Pereira disse que da for-
ma que os vereadores es-
tão trabalhando, um salá-
rio mínimo seria demais.

Em entrevista, o verea-

dor disse que resolveu fa-
zer a indicação na Câmara 
de Vereadores a partir de al-
gumas conversas que teve 
com a população. “Como 
sou primeiro-suplente, es-
tou exercendo essa função 
por um mês e sempre pro-
meti nas minhas campanhas 
que quando fosse vereador 
iria visitar as famílias. É o 
que todos falam, mas quan-
do assumem a cadeira aca-

bam esquecendo a popu-
lação. Com todos que eu 
falei, dizem a mesma coisa. 
Se é dessa forma, não par-
ticipando, não vendo o que 
a população precisa, o sa-
lário é demais”, justifica.

Pereira argumenta que 
se os vereadores fossem 
mais participativos na co-
munidade a história se-
ria outra. Porém, a ausên-
cia dos edis na comunidade 

e empresas do município, 
segundo ele, sugere que 
um salário mínimo estaria 
de bom tamanho para cada 
um dos vereadores de Des-
canso. A indicação legisla-
tiva foi aprovada pelos de-
mais vereadores e vai ser 
discutida novamente entre 
os vereadores ao fim des-
te mandato. Cada vereador 
de Descanso recebe hoje 
em torno de R$ 2,8 mil.

DeSCANSO Para Luiz Carlos Pereira, falta participação dos colegas na 
comunidade. Atualmente, cada vereador recebe em torno de R$ 2,8 mil

Suplente em exercício sugere 
redução do salário dos vereadoresPOr QUe eSSe SeNTImeNTO?

Para que serve isso que você está fazendo? Qual é o 
sentido, o propósito, o objetivo? Isso que você está fazen-
do está ajudando você a construir o que você almeja? Ou é 
só um detalhe que não te ajuda a avançar?

Estamos numa rotina absurda de apenas responder, e 
raramente questionar. Para mudar isso, é preciso pergun-
tar a si mesmo o tempo todo: “Para que serve isso?”

Para que serve essa reunião? E esse relatório? E essa 
propaganda? E essa discussão? E esse sentimento? E esse 
vínculo?

Para que serve isso? Não havendo esse hábito do 
questionamento constante, seguimos reagindo, sem cons-
truir. Afinal de contas, qualquer meia hora de trabalho im-
porta!

*
Mas daí tem outro questionamento, ainda mais crítico 

e profundo, que pode ser feito: por que essa ânsia de cons-
truir, avançar, evoluir? Não é melhor deixar a vida aconte-
cer, sem tantos projetos e sonhos?

Pode ser. Além de eu não ter a resposta, também me 
questiono. Essa vida de querer aprender e ensinar e mu-
dar, para que serve?

Eu respeito muito quando o “não querer” é uma op-
ção. O que eu não entendo é quem quer mudar e crescer, 
mas não paga o preço da mudança. E reclama. E se consi-
dera azarado.

E eis a mágica dessa reflexão em público: quando es-
crevo ou falo, estou falando comigo mesmo, coisas que 
eu preciso ouvir. Mas eu sei que as minhas reflexões res-
soam em quem está no mesmo barco. Pois rumamos para 
o mesmo norte.

E insisto: respeito e, de certa forma, admiro quem op-
tou por não querer mudar. Essa tinha sido minha opção, 
num passado quase distante. Mas mudei de ideia.

*
Ah, e mais um detalhe: sabe aquele mantra moderno 

sobre “fazer o que gosta”?
Pois é. O problema é que aquilo que é divertido e fá-

cil não costuma ser o que é necessário, crítico, funda-
mental.

Por exemplo: eu gosto de fazer minhas apresentações 
de PowerPoint. Se deixar passo horas mudando detalhes.

Mas essa não é a parte crítica. Crítico é vender, é olhar 
as pessoas nos olhos, é pedir a crítica do cliente.

Gosto de pensar que eu sou pago para fazer a parte crí-
tica. O resto, que é fácil e divertido, eu faço de graça.
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LIÇÕES DE VIDA
Não espere ficar de luto para reconhecer 
quem hoje é importante em sua vida.

Ouvidoria: 0800 725 0996 | Atendimento seg. a sex.: 8h às 20h www.ouvidoriasicoob.com.br | Deficiente auditivo ou de fala: 0800 940 0458 | Demais serviços de atendimento: www.sicoob.com.br/fale-conosco
Seguros Auto - Garantido pelas seguradoras: Azul – Processo Susep № 15414.001055/2004-84; HDI – Processo Susep № 15414.001197/2004-41; Liberty – Processo Susep № 15414.100331/2004-96 – 15414.901089/2015-23;
Mapfre Seguradora S.A. – Processo Susep № 15414.100326/2004-83; Porto – Processo Susep № 15414.100233/2004-59; Tókio Marine № 15414.100335/2004-74. O registro desses planos na Susep não implica, por parte desta 
Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Para proteger você, sua família e o seu patrimônio, conte com o Sicoob Seguros.
Planos flexíveis e personalizados, na medida das suas necessidades, com serviços que garantem sua tranquilidade no presente e também no futuro.

SEGUROSCom o Sicoob Seguros
AUTO você protege seus

sonhos e conquistas.

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Bom fim de semana!

LULA e SUA CArAVANA AQUI NO OeSTe

Neste fim de semana Lula estará em São Miguel para visitar seus 
companheiros de partido e dar o seu tradicional recado, de que é ino-
cente e tudo o que pesa sobre ele é fruto de arbitrariedades do Poder Ju-
diciário e ilariações da imprensa; que todas as provas que foram apre-
sentadas contra ele são falsas. Para aqueles adeptos que certamente 
estarão com seus tradicionais bonés vermelhos e bandeiras de movi-
mentos sociais, que tenham êxito com a visita de seu maior líder. Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal (STF) compartilham a ideia que já cir-
cula no PT, de que Lula pode passar uma longa temporada na cadeia 
caso sua prisão seja efetivada. Um dos magistrados que tenta evitar a de-
tenção do petista afirma que o desgaste para tirá-lo de uma penitenciá-
ria seria muito maior do que o imposto agora aos que se alinham com a 
tese contrária à prisão depois de condenação em segunda instância. A 
situação de Lula ficaria agravada com outras condenações que devem 
ocorrer contra ele nos próximos meses - uma delas, a do sítio de Atibaia.

ADIAMENTO
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 

adiar para o dia 4 de abril a conclusão do julgamen-
to do habeas corpus preventivo pedido pela defe-
sa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
mas concedeu uma liminar para suspender qualquer 
ordem de prisão contra o petista até que a Corte 
conclua a análise do processo. Na segunda-feira (26) 
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) vai 
julgar os embargos de declaração apresentados pela 
defesa do petista, últimos recursos possíveis antes da 
execução da sentença de prisão. Mas com a decisão 
do STF, mesmo que os recursos sejam negados, o 
petista não poderá ser preso imediatamente – terá 
de aguardar a conclusão do julgamento do mérito do 
habeas corpus pelo STF. Quando o STF voltar ao as-
sunto, no próximo dia 4, a expectativa é que se repi-
ta o placar da última votação de ontem, 6 a 5 a favor 
de Lula. Se isso acontecer, terá mudado, para fins prá-
ticos, o entendimento da Corte sobre as prisões pós-
segunda instância, pois qualquer advogado pode-
rá invocar o caso de Lula para libertar seu cliente.

Depois da farra, a conta...
Foram anos de inebriante populismo petista, com o 
discurso de fácil apelo social, eventos demagógicos 
prometendo uma revolução estrutural que nunca saiu 
do papel, projetos mirabolantes que resultaram em 
enormes ruínas e diplomacia nanica, visando atingir 
sonhos de grandeza socialista em terras desconhecidas, 
na base da corrupção. a conclusão é inevitável. Só 
completos imbecis, avestruzes morais e urubus 
ideológicos, parasitas do dinheiro público e do dinheiro 
alheio, insistem em ignorar toda essa acachapante 
realidade - por antônio Fernando Pinheiro Pedro.

O RODEIO COMEÇOU
Iniciaram ontem (23) as programações 

do 19º Rodeio Crioulo e Artístico do CTG 
Juca Ruivo de Maravilha, inclusive a rea-
lização do show e fandango com Cristia-
no Quevedo e grupo. Hoje (24) segue a pro-
gramação campeira, à noite novo fandango 
com o grupo Tchê Kakareko. Amanhã (25), 
programação extensa com muitos atrativos 
e no fim do dia a premiação das provas. Um 
fim de semana com grandes atrativos para 
que a comunidade regional prestigie e des-
frute de bons momentos, principalmente 
aqueles adeptos à cultura e tradição gaúcha.

CAIxA eCONômICA feDerAL
A Caixa iniciou na quarta-feira (21) o pagamento 

do Abono Salarial (PIS – Programa de Integração So-
cial) calendário 2017/2018, ano-base 2016 para os tra-
balhadores. Os valores variam de R$ 80 a R$ 954, con-
forme o tempo de trabalho em 2016. Os titulares de 
conta individual na Caixa com saldo acima de R$ 1 e 
movimentação recebem o crédito automático. Os pa-
gamentos são realizados conforme o mês de nasci-
mento do trabalhador e tiveram início em julho, com 
os nascidos naquele mês. Os recursos de todos os be-
neficiários ficam disponíveis até 29 de junho de 2018! 
Procure a agência da Caixa para retirada do benefício.

REVISÃO NO INSS
Está em andamento em todo o Brasil a segun-

da etapa do pente-fino do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS). Cartas de convocação já es-
tão chegando aos beneficiários de auxílio-doença 
que estão há mais de dois anos sem perícia médi-
ca e para os aposentados por invalidez com menos 
de 60 anos. A meta do Ministério do Desenvolvimen-
to Social (MDS) é que ao longo de 2018 sejam ana-
lisados 1,2 milhão de benefícios por incapacidade.

O Ministério Público de Santa Catari-
na (MPSC) obteve, em segundo grau, o blo-
queio de bens do ex-prefeito de Pinhalzinho 
Fabiano da Luz e do ex-prefeito de Nova Ere-
chim Volmir Pirovano, em ação civil pública 
que questiona viagem de turismo ao exterior 
feita com dinheiro público. Também foram 
bloqueados os bens da empresa que pro-
moveu a viagem e de sua proprietária, espo-
sa de Fabiano, Cristiane Sutil Pritsch da Luz.

Na ação, a Promotoria de Justiça de Pi-
nhalzinho demonstra que a viagem de 14 dias 
- intitulada Missão Oficial à Europa - dedi-
cou apenas parte de quatro dias para supos-

tas visitas técnicas, sendo o restante do tem-
po dedicado a visitas a pontos turísticos. “Na 
realidade, era um verdadeiro escárnio com o 
dinheiro público, uma vez que o enfoque da 
viagem era o turismo por países como Portu-
gal, Espanha, Itália e Alemanha”, expõe o pro-
motor de Justiça Edisson de Melo Menezes.

Ressalta, ainda, que a empresa Da Luz 
Eventos, Turismo e Viagens foi a contrata-
da, sem licitação, para a organização da “Mis-
são Oficial”. A proprietária da empresa, espo-
sa do então prefeito de Pinhalzinho, como 
bônus da operadora de turismo, ganhou um 
pacote idêntico ao dos integrantes da missão.

Bloqueados bens de ex-prefeitos 
Ederson Abi/O Líder

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/supremo-tribunal-federal
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/luiz-inacio-lula-da-silva
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/tribunal-regional-federal-da-4-regiao
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/pente-fino/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/inss/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/inss/
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DIVerSãO

VISITA De LULA

NOVO PAVILHãO

Caça aos Ovos será hoje 

Prf e Pm  se mobilizam 
para impedir fechamento 
de rodovias

Núcleo vai coordenar 
projeto e execução

Aproximadamente 800 casquinhas vão estar escondidas para 
a 10ª edição da Caça aos Ovos, promovida hoje (24), a partir das 
15h, no Parque Cidade das Crianças. Conforme a diretora de Cul-
tura de Maravilha, Rosi Inácia Reichert Heineck, o evento irá con-
tar com a participação de crianças de zero a dez anos. Cada crian-
ça terá o direito de encontrar uma casquinha e então trocar por 
um brinquedo. O local também irá contar com brinquedos inflá-
veis e comercialização de alimentos pelo Grupo Escoteiro Raízes. 

Um encontro realizado entre integrantes do Núcleo Eletrometal-
mecânico da Associação Empresarial de São Miguel Oeste (Acismo) 
tratou da edificação de um novo pavilhão para abrigar as empresas do 
setor nas próximas edições da Faismo e eventos do gênero. A estrutura 
diferenciada é necessária para receber as empresas nas feiras, de forma 
que elas possam apresentar seus produtos de forma segura. O Núcleo 
da Acismo se responsabilizou pela realização e a apresentação do pro-
jeto à equipe técnica da prefeitura, para que sejam adquiridos os mate-
riais para a obra. Em contrapartida ao investimento público, as empre-
sas da região custearão a mão de obra para a edificação do pavilhão.

CArAVANA LULA Chegada à cidade será no início da tarde, 
permanecendo até às 20h

ex-presidentes Lula e Dilma visitam 
São miguel do Oeste amanhã 

A Caravana de Lula pelo Sul 
do Brasil chega a Santa Catarina 
hoje (24), quando participa de 
atos em Florianópolis e Chape-
có. No domingo (25) é a vez de 
Nova Erechim e São Miguel do 
Oeste. De acordo com o depu-
tado federal do PT Pedro Uczai, 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva chegará a São Miguel do 
Oeste no início da tarde de ama-
nhã, onde se reúne com lideran-
ças e a via campesina na Coope-
roeste. Por volta das 17h fará ato 
público na área aberta da Praça 
Walnir Bottaro Daniel. Lula deve 
permanecer no município até às 
20h e depois segue para Francis-
co Beltrão (PR). 

Em entrevista à reportagem, 
o presidente do PT em São Mi-
guel do Oeste, Juarez da Sil-
va, argumenta que o intuito da 
coordenação é promover um 
grande ato em defesa da de-
mocracia e da possibilidade 
de Lula ser candidato à presi-
dência da República nas Elei-
ções de 2018. Grande público 
é esperado para o evento. “Nós 
estamos trabalhando na pers-
pectiva de um grande público, 
com população de mais de 30 
municípios que virão a São Mi-
guel do Oeste e tentando dar as 
condições adequadas com se-
gurança para todas as pessoas 
que possam vir”, menciona.

Presente em todas as visi-
tas da caravana de Lula até en-
tão, a vinda da ex-presidente 
Dilma Rousseff também é es-
perada pela coordenação re-
gional. Da Silva enfatiza que 
a visita de dois ex-presiden-
tes será um momento para fi-
car na história. “Estamos espe-
rando, Dilma está na lista das 
pessoas que virão. Serão mui-

Presidente do PT em São Miguel do Oeste diz que evento vai contar com esquema de segurança

Divulgação

tas autoridades. É um grande 
fato porque em nenhum mo-
mento da história tivemos dois 
ex-presidentes participando 
de um ato. Talvez a municipa-
lidade e a nossa população te-
nham um único momento de 
ouvir e ver as figuras dessas 
personalidades”, diz.

Apesar de enfatizar que 
as lideranças regionais espe-
ram um ato de paz, Da Sil-
va reconhece a possibilidade 
de manifestações contrárias e 
salienta que a passagem do ex
-presidente Lula e, provavel-
mente da ex-presidente Dil-
ma, por São Miguel do Oeste 
vai contar com esquema de se-
gurança. “Queremos que o ato 
seja um momento de paz, que 
possamos dialogar com a co-
munidade, que não haja ne-
nhum tipo de enfrentamento. 
Temos todo um esquema de 
segurança. Estamos tratando 
de uma figura que é um ex-pre-
sidente, então estamos contando 
com as autoridades da seguran-
ça para tratar isso de uma forma 
muito tranquila e que a popula-
ção possa participar com segu-
rança”, finaliza.

A Polícia Rodoviária Federal 
e a Polícia Militar de Santa Cata-
rina estarão com o efetivo refor-
çado neste fim de semana na re-
gião Oeste do Estado. O objetivo 
é impedir que rodovias sejam fe-
chadas por manifestantes, seja 
contra ou a favor da visita da co-
mitiva do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva e da ex-presi-
dente Dilma Rousseff à região.

As duas forças policiais atua-
rão em conjunto, trocando infor-
mações de inteligência e mobili-
zando o efetivo, a fim de garantir 
a fluidez das rodovias da região 
e evitar o confronto entre gru-
pos políticos de opiniões con-
trárias. Cerca de 100 homens 

e mulheres das duas corpora-
ções estarão à disposição para 
atuar onde quer que seja ne-
cessário para manter a ordem.

A polícia informa ainda que 
de acordo com o artigo 253-A 
do Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB), bloquear intencio-
nalmente a via com o veículo, 
impedindo a circulação, é in-
fração gravíssima, cuja pena-
lidade é multa no valor de R$ 
5.869 mil, suspensão do direi-
to de dirigir por 12 meses e apre-
ensão do veículo. O CTB prevê 
punição maior para os organi-
zadores da conduta: multa de 
R$ 17.608,20, aplicável tanto à 
pessoa física, quanto jurídica. 

mOçãO De rePÚDIO É reJeITADA
Entre a pauta extensa da noite de terça-feira (20), 
o Legislativo de São Miguel do Oeste discutiu duas 
moções, sendo uma de apelo e outra de repúdio. a 
maior polêmica da noite girou sobre a segunda, uma 
moção de repúdio de autoria dos vereadores Everaldo 
Di Berti, Elias araújo e Vagner Passos (PSD) contra 
a vinda de Luiz Inácio Lula da Silva a São Miguel do 
Oeste. Na moção, os autores justificaram que Lula 
estava viajando pelo Brasil em pré-campanha eleitoral, 
afrontando a Lei da Ficha Limpa. após as discussões, 
a moção foi rejeitada com o voto dos vereadores 
Cássio da Silva (PMDB), Gilberto Berté (PMDB), José 
Giovenardi (PR), Maria Tereza Capra (PT), Silvia Kuhn 
(PMDB) e Vanirto Conrad (PDT). Odemar Marques 
(PDT) não esteve presente e o presidente Cláudio Barp 
(PMDB) só vota em caso de empate.

ATO em mANIfeSTAçãO eSTÁ mArCADO
alguns grupos iniciaram um movimento para demonstrar 
a contrariedade à vinda da Caravana de Lula à cidade. 
O ato contrário está sendo organizado através das 
redes sociais. De acordo com um dos coordenadores da 
manifestação, Jungles Wegher, o objetivo é fazer uma 
caminhada pelas ruas do centro a partir da Praça Walnir 
Botaro Daniel, às 14h. Em entrevista, o coordenador 
disse que a manifestação deve contar com o apoio 
de caminhoneiros e agricultores. Jungle não levantou 
expectativa de público, mas disse ter confirmação de 
grupos contrários da cidade de Maravilha, São José do 
Cedro, Guaraciaba, anchieta, Iporã do Oeste, São João do 
Oeste e Itapiranga.
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

CUIDADO COm AS 
“fAKe NeWS”

Uma das grandes preocupações do Tribunal Re-
gional Eleitoral este ano são as Fake News, notícias 
falsas, criadas com o intuito de promover algum can-
didato e/ou denegrir a imagem de outro. Este foi o 
manifesto do presidente do TRE/SC, desembargador 
Ricardo Roesler. É preciso deixar claro que este tipo 
de notícia, que enseja um crime praticado por quem 
cria ou pratica, também gera um crime para quem 
compartilha. No caso dos que criam, o TST prepara 
um arsenal eletrônico, para rastrear o computador 
do falsário e tomar as providências legais necessá-
rias. Já no caso daqueles que compartilham as no-
tícias falsas, estes também praticam um crime, no 
caso, a injúria. Para tudo isto a previsão de multa vai 
de 5 a até 30 mil reais. Pra moralizar, tem que mexer 
no bolso. 

TJ De SANTA CATArINA eSTUDA PArA 
ALTerAr O e-SAJ e USAr O e-PrOC

Se para o leigo as siglas parecem um tanto com-
plicadas, para quem é da área do direito é uma óti-
ma notícia. A informação foi publicada pelo Portal 
JusCatarina no fim da manhã de sexta-feira, dia 9, e 
causou grande repercussão no meio jurídico do Es-
tado, oriunda do presidente do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colla-
ço. Além de reafirmar as principais diretrizes de seu 
mandato, focadas na melhoria da prestação jurisdi-
cional, Collaço revelou que está em curso um tes-
te com o sistema de automação judicial e-proc, de-
senvolvido por servidores do Tribunal Regional da 
4ª Região (TRF-4) e utilizado pela Justiça Federal. É 
a primeira vez que o programa do TRF-4 será utiliza-
do oficialmente pelo Poder Judiciário de Santa Ca-
tarina. A novidade causou grande impacto, princi-
palmente entre advogados e advogadas que militam 
nas varas catarinenses e lidam diariamente com o 
atual sistema, o SAJ. A adoção do e-proc pelo TJSC 
será um passo importante para facilitar a atividade 
de todos os que trabalham com processos judiciais 
e contribuirá para acelerar o resultado da ativida-
de, que é o que toda a sociedade almeja. Em tempo: 
o atual sistema utilizado pelo Judiciário Catarinen-
se já deve ter provocado úlcera em muitos usuários. 
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!
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A paralisação da construção 
do Centro Municipal de Saúde 
de Maravilha foi confirmada por 
João Bonafé, proprietário da em-
presa Palmitinho, do Rio Grande 
do Sul, vencedora do processo de 
licitação. O empresário afirma que 
a empresa parou a obra após não 
receber pagamento pelo trabalho 
executado. O trabalho, segundo 
ele, foi suspenso na semana pas-
sada. A obra está adiantada ao lado 
da prefeitura, com laje e todo o ali-
cerce pronto. Toda a base da cons-
trução já foi feita.

Bonafé explica que a em-
presa fez o trabalho para receber, 
aproximadamente, R$ 500 mil. 

TUDO PArADO Segundo o dono da empreiteira, governo federal 
não pagou e o trabalho foi suspenso

empresa paralisa obra do Centro 
municipal de Saúde 

Porém, pouco mais de R$ 80 mil 
havia sido pago. Depois da para-

lisação da obra, ele acredita que 
houve um novo pagamento, que 
teria sido no último dia 16. Ele 
não sabe precisar o valor. Bona-
fé diz que o governo federal não 
repassou os recursos e a empre-
sa ficou sem fôlego para continu-
ar o trabalho. 

O proprietário revela que de-
mitiu nove operários de Maravi-
lha e cinco pessoas de fora, em 
razão do dinheiro que não foi 
pago. A construtora estava ope-

rando com cerca de 20 trabalha-
dores. Se ocorrer novo depósito, a 
empresa promete retomar a obra 
na próxima semana, mas com 
cerca de oito a 10 trabalhadores.

A reportagem procurou de-
talhes do caso com a assessoria 
de comunicação da prefeitura 
de Maravilha.  O município ex-
plica que os pagamentos da obra 
do Centro de Saúde são liberados 
pelo Ministério da Saúde, o go-
verno federal. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Construtora diz que obra está adiantada no local, após levantamento de toda a base

Primeira laje foi colocada em toda a extensão do Centro Municipal de Saúde

LUCrOS
Auriverde realiza entrega do 14º salário aos funcionários

A Cooperativa Regional Au-
riverde promoveu na quarta-fei-
ra (21) em Cunha Porã a entrega 
dos cheques referentes à Parti-
cipação nos Lucros e Resulta-
dos. Cada um dos 621 colabo-
radores e técnicos dos setores 
de aves e suínos ligados à Auro-
ra recebeu o equivalente a 60% 
do seu salário-base. O valor total 
repassado foi de R$ 750.083,60. 

O presidente, Claudio Post, 
apresentou os principais nú-

meros do balanço da Auriver-
de, encerrado em 31 de de-
zembro de 2017. Ele destacou 
a importância do comprometi-
mento dos colaboradores e pe-
diu para que em 2018 mante-
nham o mesmo entusiasmo. “O 
colaborador, juntamente com 
o associado da Auriverde, é a 
base que a cooperativa necessi-
ta para prosperar. Sem o com-
prometimento destes, não have-
rá resultado positivo. Por isso a 

importância de investir em trei-
namento e qualificação”, diz. 

Após a entrega, os funcioná-
rios participaram de coquetel.

Entrega foi feita nas dependências da auriverde 

Divulgação
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SIgILO DO PrOfISSIONAL mÉDICO

O dever de sigilo é uma obrigação dos profissionais médicos im-
posto pelo Código de Ética Médica e de grande relevância social, em 
que o médico deve manter confidenciada informações de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício de suas atividades. Somente 
em casos de motivo justo, dever legal ou consentimento do paciente, 
por escrito, é que essa regra pode ser contrariada.

Considera-se infração ao sigilo profissional:
• revelar fato relacionado a paciente menor de idade, inclusive a 

seus pais ou representantes, desde que o menor tenha capacidade de 
discernimento (exceto quando a não revelação possa acarretar dano 
ao paciente);

• fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes 
ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de as-
suntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com 
autorização do paciente; 

• revelar informações confidenciais obtidas quando do exame 
médico de trabalhadores (salvo se o silêncio expor a risco a saúde dos 
empregados ou da comunidade);

• prestar informações a empresas seguradoras sobre as circuns-
tâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na 
declaração de óbito.

 O sigilo médico permanece mesmo que o fato seja de conheci-
mento público ou o paciente tenha falecido, na investigação de sus-
peita de crime, e também se vier a prestar depoimento como teste-
munha. Nessa última situação o médico deverá declarar perante 
autoridade seu impedimento.

Além disso, o profissional deve orientar seus auxiliares e alunos 
a respeitar o sigilo e zelar por sua mantença, porquanto qualquer ex-
posição de informações indevidas sobre o paciente pode acarretar na 
aplicação de penalidades administrativas, que vão desde uma adver-
tência até a cassação do exercício profissional, ou mesmo implicar 
medidas judiciais, penais e cíveis.

Colaboração: Karlessa Mantovani

Todos os aConTeCimenTos nos ensinam aLGo
Os acontecimentos fenomêni-

cos são “mestres que nos proporcio-
nam aprimoramento espiritual”. Isto é, 
os fatos que estão ocorrendo agora — 
quaisquer que sejam — infalivelmen-
te nos ensinam algo. Eles constituem 

uma oportunidade para passarmos 
a viver uma vida maravilhosa, alcan-

çando maior grau de despertar es-
piritual e manifestando mais nitida-
mente a nossa Imagem Verdadeira.

Agricultores, estudan-
tes e profissionais da área do 
agronegócio estiveram reuni-
dos em Maravilha para o En-
contro Regional Sobre Desa-
fios no Agronegócio em Santa 
Catarina: Sucessão Familiar e 
Diversidade na Propriedade. 
O evento foi promovido pelo 
curso de Agronomia da Uno-
esc de Maravilha, em parce-
ria com a Epagri e Cooperati-
va Auriverde. 

A programação começou 
no último dia 16, com pales-
tras que focaram na sucessão 
familiar no campo, abordadas 
por palestrantes renomados, 
realizadas no Centro de Even-
tos do Maravilhas Park Hotel. 
No sábado (17) as atividades 
seguiram na Área Demonstra-
tiva Experimental do curso de 
Agronomia da Unoesc, com 
participação de aproximada-
mente 150 pessoas, entre agri-
cultores, técnicos e acadêmi-
cos de Agronomia, Medicina 
Veterinária e alunos de cursos 
técnicos da região. 

O coordenador do cur-
so de Agronomia da Unoesc 
de Maravilha, Alceu Cericato, 
destaca que a área demonstra-
tiva é um laboratório que imita 
as atividades de uma proprie-

AgrONegÓCIO em DeBATe Evento foi realizado em Maravilha, 
reunindo estudantes e agricultores 

Sucessão e diversidade na 
propriedade é tema de encontro

dade rural. Durante a visita, 
os participantes passaram por 
sete estações, com temáticas 
diferentes, ligadas à diversi-
ficação na propriedade rural 
e comandadas por técnicos e 
professores universitários. 

Cericato frisa que a diver-
sificação de atividades desen-
volvidas nas propriedades é 
comum na região e a impor-
tância dessa escolha foi refor-
çada pelos profissionais que 
comandaram as sete estações. 
Ele enfatizou que o evento foi 

de troca de conhecimentos 
para todos os participantes. O 
coordenador destacou ainda 
que a área demonstrativa do 
curso está aberta para receber 
visitas de estudantes, agricul-
tores ou demais interessados 

em conhecer mais sobre as ati-
vidades que podem ser desen-
volvidas em propriedades ru-
rais. Este foi o quinto encontro 
voltado ao agronegócio reali-
zado pelo curso de Agronomia 
da Unoesc de Maravilha.

Fotos: Jornal O Líder

Grupos circularam pela área 
demonstrativa, conhecendo várias 
atividades

Um dos temas abordados foi a integração de reflorestamento e áreas de pastagens

Grupos conheceram mais sobre plantas medicinais Palestras foram realizadas no primeiro dia do evento
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LUIZ CARLOS
PRATES

DeIxAr PArA AmANHã
Passei vários dias, destes últimos dias, indo e vindo de um hospital 

em Florianópolis, acompanhava uma pessoa muito próxima de mim, 
muito, muito... E nesses dias, vi cenas de todo tipo, cenas de dor, de afli-
ção, de lágrimas, de sorrisos, de tudo... E algo curioso ouvi repetidas ve-
zes e de pessoas que nunca vira antes... Mas antes de dizer do que ouvi, 
lembrei de uma frase que li há muito tempo num livro chamado “Su-
cesso, Paz interior e Felicidade”. Um livro de frases.

- Ai, Prates, que leitura brega, como é que um jornalista psicólogo 
lê um “livreto” desse tipo com tanta literatura boa por aí...”?

Leitura brega? Então, faço uma aposta com você, – a aposta é a se-
guinte: um cafezinho até o fim do ano: prove-me que você é avesso, 
avessa ao sucesso (de qualquer tipo) e à paz na cabeça e à felicidade 
na vida, aceitas a aposta? Será que você me vai dizer que não quer ser 
um sucesso como mulher, esposa, homem, marido, o que for, quem 
for, vai? Essa é uma das razões de nossas encrencas na vida, só damos 
valor ao que tem valor quando perdemos ou nos vemos ameaçados de 
perder esse valor.

A frase que li era esta: - “As melhores coisas sobre a liberdade têm 
sido ditas no cárcere”. Simples, brega e frase de porta de botequim, não 
é mesmo? Contradite-a, quero ver. Quem é que não se lembra do san-
to quando troveja? Quem é que não se dá conta de que havia corrimão 
na escada só depois de se esborrachar lá embaixo? Quem é que não va-
loriza um guarda-chuva quando pega um aguaceiro na rua e no exato 
dia em que exibia uma roupa nova? Somos um caso triste, quase sem-
pre e por maioria.

Pois a frase que mais ouvi nos dias de visitas no hospital foi – “Ah, 
seu Prates, como é importante a saúde, não é mesmo”? Mais ou me-
nos isso, e muita gente contando de suas histórias ou de seus queridos 
internados. O diacho é que todos temos lições e deveres a cumprir na 
vida para mantê-la por mais tempo e por muito tempo íntegra, saudá-
vel, mas... Vamos deixando para amanhã as nossas medidas protetivas, 
como dizem os advogados. É muita burra a pessoa que só se lembra do 
santo depois do trovão... Cárceres, os das cadeias, e os dos hospitais fa-
zem pensar, tantos aos internos quanto aos visitantes... E você, vai dei-
xar para a semana que vem aquela dieta ou aquele exame médico?

eLe
Ele é cantor, mas tem aparecido mais nos noticiários de polícia que 

nos palcos. Todavia, o defendi na última acusação de que foi “vítima”. 
Uma ex-mulher desse cantor dizendo na tevê que por quatro vezes teve 
que abortar por pressão dele. Vais me desculpar, “lindona de uma figa”, 
antes de tudo, nenhum homem decide sobre o corpo de uma mulher 
sem que ela concorde, seja para o que for... e por quatro vezes? A culpa 
toda é tua, “coitadinha”. Vale para todas elas em situação parecida! 

HIPÓCrITAS
Ele é crítico de cinema, cara educado e muito competente... Num 

comentário sobre um filme indicado ao Oscar, ele explicou que “aque-
la atriz”, de um certo filme, é na verdade um rapaz. Fez apenas essa ob-
servação. Caíram de pau sobre ele. Hipócritas de uma figa. Pegar esses 
hipócritas e levá-los lá para a salinha dos fundos...

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

DANçA e LAçO Parque recebeu primeiras movimentações no 
dia de ontem e deve ter ponto alto para o público hoje

Começa o 19º rodeio Crioulo e 
Artístico no CTg Juca ruivo

A edição do 19º Rodeio 
Crioulo e Artístico começou 
ontem (23) no município de 
Maravilha. Tradicional no ca-
lendário de Santa Catarina, o 
evento segue hoje (24) e ama-
nhã (25) no CTG Juca Ruivo. 
O patrão, Gilson Pereira, des-
taca a importância do rodeio, 
com programação completa. 
Em Maravilha, o rodeio possui 
atrações na campeira, com o 
tiro de laço e outras atividades, 
além da dança tradicionalista. 

Pereira lembra que haverá 
estacionamento, acampamen-
to, mercado e outros servi-
ços dentro do parque duran-
te o evento. Segundo ele, sobre 
os quiosques, será permitida 
a permanência de três carros 
para cada uma das 25 estrutu-
ras existentes no CTG. Os car-
ros que circulam no local serão 
credenciados. 

De acordo com o coor-
denador da artística, Jeferson 
Quadros Moreira, a expectati-
va é receber mais de 50 CTGs, 
com grande presença dos gru-
pos da região. O alojamento 
dos participantes será em três 
pontos: Tomatão, Escola de 
Educação Básica João XXIII e 

Centro Educacional Mundo 
Infantil (Caic). Segundo o co-
ordenador, para quem quer 
acompanhar as apresentações 
do CTG Juca Ruivo, os grupos 
sobem ao palco no início da 
tarde de hoje, com a primei-
ra apresentação. Amanhã tam-
bém será o primeiro a se apre-
sentar às 7h. A artística deve 
terminar até às 21h. 

Na campeira, todos os 
ajustes foram feitos duran-
te a semana, entre patroci-
nadores e trabalhadores. De 

acordo com o coordenador 
da campeira, Marcelo Schmi-
dt, o parque foi bem organiza-
do para recepcionar a todos. 
Para quem vai competir, é pos-
sível permanecer nos acampa-
mentos.

O ponto alto do rodeio 
deve ser hoje, tendo grande 
concentração para a abertu-
ra oficial às 18h e a oração da 
Ave-Maria. Logo depois haverá 
a competição de laço 3º Due-
lo Ana Terra, com presença das 
mulheres.

Competições de tiro de laço iniciaram na tarde de ontem na campeira do CTG Juca Ruivo

A nossa ideia sempre 
é melhorar o parque 
para as pessoas 
poderem caminhar, 
andar dentro do 
parque. E não ter 
carros para a gente 
ter problema com 
segurança, com 
atropelamentos. 
Quanto menos 
carros dentro do 
parque, melhor”

Patrão, Gilson Pereira

Parque começou a receber visitantes na quinta-feira, com grande movimentação ontem

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

Fotos: Ederson Abi/O Líder
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PreVeNIr

Violência contra jovens é tema de qualificação
Rebeldia, comporta-

mento fechado ou condutas 
agressivas podem ser conse-
quências da violência ver-
bal ou física, sofrida na in-
fância e na adolescência, que 
pode deixar rastros irreversí-
veis na vida de uma pessoa. 

A prevenção e como agir 
perante os traumas foi o as-
sunto da palestra ministra-
da na segunda-feira (19) pelo 
delegado José Airton Stang, 
da Delegacia de Proteção à 
Criança, Adolescente, Mulher 

e Idoso (DPCAMI). O assun-
to recebeu todos os professo-
res da rede municipal de en-
sino, além de representantes 
de escolas estaduais. “Mais de 
300 pessoas participaram da 
nossa qualificação. Servido-
res públicos de diversas áre-
as discutiram o tema”, explica 
a coordenadora do Centro de 
Referência de Assistência So-
cial (Cras), Karina Vendrame. 

O evento foi realizado no 
Lar de Convivência, em dois 
turnos, para que mais pesso-

as pudessem participar. “É 
muito importante discutir es-
ses assuntos. Precisamos cui-
dar dos nossos jovens da 
forma correta, porque mui-
tas vezes a gente quer aju-
dar e não sabe qual compor-
tamento tomar”, afirma. 

No ano passado, Stang es-
teve em Maravilha para falar 
sobre violência contra a mu-
lher. A palestra foi organiza-
da pela Secretaria de Assistên-
cia Social, em parceria com 
a Secretaria de Educação. Mais de 300 pessoas participaram do evento

Diana Heinz/O Líder

Nesta semana o então 
prefeito em exercício de Ma-
ravilha, Sandro Donati, falou 
com a reportagem do grupo 
WH Comunicações. A entre-
vista foi ao ar na Rádio Líder 
FM no programa Atualidades. 
Na oportunidade, foram abor-
dados quatro assuntos. O pri-
meiro sobre as pavimentações 
que estão em andamento no 
Bairro Bela Vista e as que já 
acabaram no Bairro Floresta e 
arredores. Também foi pauta 
da conversa a obra do Rio Ira-
cema e o calçamento na Linha 
Arabutã.

PAVImeTAçÕeS 
Donati ressalta que nas 

obras das ruas João Antô-
nio Zandona, Avenida Margi-
nal, Entre Rios e na Presidente 
Vargas falta apenas a sinali-
zação vertical e horizontal. 
“Agora estamos trabalhando 
no Bairro Bela Vista, onde na 
Rua Palmitos ocorre o traba-
lho de reperfilagem, trechos 
da Elói Luiz Dadam, e esta-
mos começando também na 
Rua São José, nos trechos 1, 2 
e 3”, explica, lembrando que 
nos próximos dias essas ruas 
também estarão asfaltadas no 
Bairro Bela Vista. 

NOVAS 
PAVImeNTAçÕeS 

Está em andamento o 
processo licitatório para asfal-
tar mais quatro ruas. Três em-

eNTreVISTA Sandro Donati falou sobre trabalhos sendo executados e licitações que foram lançadas 

Donati fala sobre início de novas 
obras em maravilha

Rio Iracema, pavimentações e calçamento 
no interior foram assuntos debatidos

Arquivo/O Líder

Nelcir Dal’Agnoll/O Líder

presas estão participando do 
certame e em breve será feita 
a licitação. “Estamos apenas 
esperando o prazo legal”, dis-
se o prefeito. “Nesta etapa vai 
ser asfaltada a Rua José Leal 
Filho, Rua Abril Diel e a Prin-
cesa Izabel”, conta, ressaltan-
do que são trechos localiza-
dos entre a Avenida Sul Brasil 
e a Padre Antonio. Ele lembra 
que neste pacote está inclusa 
também a Rua Ex-Combaten-
te Ervin Krauspenar, localiza-
da nos fundos da empresa JJ. 
O recurso para realização des-
sas pavimentações é de R$ 500 
mil. Na oportunidade em que 
o prefeito falou com a equipe 
de reportagem, ele previu que 
a empresa ganhadora da lici-
tação seria conhecida, mas 
até o fechamento desta edição 
não havia a informação.

CALçAmeNTO 
NO INTerIOr 

Donati também anunciou 
o começo das obras do calça-
mento na Linha Arabutã. O 

recurso inicial é de R$ 400 mil 
para fazer os trechos 1 e 2 do 
calçamento. De acordo com 
o prefeito, o calçamento terá 
início no fim da Avenida Arau-
cária, sentido interior. “Nes-
te primeiro momento não vai 
chegar até a comunidade, mas 
vão sobrar poucos metros”, 
disse. O projeto total é no va-
lor de R$ 700 mil e uma me-
tragem de aproximadamente 
13.000 m². A licitação foi lan-
çada na semana que passou. 
Nesta obra vai ter contraparti-
da do governo municipal. 

rIO IrACemA 
A Concorrência Públi-

ca que tem como objetivo a 
contratação de empresa para 
executar as obras no Rio Ira-
cema foi lançada pela pre-
feitura de Maravilha e está 
disponível no site www.ma-
ravilha.sc.gov.br. O valor es-
timado pelo projeto é de R$ 
8.395.831,99, cujo valor é es-
tabelecido como máximo a 
ser praticado. Os recursos 
para a obra foram garanti-
dos pelo governo federal, por 
meio da Defesa Civil Nacio-
nal e dos gabinetes do depu-
tado federal Celso Maldaner 
e do senador Dário Berger.

As empresas que tiverem 
interesse em executar a obra 
e se enquadrarem nos crité-
rios legais estabelecidos pela 
licitação deverão entregar os 
envelopes com a documenta-

ção de habilitação e proposta 
até o dia 8 de maio, na prefei-
tura de Maravilha.

Obras de escavações para 
alargamento e aprofunda-
mento do Rio Iracema, execu-
ção de muros de contenções 
e revestimento dos taludes 
compostos de solo foram 
apontadas como soluções e 
serão executadas. O projeto 
também prevê o alargamen-
to e a reestruturação de pon-
tes. O trecho correspondente 
à primeira etapa da obra é da 
BR-282 até a as proximidades 
da Rua José Leal Filho.

Donati disse que a ex-
pectativa é grande. “Esta-
mos muito ansiosos por esta 
obra. Desde 2013 trabalha-

mos no projeto, nos estudos, 
buscando os recursos, e sabe-
mos que é uma obra comple-
xa e que a burocracia nos pre-
judicou muito. Mas estamos 
trabalhando incansavelmen-
te para iniciá-la”, lembra.

Donati ressaltou o traba-
lho da equipe e do deputa-
do federal Celso Maldaner e 
diz que as soluções apontadas 
pelo projeto são amplas. “Nes-
ta primeira etapa a obra vai 
iniciar na BR-282, seguindo 
até a rua Dr. Leal Filho. Duas 
pontes precisam ser substituí-
das, a que fica na Avenida Sul 
Brasil, em frente à cadeia, e a 
que fica próximo à Casa Mor-
tuária. Pontos serão alarga-
dos e outros aprofundados”.

O município já trabalha 
para conseguir os recursos 
para a segunda etapa da obra, 
que conforme antecipou o vi-
ce-prefeito, é mais comple-
xa que a primeira. “Do ponto 
onde vamos concluir a pri-
meira etapa, na Rua José Leal 
Filho, até o fim da obra, que 
seria próximo à Celesc, tere-
mos que substituir sete pon-
tes. Estamos novamente re-
correndo ao governo federal, 
já tivemos outras conver-
sas na Defesa Civil Nacional 
junto com o deputado Celso 
Maldaner pedindo os recur-
sos que vão ser necessários 
para a fase final e para entre-
garmos definitivamente esta 
obra”, revela.

Na primeira etapa, rio será canalizado e pontes serão substituídas
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“Complicar é fácil. Difícil é 
simplificar” 

Max Gehringer

por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Treviso Supermercado no e-commerce

O Treviso Supermercado, fundado em 1988, comemora em 2018 seus 30 
anos de história investindo em inovação: lança no site seu e-commerce, para 
compras do mercado on-line. É possível selecionar o dia e horário de entre-
ga e receber suas compras em casa ou onde desejar. Você pode optar por listas 
prontas, nas quais você encontra os itens básicos para diversas ocasiões, ou fa-
zer suas próprias listas de compras. Confira no site www.supertreviso.com.br.

BC Baixa juro para 6,5% ao ano, novo piso históriCo

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou 
na quarta-feira (21) a redução da taxa básica de juros da economia brasilei-
ra de 6,75% ao ano para 6,5% ao ano. Foi o 12º corte consecutivo na Selic. A 
taxa de 6,5% ao ano é a menor desde a adoção do regime de metas para a infla-
ção, em 1999, e também de toda a série histórica do BC, iniciada em 1986. 

MEIRELLEs FAz PALEstRA PARA sEIs MIL 
gERENtEs DO BANCO DO BRAsIL

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, após terminar os compro-
missos na Argentina com a reunião ministerial do G-20, esteve em São Pau-
lo na quarta-feira (21) para realizar palestra motivacional para seis mil ge-
rentes do Banco Brasil, no evento Lidera, Líderes da Nova Era. Alguns dos 
profissionais que palestraram no evento, além do presidente Paulo Ca-
ffarelli, foram Max Gehringer, Clemente Nóbrega, Pedro Janot, Ricardo 
Amorim e Michael Mankins, escritor do livro Tempo, Talento e Energia. 

Agência Brasil/ Divulgação

Fecomércio SC prevê gasto médio 
na Páscoa de R$ 157,69

Na primeira data especial do calendário, o catarinense 
demonstra um comportamento mais cauteloso em rela-
ção ao último ano. A expectativa do gasto médio dos con-
sumidores catarinenses ficou em R$ 157,69. O valor é in-
ferior em 3,3% no projetado pelas famílias em 2017. Itajaí 
registrou o maior valor R$ 185,56. Os chapecoenses plane-
jam gastos bem menores do que nos anos anteriores. Se 
em 2017 o valor alcançou R$ 191,75, este ano recuou para 
R$ 120,69. Nesse cenário, a busca pelas promoções (28%) 
e pelo melhor preço (44%) continuarão sendo a tônica 
desta Páscoa. Principalmente para os consumidores que 
demonstraram a intenção de pagar suas compras à vis-
ta e em dinheiro. O percentual neste item alcançou 75%.

EMBARGO à BRF AFEtA 5% dA ExPORtAÇÃO 
dO EStAdO à UNIÃO EUROPEIA

A suspensão pelo Ministério da Agricultura da 
exportação da carne de frango da BRF para a União 
Europeia afeta 5% do volume total de vendas de em-
presas catarinenses ao bloco econômico, segun-
do a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. 
Tudo o que foi produzido depois do embargo foi co-
locado para comercialização no mercado brasileiro, 
como mostrou o NSC Notícias de segunda-feira (19). 
As três unidades da BRF em Santa Catarina impe-
didas de exportar aves para a União Europeia ficam 
na região Oeste, em Chapecó, Concórdia e Capin-
zal. A BRF não deu detalhes sobre o volume produ-
zido nestas unidades. A empresa afirma em nota que 
está prestando todos os esclarecimentos necessários 
para atestar a qualidade e segurança dos produtos.

Compras de serviços por smartphones 
já são 80% das transações 
do e-commerce

O perfil do m-consumidor brasileiro – aque-
les que fazem compras por smartphones – mos-
tra que o brasileiro prefere comprar e pagar via 
celular a via computador. A categoria de servi-
ços é a mais utilizada, ficando com 84% da pre-
ferência. Pela pesquisa, o uso de aplicativos para 
solicitar táxi ou carro particular e pedir comi-
da delivery, enquadrados na categoria Serviços, 
são mais acessados via mobile. Conforme maté-
ria de Giovana Kindlein para o economiasc, um 
quarto das vendas de e-commerce no país em 
2017 foram feitas pelo smartphone ou tablet. Da-
dos do Webshoppers apontam crescimento de 
35% no volume de pedidos via mobile no Brasil. 
A PayPal Brasil, em parceria com a plataforma 
Opinion Box, divulgou esta semana uma pesqui-
sa sobre as tendências do uso mobile no país.

Ad
ria

no
 M

ac
ha

do
/R

eu
te

rs



,  24 DE MaRçO DE 201810

por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

JANTAr ANUAL

refLexãO

Participação de público supera expectativas 
em tradicional jantar da escola João xxIII 

Ceja promove palestra sobre tecnologia

O Salão Paroquial Cató-
lico de Maravilha recebeu, 
na noite de sábado (17), cer-
ca de 1.300 pessoas para o tra-
dicional Jantar da Escola de 
Educação Básica João XXIII. 
A expressiva participação do 

público superou a expectati-
va dos organizadores. O even-
to é realizado anualmen-
te pela Associação de Pais e 
Professores (APP) e objeti-
va a integração da comunida-
de escolar, além de angariar 

recursos para a manutenção 
dos trabalhos na instituição. 

Neste ano, uma das metas 
da APP é concluir a climatiza-
ção das salas de aula e os re-
cursos angariados com o jan-
tar também serão usados para 

este investimento. O cardá-
pio do jantar serviu macar-
rão, galeto, pães, cucas e sala-
das. A APP e direção da escola 
agradecem a todos que par-
ticiparam e se envolveram 
na organização do evento. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Público expressivo participou do jantar Cardápio serviu macarrão, galeto e acompanhamentos

Com a faixa etária amplia-
da a partir deste ano, a vacina-
ção contra o HPV e meningite C 
deve atender um número maior 
de adolescentes em compara-
ção com anos anteriores. O Mi-
nistério da Saúde também co-
meçou neste mês de março 
uma campanha para incenti-
var a procura pelas doses com 
o objetivo de fortalecer a pre-
venção das doenças. 

A partir deste ano os me-
ninos de 11 a 14 anos poderão 
ser vacinados contra o HPV. Já 
as meninas poderão buscar 
as vacinas a partir dos nove 
anos de idade, até os 14 anos. 

A imunização contra o HPV 
é composta por duas doses e 
quem já recebeu em anos an-
teriores não precisa buscar a 
vacina novamente. A imuni-
zação da meningite C é com 
dose única e o público-alvo 
são adolescentes com idade 
entre 11 e 14 anos.  

NÚmerOS POSITIVOS 
em mArAVILHA

Em Maravilha aproxima-
damente 700 adolescentes se 
vacinaram contra o HPV em 
2017 e neste ano outros 90 jo-
vens já buscaram a imuniza-
ção. Para a meningite C, em 

2017, foram aplicadas 410 do-
ses, e neste ano 85 adolescen-
tes procuraram as unidades de 
saúde para receber a vacina. A 
estimativa da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Maravilha é que 
a procura aumente neste ano, 
com a ampliação da faixa etária. 
Os números contabilizados já 
nestes primeiros meses de 2018 
são considerados positivos.

HPV
O HPV é uma infecção sexu-

almente transmissível, provoca-
da por vírus que ataca, especial-
mente, as mucosas (oral, genital 
ou anal), tanto nas mulheres, 

como nos homens. Alguns sub-
tipos de HPV estão associados 
aos cânceres de colo do útero, 
pênis, orofaringe e, até mesmo, 
câncer reto-anal. 

meNINgITe
Doença infecciosa causa-

da por uma bactéria, carac-
terizada pela inflamação das 
meninges, podendo deixar se-
quelas ou levar à morte se o 
tratamento não for iniciado 
prontamente. A transmissão 
ocorre de uma pessoa para 
outra pela secreção respirató-
ria (gotículas de saliva, espir-
ro, tosse). 

ImUNIZAçãO Em Maravilha os números destes primeiros três meses 
do ano são considerados positivos

Campanha reforça importância da 
vacinação do HPV e meningite C

O Centro de Educação de Jo-
vens e Adultos (Ceja) de Maravilha 
promoveu nesta semana a palestra 
“Tecnologias que aprisionam”, com 
o professor Waldemar Naujorks. O 
palestrante apontou os pontos po-
sitivos da internet, mas destacou 
que o uso em excesso pode causar 
diversos prejuízos. De acordo com 
os profissionais do Ceja, a pales-
tra foi de grande importância para 
a comunidade escolar, pois é um 

tema que faz parte da vida de todos.
Já na manhã de terça-feira (20), 

direção, funcionários e professores 
estiveram reunidos para estudar a 
Base Nacional Comum Curricular. 
No período noturno, a equipe visi-
tou a Unidade Descentralizada de 
Educação de Jovens e Adultos (Eja) 
de Modelo. Eles explicam que o ob-
jetivo da visita foi prestar apoio téc-
nico e pedagógico, além de mo-
tivar os alunos para os estudos. Palestra foi ministrada por Waldemar Naujorks

Divulgação

CreSCer Sem PAI - QUAIS AS CONSeQUêNCIAS?

No meu último programa Parla con Deny (que pode sempre ser 
ouvido no site WH3, em podcast, na página dedicada ao programa), 
dedicado à condição de mãe solteira, prometi escrever a respeito da 
figura do pai e da sua ausência. Aqui está: 

Desde a terceira semana de vida, os nenés diferenciam os estí-
mulos que vêm da mãe e que vêm do pai (e de todos os outros). Pai e 
mãe acabam dividindo-se e desenvolvendo automaticamente, filo-
geneticamente e culturalmente funções diferentes e complementa-
res: a mãe, as de cuidar e acalmar; o pai, as de jogar e estimular.

A figura do pai, portanto, protege e ajuda a criança a desenvolver 
habilidades e competências sociais para viver no mundo externo, in-
cluindo o sentido de limite e de controle; o pai a estimula a aguen-
tar a frustração e explorar os próprios recursos, assumindo assim um 
papel central na criação e no desenvolvimento da autoestima. 

Diferentemente a ausência do pai determina um acentuado 
sentimento de vulnerabilidade que pode explodir e manifestar-se 
por meio de pensamentos negativos e pessimistas sobre fatos, sobre 
os outros, sobre a vida, a saúde e os aspectos econômicos.  

O pai que tem uma atitude rigorosa e confiável, envolvido e “fa-
lante” na vida do filho, terá filhos provavelmente seguros de si (boa 
autoestima) e com uma boa saúde mental. 

Além disso, é fundamental na criação da moral: ele pode desen-
volver isto de várias maneiras: desde manter as promessas feitas, até 
estabelecendo limites. 

Mas quando não há pai, o que acontece com os filhos?
Primariamente temos que diferenciar quando a falta do pai vem 

por um luto ou por ele não ter assumido. No caso de morte, é bom 
não afastar a criança do lar, talvez pensado assim de protegê-lo da 
dor. A criança precisa elaborar o luto da maneira dela: e para fazer 
isso é fundamental que possa ter continuidade a “saudação”, mesmo 
que seja simbólica. É importante que se permita o emergir de senti-
mentos, como medo, dor e raiva, para poder conversar sobre eles e 
não deixar que se reprimam dentro, tornando-se muito danosos e 
prejudiciais no futuro. 

Pior e muito mais grave é quando o pai não assume. Com con-
sequências diferentes entre meninos e meninas. Os meninos vêm 
afetados mais duramente pela ausência do pai: tendem a ter dificul-
dades na escola, dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção 
e hiperatividade. A falta do pai, além disso, aumenta significativa-
mente a probabilidade que um menino se torne violento (isto inclui 
a depressão, cuja matriz psicopatológica é a raiva). Nesses casos, au-
menta o recurso a bandas, grupos fechados e uso de maconha, justa-
mente para satisfazer o sentido de pertencimento e preencher o va-
zio de autoridade. 

As meninas, diferentemente, tendem a assumir uma atitude 
exageradamente sedutora (algo que acontece também em casos de 
abusos) e ter extremas dificuldades em formar relacionamentos sa-
dios e duradouros com homens. 

Resumindo: o papel do pai é crucial para o rendimento escolar; 
relações horizontais (com colegas, amigos, namorados, etc.); melhor 
autocontrole; menor promiscuidade sexual; melhor capacidade de 
construir bons relacionamentos enquanto adultos. 

Os filhos de pai ausente, fisicamente ou emotivamente, ao con-
trário, têm mais facilmente problemas com rendimento escolar; re-
lações; drogas. 

Obviamente não tem um manual de instruções para ser uma 
boa mãe tendo que encarar um pai ausente, inclusive porque cultu-
ralmente o rasgo íntimo e social que se gera dentro da alma da mu-
lher por causa de uma irresponsabilidade de outra pessoa a fragili-
za enormemente. 

Nesses casos, eu sugiro sempre um trabalho de preparação e 
fortalecimento com a psicoterapia A.E.P. (Abordagem Europeia Po-
sitiva), porque para ser a melhor mãe possível é necessário ser a me-
lhor si mesma possível.
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

A formação de cálculos na 
via urinária e todas as conse-
quências desta doença são de 
amplo conhecimento da po-
pulação. Até 10% da população 
sofrerão algum sinal ou sin-
toma decorrente da presença 
de cálculo. A doença é conhe-
cida há muitos séculos, com 
descrições em múmias egíp-
cias e também por grandes no-
mes da história da medicina, 
como até o próprio Hipócra-
tes. Apesar de muito conheci-
da, muitas informações ainda 
são equivocadas e promovem 
uma desinformação também 
histórica. Discutiremos abaixo 
algumas delas.

Paciente com cálculo não 
pode ingerir leite e derivados

Esse deve ser o conselho 
de dieta mais popular, porém 
carrega consigo uma inverda-
de. Como a maioria dos cál-
culos são formados por algum 
sal de cálcio, como o oxala-
to de cálcio, todos os laticínios 
são mal julgados. Realmen-
te os pacientes com cálculo 
não devem se exceder na in-
gesta de leite e derivados, mas 
não devem se privar totalmen-
te, pois além de ser necessária 
para o metabolismo normal, 
em alguns cenários a ingestão 
de cálcio previne a recorrência. 
Formadores de cálculo de oxa-
lato, por exemplo, podem ter 
um aumento na formação de 
cálculo, pois existe um equilí-
brio entre a absorção intesti-
nal de cálcio e oxalato; a res-
trição alimentar do primeiro 

mITOS SOBre CÁLCULO reNAL
“Até 10% da população sofrerá algum sinal ou sintoma decorrente 
da presença de cálculo”

promove aumento no segundo 
e, portanto, piora dessa desor-
dem metabólica. Assim, preva-
lecem o bom senso e uma dieta 
balanceada e com leve redu-
ção da ingesta de laticínios.

Cálculo renal é hereditário
Até 40% dos pacientes têm 

antecedente familiar, o que 
leva a crer em um componen-
te genético muito forte. Porém, 
até o momento, apenas 1% tem 
um componente genético bem 
identificado. Poucas doenças 
já têm todo esse componen-
te bem estabelecido, como cis-
tinúria, hipocitratúria, acido-
se tubular hereditária, entre 
outras. Muitas pesquisas vêm 
sendo desenvolvidas nessa 
área e certamente em um futu-
ro próximo mais doenças terão 
o mecanismo genético bem es-
tabelecido. Alguns genes já fo-

ram identificados como muito 
importantes nos mecanismos 
formadores de cálculo.

Durante a cólica renal 
deve-se sempre ingerir 

muito líquido
A hidratação é um dos 

pontos mais importantes na 
prevenção da formação de no-
vos cálculos ureterais. Entre-
tanto, durante o episódio de 
obstrução aguda do ureter por 
cálculo, a hiper-hidratação ou 
uso de diuréticos é controver-
sa. Muitos pacientes estão de-
sidratados pelos vômitos. Al-
guns urologistas acreditam 
que a hidratação pode aumen-
tar a velocidade de passagem 
de um cálculo pelo trato uriná-
rio, enquanto outros ressaltam 
que a hiper-hidratação causa 
aumento na pressão renal, exa-
cerbando a dor. A hidratação 

está claramente indicada em 
pacientes com evidência clíni-
ca ou laboratorial de desidra-
tação ou insuficiência renal. 
Náusea e vômitos, frequente-
mente associados à cólica re-
nal, podem aumentar pela 
grande distensão do estômago 
induzida pela ingesta exacer-
bada de líquidos.

Certamente uma doen-
ça milenar, que afeta tão gran-
de parte da população, sempre 
estará sujeita a crenças e mitos 
que vêm sendo passados por 
gerações. A divulgação adequa-
da dos conceitos corretos vigen-
tes e o desenvolvimento de pes-
quisa certamente permitem, e 
cada vez mais permitirão, o tra-
tamento adequado dos pacien-
tes com cálculo na via urinária.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia
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Sorridente, Joaquim se di-
verte no colo da mãe en-
quanto é paparicado pela 

equipe de professores da Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) de São Mi-
guel do Oeste. Com um ano 
de idade, não é de se estranhar 
que seu topete loiro chame tan-
ta atenção dos profissionais 
que já se tornaram uma espécie 
de família do pequeno. É uma 
tarde de chuva, muita chuva. 
Nem por isso passou pela cabe-
ça da mamãe, Cleidiane Gras-
si, faltar um dia na estimulação 
do filho. 

Joaquim nasceu em janei-
ro do ano passado, dois meses 
antes da previsão dos médicos. 
Prematuro, ele precisou passar 
por duas cirurgias que o man-
tiveram por alguns dias em ob-
servação no hospital. Meses 
antes, a gravidez pegava a ma-
mãe de surpresa. Cleidiane es-

O SOrrISO De JOAQUIm
“Quem são os diferentes, somos nós ou eles?”,
reflete mãe, sobre Síndrome de down
Celebrado na quarta-feira (21), 
o Dia Internacional da Síndrome 
de Down chama atenção para o 
debate da igualdade de direitos 
e inclusão das pessoas com 
Síndrome de Down na sociedade

tava à espera de seu segundo fi-
lho. A confirmação da gestação 
ocorreu no consultório médico, 
local em que a futura mamãe 
também foi informada de que 
o exame de Translucência Nu-
cal, medida realizada na região 
da nuca do feto, apresentou al-
terações. 

O médico chegou a ques-
tionar a gestante sobre sua 
pretensão de confirmar o 
diagnóstico, mas Cleidiane es-
tava decidida. Só confirmaria 
o diagnóstico quando o peque-
no Joaquim viesse ao mundo. 
A partir de então, ela passou a 
reavaliar aspectos da própria 
vida. “Sempre, desde o início, 
eu pensava que se Deus me es-
colheu é porque eu sou capaz. 
Ele é pra mim, algum signifi-
cado ele tem pra vir para mim. 
Eu aprendi a desacelerar, a cur-
tir mais os momentos que pos-
so estar junto. Não tinha muito 

essa coisa de parar, estar junto 
e hoje faço muito isso. Passei a 
pensar em muitas situações da 
minha vida, do que estava ao 
meu redor”, diz a mãe.

Com o nascimento do 
bebê, os pais tiveram a con-
firmação de que o filho tinha 
Síndrome de Down. Aos cin-
co meses de vida, depois de 
um período em recuperação, 
Joaquim passou a ser atendi-
do pela equipe de profissionais 
da Apae de São Miguel do Oes-
te. Todas as tardes ele partici-
pa de uma série de atividades 
de estimulação que, somadas 
à atenção dos pais, tem o torna-
do cada dia mais sapeca. A mãe 
o acompanha sempre que pode 
e, para isso, abriu mão do traba-
lho no período da tarde. 

“Para todas as mamães, 
que amem, aceitem e não desa-
nimem. No momento do nas-
cimento vão perceber que eles 
têm um significado, principal-
mente para mostrar o que é o 
verdadeiro amor. Você se pre-
ocupa, sim, com a questão do 

preconceito na sociedade. Mas 
não em função de ter um bebê 
com Síndrome de Down. Se 
preocupa porque o preconcei-
to existe na sociedade. Até hoje 
acontece, as pessoas olham 
com olhar diferente. Mas você 
tem que aprender a conviver 
com a diferença”, menciona.

Celebrado na quarta-fei-
ra (21), o Dia Internacional da 
Síndrome de Down chama 
atenção justamente para isso: 
o debate da igualdade de direi-
tos e inclusão das pessoas com 
Síndrome de Down na socieda-
de. A data é comemorada des-
de 2006 e o dia 21 de março foi 
escolhido para representar a 
singularidade da trissomia do 
cromossomo 21, que causa a 
ocorrência genética. 

“Temos medo? Temos. 
Qualquer pai tem. Principal-
mente no sentido de que o filho 
se sinta amado e seja incluído. 
Quem são os diferentes, somos 
nós ou eles? Pelo que você en-
tende, na questão tecnológica e 
científica tudo a mais é melhor. 

O Down tem um cromossomo 
a mais. Então quem é melhor? 
São eles ou nós?”, reflete a mãe.

O PAPeL DA APAe
A fisioterapeuta da Asso-

ciação, Schirley Marconatto, ex-
plica que a estimulação realiza-
da nos primeiros anos de vida 
pode ser determinante para a 
aquisição de capacidades em 
diversos aspectos, como o de-
senvolvimento motor, a comu-
nicação e a cognição. “O quan-
to antes puder ser iniciada a 
fisioterapia, melhor. Uma ca-
racterística da Síndrome de 

Down é a hipotonia muscular, 
que é quando o tônus da mus-
culatura fica mais mole. Com a 
fisioterapia a gente busca ajus-
tar e fortalecer essa musculatu-
ra e previne deformidades”, es-
clarece.

Fundada no ano 1978, a 
Escola Especial Caminho Al-
ternativo, mantida pela Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), atende 
alunos com deficiência inte-
lectual, múltipla ou com trans-
torno de espectro autista, entre 
matriculados e atendidos. Para 
o atendimento dos alunos de 
várias faixas etárias, a Associa-
ção mantém dois programas: o 
da saúde e o educacional. 

No primeiro, são compre-
endidos os atendimentos de 
assistência social, fisioterapia, 
fonoaudiologia, terapia ocupa-
cional, psicologia, psiquiatria 
e neurologia. No segundo, são 
oferecidos atendimentos de es-
timulação, serviço pedagógico 
específico e oficinas terapêuti-
cas. Com um quadro de cerca 
de 40 profissionais, o trabalho 
desenvolvido pela escola espe-
cial é de fundamental impor-
tância para o desenvolvimento 
e estímulo dos alunos.

Fotos: Camila Pompeo/O Líder

Cleidiane acompanha o filho sempre que pode e, para isso, abriu mão do trabalho no período da tarde

Schirley é fisioterapeuta da apae e defende a estimulação das crianças desde os 
primeiros meses de vida

A Apae de 
São Miguel 
do Oeste 
atende a 14 
crianças e 18 
adultos com 
Síndrome 
de down

Extremo Oeste
Catarinense
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Nesta época do ano eles 
colorem os supermercados e 
quem passa debaixo das enor-
mes “parreiras” de ovos de cho-
colate, não deixa de dar aquela 
olhadinha, seja para pesquisar 
ou só para matar a curiosida-
de. Por muito tempo eles fo-
ram os favoritos nas cestinhas 
dos clientes, mas aos poucos 
vêm perdendo espaço. A Pás-
coa é uma das principais datas 
do ano para o setor de merca-
dos e supermercados, no en-
tanto, a regra no departamento 
de compras destas empresas foi 
ter cautela na hora fazer os pe-
didos para 2018. 

A Associação Catarinen-
se dos Supermercados (Acats) 
sondou a expectativa de ven-
das do setor e apontou que 72% 
dos empresários entrevistados 
manteve a mesma quantia de 
produtos do ano passado. Ape-
nas 28% se mostraram otimis-
tas com vendas do ovo de cho-
colate, ampliando o volume de 
compras em 8% na média. 

A data deste ano também 
não é positiva para as ven-
das. Em 2018 a Páscoa será co-
memorada no dia 1º de abril e 
consequentemente as com-
pras serão feitas nos últimos 
dias do mês de março. Este 
fator representa inibição nas 
vendas para o setor, que tem 
como melhor fim de semana 
aquele posterior ao 5º dia útil 
do mês. 

Embora o setor de merca-
dos e supermercados não se 
mostre tão otimista, as prin-
cipais fabricantes de ovos de 
chocolate anunciaram que 
esperam estabilidade ou até 
um incremento nos pedi-
dos. A quantidade produzi-
da se mantém, mas a maioria 
das empresas apostou mais 
na produção de ovos e ou-
tros chocolates com valores 
mais acessíveis, e para isso 
acabaram diminuindo o peso 
do produto, o que não é visto 
com bons olhos pela cliente-
la. Já em 2017 a indústria co-
meçou a apostar em itens com 
preços mais baixos e espera-
vam um crescimento de 10% 
nas vendas, no entanto encer-
raram a Páscoa com um incre-
mento de apenas 2,2%. 

OVOS De PÁSCOA Preços variam bastante de acordo com a marca, e o aumento de um ano para o 
outro está fazendo os consumidores reavaliarem as compras 

Com procura menor, supermercados seguram 
compras dos ovos de chocolate 

SUPermerCADOS De 
mArAVILHA NãO AUmeNTAm 

VOLUme De COmPrAS 
A redação do Jornal O Líder 

entrou em contato com quatro 
dos maiores supermercados de 
Maravilha e três deles afirma-
ram que reduziram a compra 
dos ovos de chocolate. Ape-
nas um manteve o mesmo vo-
lume do ano passado. O setor 
de compras destas empresas 
também apontou que a mar-
gem de lucro sobre o pro-
duto é mínima e quando há 
muita sobra no estoque pode 
até trazer prejuízos. A indús-
tria repassa o produto já com 
um valor elevado para o co-
mércio, que acaba faturando 
muito pouco sobre o item, já 
que um aumento mais ousa-
do pode inibir ainda mais as 
vendas. Neste ano, o aumento 
médio repassado pela indús-
tria foi de 10%.

No Supermercado “A” o vo-
lume de ovos comprados nes-
te ano foi 20% menor que em 
2017. Neste estabelecimen-
to também não houve aumen-
to nas compras deste produto 
desde 2013.  Os clientes estão 
levando para casa principal-
mente os ovos que custem até 
R$ 25.

No Supermercado “B” o 
estoque de ovos para esta Pás-
coa teve queda de 30%. O ge-
rente informou que as vendas 
de ovos vêm caindo anualmen-
te. Os clientes acabam optan-
do por outros chocolates, cujos 
preços são mais acessíveis, fa-

zendo com que a venda destes 
produtos se mantenha ou até 
aumente anualmente. 

No Supermercado “C” a 
compra do ovo de chocola-
te caiu 15% neste ano. O setor 
de compras já percebeu que o 
cliente vem perdendo a tradição 
de comprar ovos nesta data, op-
tando por outros chocolates, e 
vem apostando mais nesta linha 
de bombons e barras. 

No Supermercado “D” as 
compras de ovos se mantive-
ram no mesmo volume do ano 
anterior. No entanto a empre-
sa optou por comprar produ-
tos com preços mais acessíveis, 
para manter as vendas, e acre-
dita até num crescimento tími-
do, de 4 a 8%. No entanto, o que 
deve se destacar mais é a venda 
de bombons e barras de cho-
colate, setor que vem crescen-
do significativamente no gosto 
dos clientes.

AUmeNTO mÉDIO De 10% 
DeIxA CONSUmIDOreS 

INDeCISOS 
Nos supermercados os pre-

ços dos ovos de chocolate va-
riam entre R$ 20 e R$ 80. O au-
mento de um ano para o outro 
está fazendo os consumido-
res reavaliarem as compras. A 
alguns dias da data, a procura 
do consumidor miguel-oestino 
pelo produto ainda está calma, 
mas a expectativa dos super-
mercadistas é de que as ven-
das se intensifiquem na próxi-
ma semana. 

 “Está um pouco cedo para 

se ter uma análise aprofundada 
disso. Está havendo uma pro-
cura abaixo da expectativa ain-
da. Um fato que a gente vê que 
está ocasionando isso é que 
muitas pessoas estão optando 
pela barra de chocolate e ou-
tros produtos similares. Um fa-
tor disso é o aumento do valor 
ovo de Páscoa e a diminuição 
da gramatura do produto. A 
gente acredita que na sema-
na que vem essa venda melho-
re por chegar mais próximo da 
data”, diz Maurício Trevisan, 
comprador de um supermerca-
do da cidade.

Nossa equipe foi conferir 
como está a disponibilidade de 
compra dos consumidores neste 
ano e a de preços nos supermer-
cados da cidade. Os valores dos 
ovos de Páscoa variam confor-
me a marca e gramatura do pro-
duto. Entre 100g e 190g, os preços 
variam de cerca de R$ 20 a qua-
se R$ 50. Já para os ovos com gra-
matura entre 200g e 750g, os va-

lores vão de R$ 37 a quase R$ 80, 
dependendo das marcas.

Apesar do preço alto dos 
ovos de chocolate, muitas pes-
soas ainda vão comprar o pro-
duto pela comodidade. Quem 
tem criança em casa, também 
não vai escapar. Pedro, de qua-
tro anos, encantou-se com a va-
riedade de cores e tipos de ovos 
de Páscoa. Aqueles que vêm 
com surpresas são os que mais 
chamam atenção, tanto que o 
papai Júlio Tiezerini, que opta 
sempre por produção caseira 
dos ovos de chocolate, vai ter 
que abrir uma exceção este ano. 

Irene Pinheiro foi ao super-
mercado pesquisar os preços 
do produto este ano e se assus-
tou com os valores.  “Vou achar 
outra opção, porque está mui-
to caro. Estou pesquisando e 
vou ver se vou ter condições de 
comprar. Senão vou dar outro 
presente pra substituir os ovos 
de chocolate”, argumenta.

Os consumidores mais cau-
telosos estão decidindo par-
tir para a produção caseira. E 
quando o assunto é produzir 
os ovos de chocolate em casa, 
quem sai ganhando são os es-
tabelecimentos que comercia-

lizam as tradicionais forminhas 
de Páscoa. Nestes locais, opções 
de preço e variedade também é 
o que não falta. “Faz uns três 
anos que estamos vendendo 
cada vez mais as forminhas. O 
pessoal está preferindo fazer 
em casa porque com uma bar-
ra de chocolate você consegue 
fazer vários, dos tamanhos que 
quiser. Dá inclusive para fazer 
com brinquedo dentro. Eu vou 
fazer em casa, que vai ser me-
lhor”, explica a empresária An-
drea Secchi, proprietária de um 
bazar da cidade.

O consumidor que quer 
economizar neste período em 
São Miguel do Oeste também 
está buscando outras formas de 
presentear. No caso das crian-
ças, os brinquedos são a gran-
de pedida. “As pessoas chegam 
aqui reclamando muito do pre-
ço dos ovos. Muitos procuram 
outras opções. Para as crianças, 
a maior procura é por brinque-
dos e jogos. E para os adultos a 
variedade de presentes é ainda 
maior”, menciona a empresária. 
E com esse tanto de opção, só 
não vai presentear nesta Páscoa 
quem está mesmo enxugando 
o orçamento.

Fotos : Camila Pompeo/O Líder

Consumidores miguel-oestinos ainda estão pesquisando valores nos supermercados das cidades

No bazar de andrea, as formas para produção caseira de ovos de Páscoa ganham 
lugar privilegiado nas prateleiras
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feSTA 
Almoço comunitário 
reúne cerca de 300 
participantes 

O domingo (18) foi de 
festa em Maravilha. O Sa-
lão Comunitário dos bair-
ros Universitário, Civemara 
e Novo Bairro sediou almo-
ço festivo. Cerca de 300 pes-
soas participaram do even-
to, que serviu macarronada 
com galeto e acompanha-
mentos. O evento foi pro-

movido pela Associação Co-
munitária do Novo Bairro. 

O evento é tradicional, re-
alizado anualmente no mês 
de março, e objetiva a inte-
gração da comunidade, além 
da arrecadação de recur-
sos. Neste ano, um dos ob-
jetivos é a conclusão das 
obras no Salão Comunitário. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

almoço contou com cerca de 300 participantes

Organizadores serviram macarronada com galeto e acompanhamentos

reCUrSOS
Hospital São José e Secretaria municipal 
de Saúde recebem recursos

As emendas são do depu-
tado federal Celso Maldaner 
(MDB), que esteve em Mara-
vilha para oficializar a entrega 
do recurso na manhã de quin-
ta-feira (22), no Hospital São 
José. O montante repassado 
para a área da saúde é de R$ 700 
mil. Deste total, R$ 300 mil fo-
ram entregues para o Hospital. 

Conforme a diretora-execu-
tiva do hospital, Neiva Schaefer, 
o valor será usado para compra 

de duas lavadoras, duas secado-
ras e uma calandra. “Para nós é 
muito importante. Atualmen-
te o hospital processa em mé-
dia 18 mil quilos de roupas por 
mês. É um setor importantíssi-
mo do hospital, no qual a rou-
pa tem que ser bem desinfeta-
da para não haver contaminação 
e infecção hospitalar”, destaca.  

A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu R$ 400 mil, va-
lor que será usado para custeio. 

O governo municipal agrade-
ceu ao deputado pela emen-

da e o parlamentar reforçou seu 
compromisso com a saúde. 

Entrega de recursos foi no Hospital São José

Carine Arenhardt/O Líder

SOLIDArIeDADe Contribuintes podem destinar até 3% do Imposto 
de Renda ao Fundo de Infância e Adolescência

Imposto de renda pode ajudar 
crianças e adolescentes de maravilha

Você já pensou em destinar 
parte do Imposto de Renda de-
vido para projetos sociais da sua 
cidade? Dia 30 de abril é o pra-
zo para entregar a declaração do 
Imposto de Renda, ou seja, fal-
ta aproximadamente um mês 
para encerrar o período de pres-
tar contas ao governo. Entretan-
to, o que muitas pessoas não sa-
bem é que parte destes recursos 
pode ser direcionada ao Fundo 
da Infância e Adolescência (FIA).

De acordo com o coordena-
dor do Núcleo dos Profissionais 
Contábeis da CDL e Associação 
Empresarial de Maravilha, Cel-
so Broetto, qualquer pessoa que 
tenha imposto a pagar ou a resti-
tuir pode fazer a doação. Porém, 
a mesma só pode ser feita pelos 
contribuintes que optar pelo mo-
delo completo de declaração. “Os 
contribuintes podem destinar 
até 3% do Imposto de Renda ao 
FIA. É importante destacar tam-
bém que a doação pode ser feita 
a qualquer momento do ano, mas 

se for depois do prazo será decla-
rada no ano seguinte”, diz. 

Broetto esclarece que ao 
contribuir o cidadão não terá ne-
nhuma perda financeira ou qual-
quer forma a mais de despesa. 
A destinação é feita no momen-
to da declaração e o contribuinte 
pode optar pelo Fundo Nacional, 

Estadual ou Municipal. “Orienta-
mos sempre para optar pelo Mu-
nicipal, pois aí o valor será gasto 
em Maravilha. Aqui no municí-
pio ainda falta muita informação 
sobre o assunto, as pessoas aca-
bam esquecendo. Mas é preci-
so lembrar que é uma iniciativa 
muito importante”, destaca.

Celso Broetto é coordenador do Núcleo dos Profissionais Contábeis

Camilla Constantin/O Líder

O Fundo da Infância e 
adolescência tem como objetivo 
financiar projetos que atuam na 
garantia da promoção, proteção 

e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente. Os recursos são 
aplicados exclusivamente nesta 
área, com monitoramento do 

ASSISTêNCIA SOCIAL

Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do adolescente.
De acordo com a secretária de 
assistência Social de Maravilha, 
Kathiucya Lara Immig, esses 
valores arrecadados podem 
ser utilizados em programas 
de atendimento a crianças 
e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social ou 
vítimas de violência, programas 
de incentivo à adoção, 
programas e ações que visam 
à erradicação do trabalho 
infantil, profissionalização dos 
adolescentes, entre outros.
a secretária explica que entidades 
que realizam trabalhos em prol de 
crianças e adolescentes também 
podem encaminhar projetos, onde 
a aprovação deve ser feita pelo 
Conselho Municipal da Criança e 
do adolescente. “Tudo é em prol 
das crianças. Em Maravilha nós 
compramos uma roupa nova, 
presentes de Natal. Este ano que 
passou levamos eles em uma 
pizzaria, coisa que nunca tinham 
feito. É tudo neste sentido, em 
benefício delas”, esclarece. 

AmPLIAçãO DA APAe
Show beneficente arrecada 
25% do valor da obra

O show beneficente com a dupla Victor & Leo, realizado 
em São Miguel do Oeste no último dia 11 de março, rendeu 
quase R$ 79 mil para a Apae de São Miguel do Oeste. Os nú-
meros foram divulgados pelo diretor financeiro, Ademir Pin-
to, durante coletiva de imprensa realizada na terça-feira (20). 
Os valores angariados com o show beneficente devem cobrir 
cerca de 25% do total das obras de ampliação da Apae, que já 
iniciaram.
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

ÁrIeS
Quem é desse signo não têm paciência 
para embalagens muito complicadas. Pre-
fira algo prático. Um chocolate simples, 
que derreta fácil na boca e com sabores di-
ferentes, é uma ótima opção para eles.
Sugestão para fazer em casa: ovo de 
Páscoa recheado com leite em pó

TOUrO
Os taurinos apreciam tanto quanti-
dade, quanto qualidade. Ovos gran-
des e de sabores diferentes vão agradar 
muito. Também capriche na embala-
gem, pois elegância é com este signo!
Sugestão para fazer em casa: 
ovo de Páscoa recheado

gêmeOS
As pessoas deste signo gostam de to-
dos os tipos de chocolate: branco, ao lei-
te, crocante… Podem até mudar de 
ideia sobre qual o preferido delas. Por-
tanto, invista em ovos que as surpreen-
dam, pois adoram coisas criativas!
Sugestão para fazer em casa: 
ovo de Páscoa duo chocolate

CâNCer
Romântico e muito ligado à famí-
lia, este signo vai querer dividir seu 
ovo de Páscoa com alguém. Como é 
bastante emotivo, ovos artesanais feitos 
especialmente para ele vão agradar e 
muito! Além disso, eles amam doces!
Sugestão para fazer em casa: 
ovo de Páscoa romântico

LeãO
Como gostam de estar em evidência 
e de se sentir especiais, capriche mui-

Confira sugestões de receitas delicio-
sas e fáceis de ovos de Páscoa para agradar 
cada signo! Difícil vai ser resistir à tentação!

Uma das épocas mais aguardadas do ano é 
a Páscoa. Família reunida e ovos de chocolate 
resumem muito bem esse período. Se você 
vai presentear alguém, mas ainda está em 

dúvida sobre qual chocolate mais vai agradar 
a pessoa, a astrologia te dá uma mãozinha!

Conheça os chocolates que fazem sucesso 
com cada signo e acerte na compra. Ou, se é você 
quem vai fazer o ovo de Páscoa, confira sugestões 
de receitas deliciosas e bem fáceis de fazer para 
agradar cada signo! Difícil vai ser resistir à tentação!

exCeLeNTe fIm De SemANA A TODOS!

to no presente dos leoninos. Embala-
gens exuberantes e chocolates gran-
des e finos vão destacar a sua realeza.
Sugestão para fazer em casa: 
ovo de Páscoa na travessa

VIrgem
Como são bastante atentos, ovos artesa-
nais cheios de bonitos detalhes são capa-
zes de deixar as pessoas de virgem extrema-
mente satisfeitas. Mas como costumam ser 
refinados, preferem um sabor mais suave.
Sugestão para fazer em casa: 
ovo de Páscoa de colher

LIBrA
O bom gosto dos librianos casa com 
ovos de Páscoa clássicos e elegan-
tes. Se puder investir em um chocola-
te importado, melhor ainda. Os bel-
gas serão um acerto em cheio!
Sugestão para fazer em casa: ovo de 
colher de Nutella e Ferrero Rocher

eSCOrPIãO
Invista no mistério do presente para agra-
dar quem é de escorpião. Chocolates re-
cheados com licores e cerejas fazem su-
cesso com este signo. Eles são intensos!
Sugestão para fazer em casa: 
ovo de Páscoa de Bis

SAgITÁrIO
Para acertar no chocolate para este sig-
no, aposte em sabores diferentes. Quem é 
de sagitário gosta da aventura de experi-
mentar algo novo. Também adoram sur-
presas! Os trufados são uma boa ideia.
Sugestão para fazer em casa: 
ovo de Páscoa trufado

CAPrICÓrNIO
Discretos até na hora de escolher uma em-
balagem, os capricornianos preferem cho-
colates mais tradicionais. Por isso, não ar-
risque com marcas desconhecidas ou 
com algo muito diferente. O bom e ve-

lho chocolate ao leite não tem erro.
Sugestão para fazer em casa: 
ovo de Páscoa crocante

AQUÁrIO
Os modernos aquarianos gostam de ex-
perimentar novidades e estão sem-
pre antenados. Além disso, gostam de 
ser diferentões e ir contra as conven-
ções. Invista em algo inovador para 
presentear quem é desse signo.
Sugestão para fazer em casa: 
ovo de Páscoa de churros

PeIxeS
Como é bastante sensível, a pes-
soa de peixes já vai ficar feliz só por 
você ter se lembrado dela. Para agra-
dar ainda mais, ovos caseiros e ar-
tesanais com detalhes personaliza-
dos vão deixar o pisciano radiante.
Sugestão para fazer em casa: 
ovo de Páscoa decorado
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO VOLTA AO MUNdO

por HENRIqUE HÜBNER

Vitrine

AgeNDA De eVeNTOS

MARAVILhA 
24/3 - 19º Rodeio Crioulo e Artístico – Centro de 
Tradições Gaúchas Juca Ruivo
- 10ª Caça aos Ovos – 15h – Parque Cidade das Crianças 
- Show com Os Forasteiros de Faraway – 23h – República 
Bowling Pub
- Festa Breja na Boca – 23h59 – Green Club
29/3 - Show com MC Fioti – 23h – Play Club
31/3 - Show sertanejo universitário com Eduardo Gustavo 
– 23h30 – Hangra 
8/4 - Pagode na Green – 18h – Green Club
14/4 - Festestranha Com Gentisquizita – 23h50 – Hangra

SÃO MIguEL DO OEStE 
24/3 - Mateada Erva-mate 
Taquaral – 8h – Rua almirante 
Tamandaré 
25/3 - Missa em Ação de Graças 
pelos 60 anos do Colégio La Salle 
Peperi – 10h - 
Igreja Matriz São Miguel arcanjo
27/3 - 8ª Maratona de Contos – 
8h30 – Sesc 
7/4 - Show com Renan Luiz – 
23h – Joy Lounge Bar
21/4 - 4ª Edição Construbeer – 
16h - Chácara Kopalski

Quatro dos cinco maiores 
hotéis do mundo estão em 
Vegas. São os hotéis Monte 
Carlo, Wynn, The Venezian e 
MGM Grand Las Vegas.
Com 350 metros de altura, 
a Stratosphere Tower é 
uma das maiores torres 
de observação do mundo. 
além de ser uma das 
melhores vistas de Las 
Vegas, ela ainda possui um 
parque de diversões no topo 
de sua torre.
Mais de 100 mil brasileiros 
visitam a cidade todos os 
anos. Eles estão entre os 
que passam mais tempo e 
que mais gastam na cidade. 
Estima-se que o brasileiro 
gaste US$ 3 mil por visita, 
cerca de três vezes mais 
que outros visitantes 

esPero que Tenham CurTido! semana que vem 
vamos exPLorar os meLhores LuGares Para se 

visiTar na disneyLândia dos aduLTos!!!

HOJe DAremOS CONTINUIDADe à NOSSA JOrNADA 
PeLA CIDADe De LAS VegAS, APreNDeNDO Um POUCO 

mAIS SOBre O QUe eLA Tem A NOS OfereCer!!!

estrangeiros.
Os cassinos de Las Vegas 
possuem réplicas de alguns 
dos monumentos mais 
conhecidos do mundo, 
como a pirâmide de Quéops, 
a Estátua da Liberdade 
e a Torre Eiffel. Já o The 
Venezian foi um pouco mais 
longe e tem construídas 
réplicas dos canais de 
Veneza no segundo andar do 
seu cassino.

Las Vegas é uma das cidades 
mais iluminadas do mundo. 
a cidade possui tantas luzes 
que é possível observá-la do 
espaço. O maior holofote 
do mundo também está na 
cidade, mais precisamente 
no topo da pirâmide do Luxor 
Hotel (a linha mais brilhante 
é a Las Vegas Strip, principal 
avenida onde estão os 
maiores hotéis e cassinos da 
cidade).

Botas são um caso de amor, não é? Fico 
esperando o inverno chegar para poder 
tirar as minhas do armário e, assim como 
muitas outras fashionistas, até me arrisco 
a usá-las em alguns dias de verão! Elas 
deixam qualquer look mais sofisticado e 
são muito confortáveis. Mas, qual é a bota 
que vai fazer mais sucesso neste inverno? 
Não é uma só, são várias as novas 
tendências! 
a grande novidade que vem aparecendo 
timidamente desde o ano passado é a 
bota branca. Ela combina muito com 
calças jeans clássicas ou de sarja preta, 
além de ficar linda com vestidos e saias. 
Outra tendência muito forte é a das botas 
vermelhas. Difícil de combinar? Não, basta 
optar por um look mais sóbrio em que a 
bota seja o grande destaque.
as botas no estilo coturno, com ou sem 
salto, também são uma das maiores 
tendências para esta estação. Fáceis de 
combinar, elas mostram que a tendência 
militar ainda aparece com força.
Como talvez você tenha notado, as botas 
de maior destaque no inverno 2018 
possuem cano baixo. as botas de cano 
alto ficam um pouco esquecidas neste 
ano, até porque a tendência desde 2016 é 
usar as calças mais curtas ou dobradas 
acima das botas, não mais por dentro 
delas. Você pode escolher investir na bota 
que faz mais seu estilo ou já aproveitar 
para garantir uma de cada, mas uma 
coisa você pode ter certeza: essas não 
são tendências passageiras, que no ano 
que vem você vai querer esquecer. Uma de 
cada, por favor! 

COmO É A BOTA DO 
INVerNO 2018?
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Vitrine

por dIANA HEINZ (INtERINA)
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

O LEO Clube Maravilha trará, na próxima quarta-feira (28), 
Volnei Kaidor. a palestra vai desenvolver os participantes para 
o trabalho voluntário, que faz a diferença na comunidade! O 
ingresso é um livro infantojuvenil novo ou usado, participe!

Ellen Taíne Schneider 
Shverz, o dia do nosso 
nascimento não é, 
nem pode ser, um dia 
comum. É um dia de 
se comemorar a vida, 
portanto é especial, é 
o seu aniversário. Na 
quarta-feira (28) você 
completa 20 anos e 
mais do que parabéns, 
merece cumprimentos 
e abraços, muitos 
presentes e felicitações, 
merece uma chuva de 
pétalas e graças do céu. 
Uma homenagem de 
seus amigos. 

a empresária e professora 
maravilhense Tânia Ceccon 
Zanella faz aniversário quinta-
feira (29). a família e os amigos 
desejam muitos anos de vida, 
mais sucesso e felicidade! 

a nossa equipe visitou os idosos do Lar Santa Bárbara. aproveitamos o projeto Terça-feira do Voluntariado para 
fazer a visita. agradecemos aos profissionais da instituição pela oportunidade! 

Quem completou mais um ano de vida 
na sexta-feira (23) foi o miguel-oestino e 
pioneiro de São Miguel do Oeste Ernesto 

Giehl, que hoje reside em Canasvieiras, 
Florianópolis. Parabéns e felicidades são 

os votos de Danilo de Ré e familiares!!!

Flávia Cristine 
Pereira aos 
3 aninhos, 

clicada por 
Nelci Barcello 

Fotografias
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

NA SUA eSTANTe

A BuSCA
após uma infância cheia de traumas, tudo o 
que Hannah Varner deseja é viver bem longe 
da mãe problemática e das complicações que 
a irmã, Tara, despeja em seu colo. Hannah 
quer algo que nunca teve: uma vida tranquila. 
Mas um telefonema muda todos os seus 
planos... Tara teve um filho e desapareceu, 
deixando o bebê aos cuidados de Hannah. 

Desesperada, a jovem decide investigar tanto o paradeiro 
da irmã, quanto a identidade do pai da criança. E descobre 
que um membro da família Travis pode ser o responsável 
por aquela confusão em sua vida. Nesta envolvente 
trama, com personagens densos e uma história familiar 
inesperada, Lisa Kleypas nos leva a conhecer mais um 
membro da família Travis e a descobrir o verdadeiro 
significado das palavras amor e entrega.

GAlOPE à BEIRA-MAR. CASOS E ACASOS 
DA POlÍTICA E OuTRAS HISTóRIAS
Galope à beira-mar traz histórias reunidas 
pelo escritor e ex-presidente da República 
José Sarney ao longo de sua vida. Mais do 
que uma biografia ou livro de memórias, 
trata-se de uma narrativa dos eventos que 
protagonizou ou observou em décadas de 
vida pública. Com título inspirado no nome 

dado a um dos ritmos dos cantadores do Nordeste, 
Galope à beira-mar é, sobretudo, um livro de causos. 
Rui Barbosa, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, 
Ulysses Guimarães, Jânio Quadros, os presidentes 
militares, escritores, jornalistas e padres aparecem 
ao lado de personagens anônimos, em histórias 
ouvidas por Sarney na infância ou nas viagens 
pelo mundo. Grandes personagens em pequenas 
histórias, ou pequenas personagens em grandes 
causos.

xx CONferêNCIA eSTADUAL eSPírITA DO 
PArANÁ, O QUe PUDe APreNDer 

Entre os dias 16 e 18 de março foi realizada a XX Conferência Esta-
dual Espírita na cidade de Pinhais, no Estado do Paraná. O evento, pro-
movido pela Federação Espírita do Paraná, contou com a presença do 
presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, e dos ora-
dores Sandra Borba Pereira, Divaldo Franco, Alberto Almeida, Haroldo 
Dutra Dias e Raul Teixeira. 

E eu tive a oportunidade de estar mais uma vez presente neste 
grande evento. O tema deste ano foi “construindo o mundo do ama-
nhã”, analisando tudo o que pude ouvir, para que possamos construir 
o mundo do amanhã diferente do que estamos vivenciando, precisa-
mos mudar. 

Divaldo Franco, na palestra “São chegados os tempos”, ressaltou 
que esquecemos a solidariedade, mas nunca se viu tanta solidão, e que 
precisamos abrir os braços da solidariedade para que não tenhamos 
mais a solidão. E você deve estar se questionando: o que devo fazer para 
ser mais solidário? 

Comece com pequenas atitudes em casa, como marido colabore 
mais sua esposa, olhe nos olhos dela e veja que por vezes ela diz que 
está bem, mas lá no fundo, está triste, cansada, querendo um abraço. 
Como esposa, seja mais compreensiva, por vezes o marido teve um pés-
simo dia de trabalho, mas não gostaria de falar sobre isso, quer apenas 
se distrair assistindo seu jogo de futebol, compreenda e respeite o seu 
silêncio. 

Aos filhos cabe respeitar os pais, sem precisar gritar ou bater a por-
ta do quarto, porque foi repreendido. 

Todavia os pais também devem ser solidários com seus filhos, ob-
serve o seu esforço, quantos trabalham o dia inteiro, estudam à noite e 
quando podem ficar em casa, são obrigados a ouvir suas reclamações. 
Será que não seria melhor, ouvir palavras de incentivo e bom ânimo? 

Sandra Borba Pereira, falou sobre as reclamações e disse que pas-
sados mais de dois mil anos continuamos aflitos, reclamando das nos-
sas dores reais, mas também imaginárias. E que o problema da ação hu-
mana é estar repleta de egoísmo, e que até quer adequar a ação divina. 

E que precisamos de força moral para estancar as causas das 
nossas dores. A força que traz a coragem para a mudança e confian-
ça no futuro. 

É claro que muito se ouviu também sobre os ensinamentos de Je-
sus. Divaldo Franco esclareceu que o Sermão da Montanha inverteu 
a ordem, pois na época em que nosso Mestre chegou, herói era aque-
le que guerreava, mas Jesus afirmou que herói é aquele que vence a si 
mesmo, superando suas más inclinações.  

Foram tantos ensinamentos que é impossível resumir em pou-
cas palavras, mas o maior deles pode ser resumido em uma só pa-
lavra: Amor! 

Precisamos cada vez mais de amor em nossas vidas, mesmo dian-
te de nossas dificuldades e sofrimentos, somente o amor será capaz de 
romper as barreiras do ódio, do orgulho e do egoísmo. Não importa se 
você tem religião e qual é, simplesmente AME. 

Na última semana visitamos 
a Expo Revestir em São Paulo 
e tivemos gratas surpresas! O 
apelo emocional, ambientes 
coloridos, espaços que remetem 
lembranças do passado. Que 
tempo estamos vivendo?
Tempo de simplicidade, de 

materiais naturais (madeiras, 
concretos, mármores). Tempo 
de sensações, de se sentir 
bem, de compartilhar e receber. 
Com o olho nessa tendência as 
empresas procuraram tocar as 
pessoas através de ambientes 
sensoriais, diferente de edições 

passadas, onde apenas o 
produto era mostrado. 
Entendemos que as empresas, 
a partir de agora, tendem a 
se preocupar em oferecer 
experiências e não apenas 
o produto. Usar os materiais 
a para transformar o lar em 

um espaço e 
reconexão e 
equilíbrio. 

SeNTIr, A grANDe JOgADA DA exPO reVeSTIr 2018!
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MAREUMARI

LEVARDAC
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Distúrbio 
comum em

ex-com-
batentes

Situação 
do culpado,
na "pizza"
política

Animal 
de carga
típico do
Nordeste

Documen-
to autên-

tico de um
contrato

Baixos (?),
categoria
de cigarro

Ato presi-
dencial
oposto à
sanção

Mania do
pescador,
ao contar
histórias

(?) Paes:
atuou em

"Velho 
Chico" (TV)

Nova tec-
nologia de
monitores 
e TV (sigla)

Atração
artística

da Capela
Sistina

(?) B:
expressão
do tempo
do vinil

(?) press,
aparelho
de ginás-
tica (ing.)

Fruto co-
mestível
quando
cozido 

A alta
libera o
navio

encalhado

Órgão 
substituído
pela Anac

(sigla)

Lote, em
inglês

Véspera,
em inglês

Estou 
a par

Enxota
galinhas

Curso
de água

abundante

"Eu Tu
(?)", filme
premiado
com Re-

gina Casé

Bono (?), 
líder do U2
(?) Gomes,

político

Escória (pl.)
Bem nego-
ciado pelo
corretor

Local de
parada de
um trem

Opção alimentar
prática,
rica em
fibras

Instru-
mento 

musical do
chorinho

Molde pa-
ra gesso
Colo, em

inglês

Espaço reservado em
jornais para opiniões

e sugestões
Pergunta retórica

Grandes inundações
É protegido
por Juizado
especial

Identidade
atribuída

a uma
pessoa de

acordo
com seus
genitais

O Náutico, 
em relação
ao Sport
Ligação

Sinal
luminoso de trânsito

"Deixa a Vida me (?)",
sucesso de Zeca 

Pagodinho

3/dac — eve — lap — lcd — leg — lot — vox. 5/umari.

INGREDIENTES
BOLINHO:
3 ovos
2 xícaras de chá de açúcar
4 colheres de sopa de manteiga (em 
temperatura ambiente)
1 xícara de chá de leite
3 xícaras de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento
1 colher de chá de essência de 
baunilha ou 1/2 xícara de chocolate em 

CUPCAKe COeLHINHO DA PÁSCOA
pó (dependendo do sabor desejado)

COBERTURA:
200 g de manteiga sem sal
500 g de açúcar de confeiteiro 
peneirado (em temperatura 
ambiente)
2 colheres de chá de leite
1/2 colher de chá de essência de 
baunilha
M&Ms vermelhos (olhos)
Cereal crocante coberto de chocolate 
ou gota de chocolate (nariz)
Chocolate granulado (bigodinhos)
Bis de chocolate branco (orelhas)

MODO DE PREPARO
BOLINHO:
Separe as claras e misture na 
batedeira até que fiquem em neve. 
adicione as gemas e misture 
novamente até que fique uniforme. 
Vá adicionando os demais 
ingredientes na ordem listada e 
misturando na batedeira a cada 
novo ingrediente adicionado. 
Tenha a certeza de que a massa 
está uniforme antes de adicionar 
o próximo ingrediente. Separe 
as forminhas de cupcake no 
tabuleiro e as encha de massa até 

1/2 a 2/3 da forminha. Leve ao 
forno em temperatura média por 
aproximadamente 20 minutos.

COBERTURA:
Enquanto o bolinho está no forno, 
coloque a manteiga na batedeira 
e bata por aproximadamente 4 
minutos em velocidade alta. Ela 
deverá mudar sua coloração de 
amarelo para um tom mais claro 
(quase branco). adicione o açúcar 
aos poucos e vá batendo com 
a manteiga. adicione o leite e 
a essência de baunilha e bata 

por mais 5 minutos. Coloque a 
cobertura sobre o bolinho alisando 
com uma colher para que fique 
com um formato arredondado 
sobre o cupcake. Corte o Bis ao 
meio (longitudinalmente) e espete 
na cobertura e no bolo de forma 

semelhante à foto, formando as 
orelhas do coelho. Coloque dois 
M&Ms para representar os olhos 
e o cereal crocante ou gota de 
chocolate para formar o nariz. Por 
fim, faça os bigodes do coelho 
com chocolate granulado.

Vitrine

VAmOS COLOrIr
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Quase mil casquinhas de 
ovos foram confeccionadas 
pelos idosos do Lar Santa 
Bárbara. A atividade de in-
tegração para comemorar 
a Páscoa rendeu a venda 
de dúzias além da confec-
ção da Osterbaum, a árvo-
re da Páscoa. Conforme o 
proprietário do Lar de Ido-
sos Santa Bárbara, Ricar-
do André Jomertz, a ideia 
começou no ano passado e 
como é provinda da cultu-
ra alemã, muitos pacientes 
já conheciam. “Decidimos 
resgatar essa tradição já 
no ano passado. Este ano 
nossa decoração está bem 
maior e esperamos que 
cresça a cada ano”, explica.

Segundo a cultura, a 
árvore deve ser seca, pois 
representa a morte de Je-
sus. Nos galhos são colo-
cadas cascas de ovos co-
loridos, que simbolizam 

TrADIçãO ALemã Decoração produzida pelos pacientes levou 
mais de dois meses para ficar pronta

Idosos do Lar Santa Bárbara 
constroem árvore da Páscoa 

a alegria da vida e a res-
surreição. “O que não co-
locamos na árvore, nós 
comercializamos por 
um preço bem simbóli-
co e o lucro foi reverti-
do para os idosos”, afirma.

DeSfILe De mODA
Outro cronograma que en-

volve os pacientes ocorre no 
sábado (31), na sede do Lar. 
O evento será um desfile de 
moda com peças cedidas pela 
Loja Sucesso Modas, com direi-

to à passarela para os modelos, 
que será emprestada pela Fre-
eColor Digital. A programação 
é aberta ao público e o ingres-
so de entrada custa um qui-
lo de alimento não perecível 
ou um produto de limpeza. 

Idosos confeccionaram as casquinhas e auxiliaram na montagem da Osterbaum

Divulgação

As escolas pertencentes à 
Gerência Regional de Educação 
(Gered) de Maravilha promove-
ram uma manhã de debate, dis-
cutindo as mudanças propos-
tas pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Na terça-fei-
ra (20) foi “Dia D” na regional, 
quando alunos, diretores e pro-
fessores se reuniram em suas 
respectivas escolas para fazer a 
primeira análise conjunta do do-
cumento histórico para o país.

A implantação da Base Na-
cional Comum Curricular come-
ça em 2019 em todo país, propon-
do a padronização do ensino em 
escolas públicas e particulares. 
Homologado em dezembro de 
2017, prevê o que será ensinado 

dentro das salas de aula, de acor-
do com o ano escolar dos alunos.

A gerente regional de Educa-
ção, Zenaide Borre Kunrath, des-
tacou a importância deste deba-
te, realizado em todas as escolas, 
e afirma que a Base Nacional é 
importante para que o ensino 
seja padronizado no país, tanto 
nas escolas públicas, como pri-
vadas. A gerente regional afirma 
que Santa Catarina está bem co-
locada nacionalmente em ava-
liações da educação, mas a pa-
dronização é importante para 
que todos os estados tenham 
a mesma qualidade de ensino. 
Ainda neste ano as escolas po-
derão promover novos encon-
tros para debater o assunto.

maravilha 
escolas debatem 
implantação da Base 
Nacional Comum Curricular

Divulgação

Dia D na Escola de Educação Básica Santa Terezinha de Maravilha
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Mas o que são núcleos 
urbanos?

Segundo a legislação, um 
núcleo urbano é um assenta-
mento humano, com uso e ca-
racterísticas urbanas, constituí-
do por unidades imobiliárias de 
área inferior à fração mínima de 
parcelamento, independente-
mente da propriedade do solo 
ainda que situado em área quali-
ficada ou inscrita como rural.

Quando um núcleo urbano pode 
ser considerado informal?

Um núcleo urbano informal 
é aquele clandestino, irregular ou 
onde não foi possível realizar, por 
qualquer modo, a titulação de 
seus ocupantes, ainda que aten-
dida a legislação vigente à épo-
ca de sua implantação ou regu-
larização.

E quando é considerado núcleo 
urbano informal consolidado?

Isso acontece quando há difí-
cil reversão. Ou seja, quando a si-
tuação considera o tempo que os 
moradores ali residem, a natureza 
das edificações, a localização das 
vias de circulação e a presença de 
equipamentos públicos, entre ou-
tras circunstâncias a serem avalia-
das pelo município.

Quais os objetivos da Reurb?
A legislação objetiva trazer 

cidadania ao povo, identifican-
do os assentamentos humanos 
informais que devem ser regu-
larizados; criar unidades imo-
biliárias compatíveis com o or-
denamento territorial urbano, 
instituindo os direitos reais; am-
pliar o acesso a terra urbanizada 
pela população de baixa renda; 
promover a integração social e a 
geração de emprego e renda; es-
timular a resolução extrajudicial 

reUrB Conheça a lei federal que facilita a prática. Mais de 11 milhões de brasileiros compraram moradias irregulares

regularização fundiária Urbana, como conseguir? 

C
onquistar a casa própria exi-

ge empenho e esforço. Por 

mais feliz que o sonho desta 

conquista pareça, pode aca-

bar em pesadelo. No Brasil, estima-se 

que existam mais de 11 milhões de pes-

soas que compraram um imóvel irregu-

lar e acabaram sem infraestrutura e do-

cumentação. A carência desses direitos 

básicos traz inúmeros prejuízos à condi-

ção digna de moradia destas famílias, ao 

desenvolvimento socioeconômico, am-

biental e urbanístico das cidades.

Moradias regulares garantem o 

acesso à infraestrutura básica e docu-

mentos como a escritura da proprieda-

de. De acordo com a consultora imo-

biliária e despachante documentalista 

Sandra Regina Decker, quando regu-

lar, o cidadão passa a participar do sis-

tema financeiro e econômico do país e 

no desenvolvimento de sua comunida-

de, que poderá oferecer condições dig-

nas habitáveis. Em julho do ano passa-

do, a regularização de terras e imóveis 

sem documentação teve novas regras. 

Com a conversão da Medida Provisó-

ria nº 759/16, de 22/12/2016, na Lei nº 

13.465/17, publicada em 12/07/2017, 

ocorreu uma inovação do processo de 

regularização fundiária, trazendo maior 

agilidade aos procedimentos, eis que 

todo o processo tramita na esfera admi-

nistrativa, ou seja, junto ao município e/

ou Distrito Federal e o cartório de imó-

veis. Mas tornar possível a titulação de 

propriedades irregulares exige o enten-

dimento de alguns conceitos e o auxílio 

de profissionais. Capacitada no assunto, 

Sandra explica a regulamentação: 

O QuE é A REGulARIzAÇÃO FuNDIáRIA uRBANA?
Trata-se da lei nº 13.465/17, publicada em 12 
de julho de 2017, que institui as normas gerais e 
procedimentos, no território brasileiro, abrangendo 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
que visam à regularização de núcleos urbanos 
informais, objetivando regularizar as propriedades sem 
documentação e reurbanizando os locais.

de conflitos;  garantir o direito 
social à moradia digna e condi-
ções de vida adequadas; garan-
tir a efetivação da função social 
da propriedade; ordenar o ple-
no desenvolvimento das funções 
sociais das cidades; concretizar o 
princípio constitucional da efici-
ência na ocupação do solo; pre-
venir e desestimular os núcleos 
informais; conceder direitos re-
ais; franquear participação dos 
interessados nas etapas do pro-
cesso de regularização fundiária. 

Quais as modalidades de 
Reurb? O que é Reurb-s e 
Reurb-e?

A Reurb pode ser de caráter 
Social, sendo Reub-S,  ou de ca-
ráter Específico, a Reurb-E. Na 
Reurb-s, por exemplo, enqua-
dram-se os núcleos urbanos in-
formais consolidados ocupados 
por população predominante-
mente de baixa renda. Já a Reurb
-e, ou seja, regularização de inte-
resse específico, aplica-se para os 
núcleos urbanos informais, con-
solidados e ocupados pela popu-
lação não classificada como de 
interesse social.  A predominân-
cia é que irá definir em qual mo-
dalidade, Reurb-s ou Reurb-e, 
o núcleo será enquadrado para 
fins de regularização fundiária.

Quem pode ser beneficiado 
como ocupante com a Reurb e 
quem é legitimado para propor a 
regularização?

O beneficiado é aquele que 
mantém o poder de fato sobre o 
lote ou fração ideal de terras pú-
blicas, ou privadas, em núcle-
os urbanos informais. São le-
gitimados a União, os estados, 
o Distrito Federal e os municí-
pios, diretamente ou por meio 
de entidades da administração 

pública indireta; os seus bene-
ficiários, individual ou coletiva-
mente, diretamente ou por meio 
de cooperativas habitacionais, 
associações de moradores, fun-
dações, organizações sociais, or-
ganizações de sociedades civis 
de interesse público ou outras as-
sociações civis que tenham por fi-
nalidade atividades nas áreas de 
desenvolvimento urbano ou re-
gularização fundiária urbana; os 
proprietários de imóveis ou de 
terrenos, loteadores ou incorpo-
radores; a Defensoria Pública, em 
nome dos beneficiários hipossufi-
cientes e o Ministério Público.

O loteador clandestino que 
promover a Reurb está isento de 
penalidades?

O pedido de instauração por 
proprietários, loteadores e incor-
poradores que tenha dado causa 
à formação de núcleos urbanos 
informais, ou os seus sucesso-
res, não os eximirá de responsa-
bilidades administrativa, civil ou 
criminal.

De quem é a competência para 
aprovar a Reurb?

O município e o Distrito Fe-
deral são os entes competen-
tes para aprovar. A Certidão de 
Regularização Fundiária (CRF), 
emitida por eles, trará o projeto 
de regularização bem como iden-
tificará e declarará os ocupantes 
de cada unidade imobiliária com 
destinação urbana regularizada, e 
os seus direitos reais.

O que deve conter no projeto de 
regularização fundiária? E quem 
é responsável pela realização 
da infraestrutura do local objeto 
da Reurb? 

O projeto de regularização 
fundiária deverá, no mínimo, in-
dicar as unidades imobiliárias a 
serem regularizadas, as vias de 
circulação existentes ou projeta-
das e as medidas previstas para 
adequação de infraestrutura es-
sencial, por meio de desenhos, 
memoriais descritivos e crono-
grama físico de obras e serviços a 
serem realizados. Nos termos da 
legislação, na Reurb-s, operada 

sobre área de titularidade de ente 
público, cabe ao entre público ou 
ao município promotor ou ain-
da ao Distrito Federal, a respon-
sabilidade de elaborar o proje-
to de regularização fundiária nos 
termos do ajuste que venha a ser 
celebrado. Já quando se trata da 
modalidade Reurb-e, a regulari-
zação fundiária será contratada e 
custeada por seus potenciais be-
neficiários ou requerentes pri-
vados. Pode ainda, o município, 
em caso de invasões ou ocupa-
ções de áreas públicas, proceder 
a elaboração e o custeio do pro-
jeto de regularização fundiária e 
da implantação da infraestrutura 
essencial, com posterior cobran-
ça aos seus beneficiários.

Como fica a dimensão dos lotes 
e os requisitos urbanísticos?

Os municípios poderão dis-
pensar as exigências relativas ao 
percentual e às dimensões de áre-
as destinadas ao uso público ou 
ao tamanho dos lotes regulariza-

dos, assim como a outros parâ-
metros. Esses requisitos e padrões 
urbanísticos são definidos em lei 
municipal/distrital, onde deverão 
editar norma possibilitando a mi-
tigação das exigências citadas.

Qual é o título a ser entregue ao 
beneficiário da Reurb?

Após a realização do pro-
cesso de regularização fundiária 
e sua aprovação, o município ou 
Distrito Federal emitirá a Certi-
dão de Regularização Fundiária, 
que é levada para registro jun-
to ao Cartório de Imóveis, acom-
panhada do projeto de regulari-
zação, onde o oficial de registro 
procederá os atos necessários à 
efetivação do registro.

Como essa legislação impacta 
nossa região?

Em nossa região, diversos 
são os casos de compra e venda 
de imóveis apenas por contratos, 
ou até mesmo sem documento 
algum. Muitas pessoas investiram 

seus únicos recursos na aquisição 
de um lote ou uma casa, porém 
posteriormente descobriram tra-
tar-se de imóveis irregulares. Vá-
rias são aquisições de frações 
inferiores às permitidas pela le-
gislação de parcelamento, sem 
infraestrutura ou com infraestru-
tura precária. Outra situação cor-
riqueira são os núcleos urbanos 
informais que surgiram às mar-
gens dos lagos das barragens, 
onde as pessoas adquiriram imó-
veis carentes, tanto de  infraestru-
tura, quanto de documentos.Sandra, na qualificação com o professor Jamilson Sabino

Divulgação

Sandra Regina Decker, da 
empresa Solução assessoria 
em Documentos Imobiliários, 
participou no ano passado, em 
Chapecó, do curso de capacitação 
sobre Regularização Fundiária 
oferecida pela Secretaria Executiva 
de Habitação e Regularização 
Fundiária, por meio da Secretaria 
de Estado da assistência 
Social, Trabalho e Habitação de 
Santa Catarina. a qualificação 
foi ministrada pelo Dr. Silvio 
Figueiredo, Diretor do Departamento 
Nacional de assuntos Fundiários 
Urbanos da Secretaria Nacional 
de Desenvolvimento Urbano do 
Ministério das Cidades. Em março 
deste ano Sandra participou do 
curso sobre Regularização Fundiária 
Urbana ministrado em Florianópolis, 
pelo professor Jamilson Sabino, da 
Escola Brasileira de administração 
Pública (EBaP). 
O tema abordou as inovações 
trazidas pela Legislação de 
regularização fundiária, onde a 
Medida Provisória foi convertida 
na Lei nº 13.465/17, publicada em 
12/07/2017. a empresa Solução 
assessoria é especializada no ramo 
de regularização de imóveis, com 
profissionais atuando há mais de 
20 anos, e busca sempre trazer 
ao alcance de todos as soluções 
e inovações legislativas, zelando 
sempre pela segurança jurídica.
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A principal festa da igre-
ja cristã será comemorada 
no próximo dia 1º de abril, 
quando os fiéis relembram 
a ressureição de Cristo, filho 
de Deus. A Páscoa é festeja-
da de forma diferente entre 
as diversas denominações do 
cristianismo, mas o signifi-
cado principal se mantém. A 
ressureição significa a passa-
gem para um novo tempo e a 
chance da vida eterna. 

O padre Pedro Almeida, 
missionário da Sagrada Fa-
mília na Paróquia São José 
Operário de Maravilha, re-
força que a Páscoa é tempo 
de esperança, de entrega e de 
acreditar no novo amanhã. 
Ele lamenta que o verdadei-
ro sentido já tenha sido des-
virtuado por muitos, princi-
palmente quando se dá mais 
importância para o lado eco-
nômico desta data. Para o pa-
dre, o sentido da Páscoa pre-
cisa estar presente em nosso 
dia a dia. 

“Quando falamos de res-
sureição de Jesus Cristo, é 
aqui também que embasa-

feSTA CrISTã Paróquias de Maravilha e São Miguel do Oeste organizam programação 
especial para a principal festa do cristianismo 

Igreja cristã se prepara para celebrar 
ressureição de Cristo com a festa de Páscoa

ACOmPANHe A 
PrOgrAmAçãO De SãO 
mIgUeL DO OeSTe:
Dias 24 e 25/3 
Celebração com Bênção 
de Ramos 

Dia 28/3 – QuARTA-
FEIRA
Celebração e Bênção 
da Saúde, às 15h, com 
confissões (levar chás e 
ervas medicinais)

Dia 29/3 – QuINTA-
FEIRA
Celebração de Lava-pés, 
às 19h

Dia 30/3 – SEXTA-
FEIRA 
Via-Sacra na Matriz, às 
9h, com confissões
Celebração da Paixão 
de Cristo, às 15h, com 
confissões

Dia 31/3 – SáBADO 
Celebração da Vigília 
Pascal, às 19h
(Levar velas para 
acender durante a 
celebração e frascos 
para levar água benta)

Dia 1º/4 – DOMINGO DE 
PáSCOA 
Celebração da 
Ressurreição de Cristo, 
às 8h e às 19h30

mos a nossa vida, a nossa res-
sureição também. É a par-
tir desta passagem da morte 
para a vida que nós acredita-
mos na vida eterna. Mas esta 
vida eterna, ela acontece no 
nosso cotidiano, não é so-
mente depois da nossa mor-
te. Ela está em cada ação que 
nós vamos vivendo dentro de 
nossas comunidades, famí-
lias, dentro do nosso traba-
lho, e é claro, tem a sua pleni-
tude junto com nosso Senhor 
Jesus Cristo no reino dos 
céus, na eternidade”, afirma. 

Programação da Paróquia 
São José Operário

Para comemorar a Pás-
coa, a Paróquia São José Ope-
rário, que abrange os muni-
cípios de Maravilha, Flor do 
Sertão, São Miguel da Boa 
Vista e Tigrinhos, prepa-
rou uma programação espe-
cial para a próxima semana. 
A abertura da Semana San-
ta ocorre amanhã (25), com 
a celebração do Domingo de 
Ramos, que representa a en-
trada de Jesus Cristo em Je-

rusalém. Na igreja matriz de 
Maravilha a celebração será 
realizada às 9h, com benção 
de ramos. 

Na Quinta-Feira Santa, 
pela parte da manhã, os pa-
dres de todas as paróquias se 
reúnem em Jaraguá do Sul. O 
dia marca a Instituição da Eu-
caristia e a benção dos San-
tos Olhos e terá celebração na 
matriz de Maravilha às 19h. 

A Sexta-Feira Santa mar-
ca a paixão de Jesus Cristo 
e veneração da Santa Cruz, 
e neste ano terá celebração 
às 9h na igreja matriz com a 
Catequese, às 15h para toda 
comunidade, lembrando a 
trajetória de Jesus, com a ca-
minhada e morte na cruz. 

O Sábado de Aleluia 
marca a renovação do 
batismo, com benção do 
fogo. Na igreja matriz tem ce-
lebração às 19h e as famílias 

são convidadas a levar velas 
para a missa. 

No domingo a celebração 
da ressureição de Jesus será 
às 9h e tem um significado 
especial em comemoração à 
vida eterna. 

Igreja Luterana divulga 
programação 

A Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil 
de Maravilha tem programa-
ção especial, que começa na 
Quinta-Feira Santa. Neste dia, 
às 20h, tem culto com Santa 
Ceia. Na Sexta-Feira Santa tem 
culto com Santa Ceia às 9h e no 
domingo de Páscoa a progra-
mação inicia às 6h, com café da 
manhã seguido de culto. 

Também há cultos nas 
comunidades, na sexta-feira, 
às 9h no Bairro Floresta, às 
14h na Linha Primavera Alta e 
às 20h na Linha Cabeceira do 

Iraceminha, todos com Santa 
Ceia. No domingo tem cele-
bração às 15h na Linha Con-
soladora. 

Programação em São 
miguel do Oeste integra 

missas e vigílias
Durante toda a Semana 

Santa a Igreja Matriz São Mi-
guel Arcanjo, de São Miguel 
do Oeste, terá programação 
extensa para os fiéis. Oficial-
mente a Semana Santa inicia 
amanhã (25) e segue até o sá-
bado (31), mas na Paróquia 
São Miguel Arcanjo a progra-
mação começou no último 
fim de semana. 

Integram as atividades de 
2018 missas e vigílias. A pro-
gramação segue hoje (24) e 
amanhã (25) com celebração 
e Bênção de Ramos. A orien-
tação é que os fiéis levem os 
ramos de casa. No Domingo 

de Páscoa, dia 1º de abril, a 
comunidade vai acompanhar 
uma celebração que retratará 
a ressurreição de Cristo.

Arquivo/O Líder 

Festa cristã lembra a morte de Jesus na cruz e ressureição

Carine arenhardt/O Líder

Padre Pedro almeida fala sobre sentido da Páscoa
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ENSAIOS 
fOtOgRáfIcOS EM 
cLIMA DE PáScOA 

Coelhos, cestas, ovos, cenouras 
e fantasias. Para quem deseja 
registrar momentos especiais, a 
Páscoa é uma ótima opção. assim 
como o Natal, a data também é 
ideal para investir em imagens 
diferenciadas para guardar de 
recordação.
a Foto Zanotto oferece cenários 
especiais, com estúdio amplo e 
confortável, pensando sempre na 
segurança e conforto para receber 
os pequenos. Para deixar as fotos 
ainda mais originais e divertidas, são 
usados vários acessórios e objetos. 
Tirar fotos neste universo temático 
é também uma forma bonita de 
registrar uma data tão importante e 
feliz para as famílias. 
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16º ANIVerSÁrIO Nesses anos de história a equipe já fez centenas de viagens pelos três estados do Sul, Argentina e Paraguai

moto grupo fora de giro festeja aniversário 
com encontro de motociclistas

A comemoração do 16º 
aniversário do Moto Grupo 
Fora de Giro de Maravilha 
foi realizada no sábado (17), 
com a participação de 25 gru-
pos de motociclistas. A pro-
gramação começou pela ma-
nhã, no espaço externo da 
Montagna Confraria, ao lado 
do Auto Posto Kakareko. Ao 
meio-dia a organização ser-
viu cerca de 250 almoços. 

Os participantes tam-
bém apreciaram chope arte-
sanal, música e um momen-
to para encontrar amigos, 
permanecendo no local até 
o início da noite. Conforme 
os organizadores, a partici-
pação de público foi muito 
satisfatória. O Moto Grupo 
agradece a todos os partici-
pantes e aos membros que 
se envolveram na organi-
zação e trabalhos durante o 
evento. 

De passeios nos fins de semana a reuniões entre amigos. 
Do desejo por liberdade e pela necessidade de compartilhar 
momentos nasceu o Moto Grupo Fora de Giro. Em 23 de 
março de 2002 surgia uma nova geração de motociclistas 
prontos para aventuras pelo continente Sul americano. 
Nesses 16 anos de história a equipe já fez centenas de 
viagens pelos três estados do Sul, argentina e Paraguai. Mas 
não é só para pegar a estrada que o grupo se reúne. Todos os 
anos os participantes promovem ações sociais, como o Natal 
Fora de Giro, por meio da doação de brinquedos; a campanha 
do agasalho; e orientações sobre segurança no trânsito. Os 
motociclistas realizam anualmente o Moto Giro, um encontro 
entre equipes de todo o Brasil. 

16 ANOS COmPArTILHANDO VIAgeNS e HISTÓrIAS
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Vinte e cinco grupos de motociclistas participaram do evento

Integrantes do Moto Grupo Fora de Giro

LIONS CLUBe mArAVILHA

NOVA SeDe

Diabetes é tema de palestra e campanha 

Caixa econômica federal atenderá 
na Avenida Araucária

A sede do Lions Clube re-
cebeu na noite de quarta-fei-
ra (21) cerca de 70 pessoas para 
palestra, cujo tema foi “Des-
cobrindo a diabetes”. O even-
to foi promovido pelo Lions 
Clube Maravilha e a palestra mi-
nistrada pela professora uni-
versitária, com formação na 
área da saúde, Paula Correia. 

Além da palestra, o Lions 
Clube está organizando campa-
nha voltada para toda comunida-
de, com distribuição de folders, 
com orientações sobre a diabetes. 

Palestra realizada na sede do Lions

O material deve ser entregue em 
aproximadamente nove mil resi-
dências de Maravilha, entre cidade 
e interior, pelas agentes comuni-
tárias de saúde. Conforme o pre-

sidente do Lions Clube Maravilha, 
Rudimar Bregow, o objetivo é dei-
xar a população informada sobre 
esta doença silenciosa e que causa 
grandes danos à saúde humana. 

Carine Arenhardt/O Líder

A agência da Caixa Econômica Federal vai sair da 
Avenida Sul Brasil e já tem um novo endereço em Ma-
ravilha. Segundo o gerente do banco, Teori Francisco 
Dal Cim, a data para a migração e inauguração da nova 
sede não está definida. A nova estrutura fica na Avenida 
Araucária, ao lado da Drummond Cafeteria & Livraria.

O local já está com as cores da agência e sen-
do adaptado para receber os clientes. De acordo com 
o gerente, não haverá mudanças drásticas, já que to-
dos os serviços serão transferidos para a nova es-
trutura. A Caixa retorna para a Avenida Araucá-
ria, onde iniciou o atendimento em Maravilha. 

Banco está sendo adaptado no novo local com cores da agência 
e guichês

Ederson Abi/O Líder
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De acordo com a secretá-
ria de Saúde de Maravilha, Miria-
ni Sartori, o município contava 
com 108 pacientes na fila de es-
pera para fazer o exame de den-
sitometria óssea. Segundo Miria-
ni, alguns desde 2016. Ela lembra 
que mesmo sendo dever do Es-
tado, o município assumiu o 
compromisso de fazer e pagar 
pelos procedimentos. De acordo 
com a secretária, o investimen-
to é de em torno de R$ 13 mil. 

Desde segunda-feira (19) os 
pacientes da fila foram chama-

dos para marcar a data do exa-
me. A secretária ressalta que 
os procedimentos serão fei-
tos pelos prestadores de servi-
ço do município. Segundo ela, 
até o fim do mês de abril to-
dos os exames serão feitos. 

Miriani ressalta que como 
é dever do Estado, o municí-
pio precisou pedir a autoriza-
ção deste para assumir os traba-
lhos. “Esses exames de média 
complexidade são dever do Es-
tado, mas nossa cota de exa-
mes é de duas ao mês, e as-

sim a gente sabe que a fila não 
anda mesmo”, desabafa. 

A secretária reforça que até 
o fim do ano outras filas de espe-
ra serão zeradas. “Fizemos um 
levantamento de todos os crité-
rios, primeiro levantamos qual 
a maior necessidade. Onde está 
o maior tempo de espera. Fize-
mos também o levantamento 
da oftalmologia, que é uma fila 
que a gente pretende zerar bre-
vemente. Tem dos ultrassons, 
endoscopia, colonoscopia, que 
é outro exame que é para diag-

nóstico. No ano passado a gente 
fez um mutirão de ortopedia, ex-
ceto coluna, que hoje tem pou-
ca gente nessa fila, a gente fez de 
cirurgia geral e queremos fazer 
mais um mutirão de cirurgia ge-
ral e de otorrino também”, con-
ta, ressaltando que o objetivo é 
acabar com as filas de pelo me-
nos os que estão esperando e en-
caminhados. “As filas a gente 
zera elas hoje, amanhã ela reco-
meça, mas o que não podemos 
é deixar as pessoas esperando 
por tanto tempo”, disse Miriani.

mArAVILHA

CArNê DO IPTU

município vai zerar a fila de espera para densitometria óssea

município recebe 77% da estimativa no primeiro 
dia de pagamento 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS
 
A diretoria da Associação Empresarial e Cultural de Maravi-

lha convoca todos os associados da entidade para participar de 
Assembleia Geral de Associados, a realizar-se no dia 4 de abril 
de 2018, às 18h30 em primeira chamada, e às 19h em segunda 
e última chamada com qualquer número de presentes, no audi-
tório da entidade (Av. Maravilha, 203 – Centro – Maravilha/SC).

Assuntos em pauta:
- Prestação de contas 2017;
- Lançamento da carta convite de serviços de construção do 

edifício da sede própria;
- Coquetel.
 

Maravilha/SC, 20 de março de 2018.
 

Poliana de Oliveira
Presidente da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha

Gestão 2018/2019

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS
 
A diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maravilha 

convoca todos os associados da entidade para participar de As-
sembleia Geral de Associados, a realizar-se no dia 4 de abril de 
2018, às 18h30 em primeira chamada, e às 19h em segunda e úl-
tima chamada com qualquer número de presentes, no auditório 
da entidade (Av. Maravilha, 203 – Centro – Maravilha/SC).

Assuntos em pauta:
- Prestação de contas 2017;
- Lançamento da carta convite de serviços de construção do 

edifício da sede própria;
- Coquetel.
 

Maravilha/SC, 20 de março de 2018.
 

Poliana de Oliveira
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maravilha

Gestão 2018/2019

SICOOB CreDIAL
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes distribui kits

Na última reunião da Co-
missão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa) foram dis-
tribuídos kits de primeiros so-
corros para os representantes 
de cada Posto de Atendimen-
to da cooperativa. Confor-
me a presidente da Cipa, Dir-
lene Marli Jahnel, a reunião 
também contou com a pre-
sença de Muriel Luft, do Cor-
po de Bombeiros Militar de 
Cunha Porã, que realizou de-
monstrações de primeiros so-
corros, bem como a correta uti-

lização e manuseio do kit. 
O presidente do Sicoob Cre-

dial, Hermes Barbieri, ressal-
ta que desde outubro de 2017 a 
Cipa foi implementada na co-
operativa. “Essa iniciativa veio 
com o propósito de tornar com-
patível o trabalho, a preserva-
ção da vida e a promoção da 
saúde de nossos trabalhado-
res. Temos um membro trei-
nado da Cipa em cada Pos-
to de Atendimento de modo a 
oferecer apoio qualificado em 
caso de necessidade”, enfatiza.

Divulgação

Representantes receberam kit e orientações de primeiros socorros 

Foco das doações será os alimentos para a cozinha do hospital

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Pelo segundo ano consecu-
tivo os acadêmicos da Unopar 
vão destinar os projetos sociais 
da universidade para o Hospital 
São José de Maravilha. Na ma-
nhã de sexta-feira (23), no hos-
pital, foi realizada a oficializa-
ção. Com a presença do diretor 
e proprietário da Unopar, Sil-
vio Zanin, e demais integrantes 
da direção da instituição hospi-
talar.  Zanin lembra que a Uno-
par realiza eventos durante todo 
o ano e as doações são oriundas 

DOAçÕeS Instituição realiza eventos durante todo o ano

Unopar vai destinar projetos 
sociais para Hospital São José

destes eventos. 
De acordo com o diretor da 

Informar Unopar, os acadêmi-
cos, neste ano, também vão fa-

zer visitações em locais onde 
houver pessoas necessitadas. 
Conforme a diretora do hos-
pital, Neiva Schaefer, este se 
mantém por meio de doações. 
“Quando recebemos a notícia, 
ficamos felizes, e como o hospi-
tal é uma instituição filantrópi-
ca, é assim que ela se mantém. 
Essas doações representam 
grande parte do financeiro 
que entra no hospital, a exem-
plo da comida que é prepara-
da na cozinha”, declarou Neiva. 

SãO mIgUeL DO OeSTe
Bombeiros apresentam turma de novos alunos soldados

Em solenidade informal re-
alizada no auditório do Hotel 
Solaris, em São Miguel do Oes-
te, o Comando do 12º Batalhão 
de Bombeiros Militar apresen-
tou os 27 novos alunos solda-
dos que ingressaram no Corpo 
de Bombeiros Militar de San-
ta Catarina, depois de um ri-
goroso processo de seleção.

Vindos de várias cidades 
de Santa Catarina e até mes-

Curso dura oito meses e compreende 1.300 horas/aula

Marcos Lewe / Rádio 103 FM

mo de outros estados brasilei-
ros, os 27 novos alunos devem 

permanecer na cidade por cer-
ca de oito meses, até a conclu-

são do curso. Após o término 
das quase 1.300 horas/aula, en-
tre teoria e prática, alguns deles 
devem permanecer nos quar-
téis que compõem o 12º Bata-
lhão de Bombeiros Militar, os 
demais serão designados a ou-
tros quartéis do Estado. Além 
da apresentação da nova tur-
ma de soldados, o ato contou 
também com palestra proferida 
pelo prefeito, Wilson Trevisan.

O município de Maravilha ar-
recadou quase R$ 2 milhões até o 
dia 15 de março, prazo para o pa-
gamento da cota única ou pri-
meira parcela do carnê do IPTU. 
O município lembra que o paga-

mento inclui taxa de lixo e con-
tribuição para o Corpo de Bom-
beiros, que também constam no 
documento. De acordo com o mu-
nicípio, o montante está dentro 
da expectativa, já que a estimati-

va é de R$ 2,5 milhões de arrecada-
ção em 2018. Do total recebido até 
o momento, pouco mais de R$ 1,6 
milhão foi em cota única. O restan-
te optou em parcelar o imposto.

Em 2017, foram pagos pe-

los moradores R$ 2,2 milhões. 
No entanto, nem todo mun-
do pagou o imposto em dia. 
O município deixou de rece-
ber R$ 362 mil, que ficam em dí-
vida com o poder público. 
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Que água você bebe? É com 
esse questionamento que a Vigi-
lância Sanitária de São Miguel do 
Oeste pretendeu chamar a aten-
ção da população na campanha 
deste ano alusiva ao Dia Mun-
dial da Água. A data, celebrada 
na quinta-feira (22), foi criada 
em 1993 e é celebrada no mun-
do todo com o objetivo de aler-
tar a população internacional 
sobre a importância da preser-
vação da água.

Em São Miguel do Oeste as 
análises realizadas pela Vigilân-
cia Sanitária em postos coleti-
vos e individuais apontaram um 
cenário perigoso no que diz res-
peito à água que a população 
está consumindo. De acordo 
com a fiscal da Vigilância, Mari-
nilce Oliveira, um dado preocu-
pante aponta que 65,5% da água 
dos poços coletivos e individuais 
no município está contaminada, 
ou seja, é imprópria para o con-
sumo humano. O levantamento 
foi feito em poços coletivos, nos 
quais duas ou mais famílias são 
abastecidas, e poços individuais, 
nos quais apenas uma família é 
abastecida. 

“A Vigilância Municipal re-
alizou análises das amostras co-
letadas nos últimos seis me-
ses e verificou que 65,5% dessas 
amostras de poços coletivos e in-
dividuais do município foram 
consideradas impróprias para o 

“QUe ÁgUA VOCê BeBe?” Análises realizadas pela Vigilância 
Sanitária de São Miguel do Oeste apontaram cenário perigoso no 
que diz respeito à água que a população está consumindo

Análises apontam que 65,5% da água 
de poços é imprópria para consumo

Água dos poços analisados está contaminada, mas 34,5%  com contaminação 
considerada satisfatória para o consumo humano

Camila Pompeo /O Líder

consumo humano porque apre-
sentavam uma bactéria indicató-
ria da contaminação fecal. É um 
dado preocupante. Outros 34,5%, 
o restante, apresentava contami-
nação, porém são consideradas 
satisfatórias para o consumo hu-
mano”, menciona. 

Para gerar uma reflexão so-
bre a conservação dos recursos 
hídricos, este ano a Vigilância 
preparou uma campanha com 
o tema “Da fonte até a sua 
casa – Que água você bebe?”. 
O objetivo é também de in-
formar a população sobre a 
qualidade da água que está sen-
do consumida e os riscos que, 
fora dos padrões de potabilidade, 
pode oferecer à saúde.

“Hoje grande parte da popu-
lação consome água de poços ar-
tesianos e poços superficiais e 

muitas vezes esses poços não es-
tão protegidos ou foram feitos em 
locais próximos a fossos negros, 
que mesmo que estejam desati-
vados, continuam apresentando 
risco. O que chama a atenção é 
que as pessoas acham que a água 
que não apresenta cor e odor está 
potável, e nem sempre essas ca-
racterísticas são uma indicação 
de que a água está potável. Mes-
mo sendo uma água transparen-
te, que não tenha cheiro, que não 
tenha sabor, ainda assim pode 
estar contaminada”, explica.

Associada diretamente à 
saúde da população, a água con-
taminada pode ser o estopim de 
problemas que vão desde pe-
quenas enfermidades a doenças 
perigosas. “Muitas vezes as pes-
soas chegam até nosso setor por-
que apresentaram algum proble-

ma intestinal com desconfiança 
de que poderia ser da água. Essa 
água contaminada pode ser o ve-
ículo de transmissão de enfermi-
dades através de bactérias, vírus, 
protozoários, e isso pode ser uma 
gastroenterite ou até graves do-
enças. É muito importante que 
essa água seja acompanhada, 
seja potável, que se tenha resul-
tados comprovando a potabili-
dade dela”, menciona.

A orientação é que a água 
dos poços seja analisada com 
frequência. A Vigilância Sanitá-
ria realiza as coletas microbio-
lógicas e físico-químicas e en-
caminha as amostras para o 
Laboratório Central de Saú-
de Pública - Lacen/SC. “O im-
portante é ter um laudo micro-
biológico para saber se a água 
está potável. Inicialmente, o 
ideal é fazer uma análise dessa 
água para saber como ela está 
e também algumas medidas 
preventivas para evitar a con-
taminação, como, por exem-
plo, a proteção de fontes, no 
caso de coletivas e individuais, 
a limpeza e desinfecção do re-
servatório e tubulação de água 
e tratamento químico”, explica 
a fiscal Edineia Lorenzet.

O tratamento químico da 
água é realizado com cloro. Na 
quantidade correta, o elemen-
to torna a água própria e segura 
para consumo. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 191 de 17/03/2018.

APROVA AS CONTAS DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA RE-
FERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 COM BASE NA 
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Municí-
pio de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas por Lei, em especial a alínea “d” 
do inciso “I” do artigo 46 do Regimento Interno, faz saber a todos 
os habitantes deste Município que o plenário da Câmara aprovou e 
ELE promulga o seguinte Decreto Legislativo.

 Art. 1º Fica por este Decreto Legislativo aprovadas as contas re-
ferentes ao exercício financeiro do ano de 2016 da Prefeitura Muni-
cipal de Maravilha, conforme recomendação expressa do Tribunal 
de Contas do Estado no ofício nº 17.309/2017 de 01 de dezembro de 
2017 – PCP – 17/00134725, e o parecer prévio nº 0065/2017, cujo re-
latora foi a Conselheira Sabrina Nunes Iocken.  

 Art. 2º As despesas decorrentes da realização deste Decreto Le-
gislativo correm por conta do Orçamento em vigor.

 Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões aos 17 dias do mês de março de 2018.

Láurio Stieler  
Presidente

SICOOB CreDIAL
Associado de São Carlos é contemplado em sorteio 

O Sicoob Credial de São Car-
los fez a entrega simbólica de um 
cheque ao associado contem-
plado no sorteio do Sicoob Rea-
liza, Alvadi Both. O Sicoob Reali-
za é um produto desenvolvido em 
parceria com a Icatu Capitaliza-
ção, onde o associado economiza 
e concorre a prêmios em dinheiro, 
basta escolher o valor da mensali-
dade de acordo com o plano dese-
jado. As mensalidades variam de 
R$ 40 a R$ 2.500 mil e os sorteios 
são promovidos semanalmente, 
mensalmente e semestralmente.

No fim do plano o associado 
ainda recebe o montante econo-
mizado. “No Sicoob Realiza você 

guarda um valor todo mês e ain-
da concorre a sorteios de até R$ 
2,5 milhões. Se for sorteado conti-
nua concorrendo, basta manter as 
mensalidades em dia. No fim, o as-
sociado pode resgatar o valor que 
investiu de forma corrigida”, expli-
ca o assessor comercial do Gru-

po Icatu Seguros, Tomás Ataíde.
O gerente do Posto de Aten-

dimento (PA) de São Carlos, Djou-
se Paulo Bortolanza, destaca que 
para quem não tem o costume 
de poupar o Sicoob Realiza aca-
ba sendo um grande incentivo. 
“Para nós, de São Carlos, que ti-

vemos o primeiro associado a 
ganhar no sorteio é uma gran-
de satisfação e demonstra que 
outros associados também po-
dem confiar no produto e adqui-
rir seu título de capitalização”, diz.

O presidente do Sicoob Cre-
dial, Hermes Barbieri, parabe-
nizou o ganhador. “Ficamos 
felizes nesta contemplação e po-
demos perceber que esta parce-
ria já está dando resultados po-
sitivos aos nossos associados. 
Entendemos que o nosso tra-
balho está sendo bem feito e es-
tamos oferecendo um produ-
to que propicia benefícios aos 
nossos sócios”, finaliza Barbieri.

alvadi Both foi contemplado em sorteio do Sicoob

 Divulgação

SãO mIgUeL DO OeSTe
Dez novas câmeras de 
monitoramento são 
instaladas em pontos 
estratégicos 

Uma empresa contrata-
da pela administração de São 
Miguel do Oeste iniciou nes-
ta semana os trabalhos de ins-
talação de câmeras de mo-
nitoramento na cidade. De 
acordo com o prefeito, Wil-
son Trevisan, são dez novos 
equipamentos que irão se so-
mar aos outros dez que fo-
ram instalados há cerca de 
dois anos; na época, em par-
ceria também com o governo 
do Estado e Poder Judiciário.

Diferente da primeira 
fase de implantação do siste-
ma, que contemplou somen-
te a área central de São Miguel 
do Oeste, agora as câmeras es-
tão sendo colocadas em pon-
tos estratégicos do centro, bair-
ros e acessos. Os equipamentos 
foram adquiridos por meio de 
parceria entre o município e o 
Poder Judiciário. Assim como 

nos demais pontos já existen-
tes, o custeio mensal do siste-
ma ficará a cargo da prefeitura. 
A Central de Monitoramen-
to está instalada na sede do 11º 
Batalhão de Polícia Militar.

LOCAIS DAS NOVAS CâmerAS:
- Trevo de acesso Norte 
BR-282
- Rua Luís de Camões/Rua 
General Osório
- Rua Padre aurélio Canzi/
Rua almirante Barroso
- avenida Salgado Filho/Rua 
almirante Tamandaré
- Rua Waldemar Ramgrab
- avenida Willy Barth/Rua 
Itaberaba
- Rua Waldemar Ramgrab/
Rua XV de Novembro
- Rua Oiapoc/Rua Brás 
Cubas
- Rua Sete de Setembro/
Rodovia Leolino Baldissera
- Rua São Cristóvão/Rua 21 
de abril

Polícia acompanhará em tempo real o que acontece nestes locais, aumentando a 
segurança da população

Ascom/sMOeste
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O prefeito de São Mi-
guel do Oeste, Wilson Tre-
visan, assinou no último dia 
16 contrato com a empre-
sa Via 11 – Engenharia de Se-
gurança Viária. A empresa 
será responsável por elabo-
rar um projeto básico para li-

citação do transporte coleti-
vo urbano de passageiros. O 
serviço deve ser concluído 
no prazo máximo de 90 dias.

O foco do serviço contra-
tado vai ser a análise do sis-
tema atual de transporte co-
letivo urbano, levantamento 

da oferta e demanda, elabo-
ração e implantação do pro-
grama de integração de li-
nhas, realização de audiência 
pública para apresentação 
do Projeto Básico e as alter-
nativas para reformulação 
do sistema, estudo de viabi-

lidade, pesquisa operacio-
nal das linhas, implantação 
de uma planilha tarifária e 
bilhetagem automática, en-
tre outros. Depois de conclu-
ída esta fase, a administração 
municipal lançará a licitação 
para concessão do serviço.

mOBILIDADe UrBANA 
Administração contrata empresa que vai elaborar 
novo projeto de transporte coletivo

DIA DA ÁgUA Exposição foi resultado de pesquisa realizada desde o início do ano letivo  

estudantes expõem projeto 
sobre rio Iracema 

Quem passou pela Praça Pa-
dre José Bunse na quinta-feira 
(22), Dia Mundial da Água, viu 
uma paisagem diferente. Cerca 
de 60 alunos do ensino funda-
mental da Escola de Educação 
Básica Nossa Senhora da Salete 
realizaram a exposição do pro-
jeto Com-Vida, coordenado pela 
bióloga mestre em ciência e tec-
nologia ambiental Karine Ana 
Radavelli. 

A mostra teve fotografias e ví-
deos expostos pelo local, resulta-
do de uma pesquisa feita sobre o 
histórico do Rio Iracema. “Desde 
o início do ano letivo nós estuda-
mos a história do afluente. Perce-
bemos que muitas mudanças fo-
ram feitas, por isso mostramos o 
momento antes da urbanização, 
durante e o agora”, destaca. 

Para que a conclusão pudes-
se ser feita, os alunos tiverem en-

contros bissemanais, momento 
em que visitaram o Museu Mu-
nicipal Padre Fernando, observa-
ram pontos do Iracema, além de 
uma entrevista com moradores. 

O projeto Com-Vida tem a 
parceria da prefeitura e faz par-
te da 5ª Conferência Nacional In-

fantojuvenil pelo Meio Ambiente 
(CNIJMA), que este ano aborda a 
temática “Vamos cuidar do Brasil 
cuidando das águas”. Na quinta-
feira (22) mais de 400 alunos da 
rede municipal de ensino visita-
ram o local para aprender com o 
programa. 

A Secretaria de Agricultu-
ra de Maravilha fez a doação de 
300 mudas de árvores que fo-
ram plantadas nas margens do 
afluente. “Ensinamos os alunos 
visitantes a plantar. Esse é o obje-
tivo do projeto, multiplicar o co-
nhecimento”, destaca. 

A nascente do Rio Iracema 
em Nova Brasília recebeu 40 mu-
das de árvores no último dia 17, 
plantadas pelo Grupo Escoteiro 
Raízes. A ação, denominada “In-
tegração de grupos”, faz parte do 
programa do Rotary e da PS do 
Brasil. A iniciativa prevê o plan-
tio de mudas de árvores com al-
guma entidade do município. 

CONgreSSO 
Nos dias 17 e 18 foi reali-

zado o congresso regional 
em Nova Veneza. Na oca-
sião, estiveram presentes o 
presidente do Grupo Esco-
teiro Raízes, Girlei Polazzo, 
e o chefe Alexandre Scari-
to. No primeiro dia do even-
to os integrantes acompa-
nharam casos de sucesso 
de grupos escoteiros e par-
ticiparam de oficinas. Já no 
domingo (18) foi promovi-
da assembleia regional.

AçãO CONJUNTA 
grupo escoteiro raízes 
promove o plantio 
de árvores 

Fotos: Divulgação

atividade foi desenvolvida na nascente do Rio Iracema

alexandre Scarito e Girlei Polazzo

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Participantes estudam no ensino fundamental da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete 

Mais de 400 alunos da rede municipal de ensino participaram Mostra teve fotografias expostas no local

mArAVILHA
Hospital realiza 
assembleia geral

A Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha promove hoje 
(24) assembleia geral ordinária. A primeira convocação será às 
13h30, com 50% dos associados mais um. Às 14h será feita a segun-
da e última convocação, com qualquer número de associados pre-
sentes. Na ordem do dia estão: apresentação do balanço do exercí-
cio 2017; parecer do Conselho Fiscal; aprovação ou não do balanço; 
apresentação do relatório de atividades, além de assuntos gerais. 
O presidente, Augusto Jacobsen, convoca todos os associados para 
participar da reunião, nas dependências do Hospital São José. 
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FRANk AvRuCH, O 
PAlHAÇO BOzO
Frank avruch, ator 
americano conhecido 

por interpretar o palhaço 
Bozo, morreu aos 89 anos, na terça-feira 
(20). Familiares do ator informaram que 
Frank morreu em sua casa, em Boston, 
após uma longa batalha contra problemas 
no coração. avruch morava com sua 
mulher, Betty, dois filhos e netos. O canal 
“WCVB” fez uma homenagem a avruch 
e comentou que, além dos personagens, 
“todos lembram dele como um verdadeiro 
cavalheiro. Esta noite, vamos nos despedir 
dessa lenda da TV Boston”. Frank avruch 
estreou nos rádios antes de aparecer 
na TV. Em uma entrevista recente, ele 
afirmou: “Eu já fiz de tudo. Fiz rádio, fiz TV, 
fiz apresentações como DJ, entrevistas, 
entrevistas sérias, entrevistas não tão 
sérias...”. Ele foi responsável por encarnar 
o palhaço no programa infantil intitulado 
“Bozo the Clown”, transmitido em rede 
nacional entre 1959 e 1970, que mais 
tarde se transformou em franquia ao redor 
do mundo. além de encarnar o famoso 
palhaço, avurch trabalhou como para o 
canal local WCVB por mais de 40 anos 
como apresentador dos programas “Man 
about Town” e “The Great Entertainment”. 
O personagem Bozo foi criado nos Estados 
Unidos, em 1946, por alan Livingston. O 
palhaço chegou ao Brasil nos anos 80 pelo 
SBT, que ganhou um programa próprio 
exibido até o início da década seguinte. No 
ano passado, a história de arlindo Barreto, 
um dos intérpretes do palhaço durante o 
auge do Bozo no país, chegou aos cinemas 
no filme “Bingo: O Rei das Manhãs”, do 
diretor Daniel Rezende.

luCIANO PIzzATTO
O secretário de 
representação no 

Paraná em Brasília, 

Luciano Pizzatto, morreu na madrugada 
de quarta-feira (21), no Hotel Nacional de 
Brasília. Ex-deputado federal e estadual, 
Pizzatto completaria 61 anos na sexta-feira 
(23). Ele teve um mal súbito pouco antes 
da 1h de quarta-feira, no quarto do Hotel 
Nacional, que fica na asa Sul, próximo à 
Rodoviária do Plano Piloto – área central 
de Brasília. Pizzatto acompanhava a vice-
governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP), 
em uma agenda em Brasília. Segundo a 
Polícia Militar (PM), uma testemunha, que 
disse estar junto no momento da morte, 
relatou que ele tinha histórico de problemas 
cardíacos, que sofria de diabetes e que 
teve um mal súbito logo depois de deitar 
na cama. ainda conforme a testemunha, 
Pizzatto caiu da cama, bateu a cabeça 
na cômoda ao lado e cortou a testa. O 
Serviço de atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) foi chamado, tentou reanimá-lo, 
mas não conseguiu. Em depoimento à 
Polícia Civil, que fez perícia no local ainda 
durante a madrugada, a testemunha disse 
que pediu socorro aos seguranças do 
hotel. Foi um subgerente quem acionou os 
militares e o Samu. Quando eles entraram 
no quarto, encontraram o ex-deputado 
“praticamente morto” e tentaram reanimá-
lo com massagem cardíaca “por várias 
vezes”. O atestado de óbito foi registrado 
pelo Samu e o corpo, encaminhado ao 
Instituto Médico-Legal (IML). O laudo do 
IML sobre as causas da morte deve estar 
concluído até a semana que vem. a polícia 
não trata o caso como crime. O corpo do 
ex-deputado foi velado na capela do Palácio 
Iguaçu, na sede do governo do Paraná, 
em Curitiba, na quinta-feira (22), e após foi 
levado para cremação. Nascido em Curitiba 
no dia 23 de março de 1957, Pizzatto 
formou-se em engenharia florestal pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ele 
foi deputado estadual por um mandato e 
federal por quatro legislaturas. Ele também 
presidiu a Companhia Paranaense de 

Gás (Compagás). Especialista em direito 
socioambiental, publicou diversos trabalhos 
sobre questões de meio ambiente. Pizzatto 
deixa esposa e três filhos.

ClAuDECIR 
BARRIONuEvO
O policial militar 
Claudecir Barrionuevo, 

de 44 anos, foi morto a 
tiros na tarde de domingo (18) 

ao tentar recuperar a própria caminhonete 
furtada em Chapecó. O sargento estava 
almoçando na casa do irmão dele, no 
Bairro São Cristóvão, quando notou que 
a S10 não estava mais no local que havia 
estacionado. Em buscas pela região 
usando o carro do irmão, encontraram 
os suspeitos dentro da caminhonete. Na 
perseguição, os criminosos perderam o 
controle da direção do veículo, bateram a 
caminhonete e fugiram a pé. O sargento 
seguiu os homens a pé e viu os dois 
suspeitos roubarem outro carro, um Voyage, 
de uma família. O sargento tentou fazer a 
prisão dos suspeitos, mas foi atingido por 
dois disparos. Os bandidos ainda roubaram 
a arma do policial e fugiram com o Voyage. 
Cerca de sete horas após o crime, policiais 
em busca encontraram os suspeitos. 
Um deles foi morto e outro foi preso em 
conflito. a PM diz que o homem morto tinha 
passagens por furto de carros, roubos e 
arrombamentos. Segundo a PM, Claudecir 
Barrionuevo tinha 24 anos de carreira, 
casado e tinha três filhos. 

MARIEllE FRANCO
a vida na política de 
Marielle Franco foi 
dedicada à militância 

na defesa dos direitos 
humanos e contra ações 

violentas nas favelas. Mulher, negra, 
mãe, feminista, socióloga, “cria da 
favela”, como ela mesmo gostava de 

falar. Nascida no Complexo da Maré, 
Zona Norte do Rio de Janeiro, em 27 
de julho de 1979, Marielle Francisco da 
Silva, a Marielle Franco, era referência 
na luta pelos direitos humanos. a 
mais recente conquista na área foi 
o mandato de vereadora na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, eleita pelo 
PSOL. aos 38 anos, Marielle Franco 
foi brutalmente assassinada a tiros 
no Bairro Estácio, no Centro do Rio, na 
noite do dia 14. O motorista, anderson 
Pedro Gomes, de 39 anos, que dirigia o 
veículo, também morreu. Pela esposa, 
foi descrito como “um pai amoroso e 
um marido maravilhoso”. Com bolsa 
integral, após ser aluna do Pré-Vestibular 
Comunitário da Maré, Marielle Franco 
se graduou em Ciências Sociais pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio). Durante os estudos 
na PUC, ela não se envolveu com 
movimentos estudantis por conta da 
pouca disponibilidade de tempo, dividido 
entre estudos e trabalhos para sustentar 
a filha, Luyara, nascida quando Marielle 
tinha 19 anos. Hoje, a jovem tem 18 
anos. Com o diploma de socióloga, ela, 
que já tinha trabalhado como educadora 
infantil na Creche albano Rosa, na Maré, 
tornou-se professora e pesquisadora 
respeitada. Depois, virou mestre em 
administração Pública pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF). Marielle 
Franco integrou, em 2006, a equipe de 
campanha que elegeu Marcelo Freixo 
à assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (alerj). após a posse dele 
como deputado, foi nomeada assessora 
parlamentar dele. Depois, assumiu a 
coordenação da Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos e Cidadania da 
assembleia. Há dois anos, na primeira 
disputa eleitoral, foi eleita com 46.502 
votos para o cargo de vereadora na 
capital carioca pela coligação Mudar é 

possível, formada pelo PSOL e pelo PCB. 
Marielle Franco foi a quinta mais votada 
na cidade. 
Marielle Franco era crítica da intervenção 
federal na segurança pública do Rio 
de Janeiro. Há algumas semanas 
ela assumiu a função de relatora da 
Comissão da Câmara de Vereadores do 
Rio, criada para acompanhar a atuação 
das tropas na intervenção. Em 10 de 
março deste ano ela havia denunciado, 
em seu perfil no Facebook, indícios 
de que policiais do 41º Batalhão de 
Polícia Militar haviam cometido abusos 
de autoridade contra os moradores 
do Bairro de acari. Quando foi morta, 
Marielle voltava de um evento chamado 
“Jovens Negras Movendo Estruturas”, 
na Lapa. Um carro emparelhou com o 
veículo de Marielle e foram efetuados ao 
menos nove disparos. Cerca de quatro 
tiros atingiram Marielle na cabeça. Uma 
assessora da vereadora, que também 
estava com os dois no carro, ficou ferida 
pelos estilhaços. Ela foi socorrida e 
passa bem.

JOÃO PADICHEllO
Faleceu no dia 16 de março na cidade 
de Novo Hamburgo (RS), aos 79 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

JOSé DIlAMAR BASSO
Faleceu no dia 19 em sua residência, 
em Romelândia. Seu corpo foi velado 
no Pavilhão da Igreja de Romelândia e 
sepultado no cemitério municipal.

JOSé CEERATTE
Faleceu no dia 21 de março, em sua 
residência em Chapecó, aos 65 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Santo 
antônio, em Chapecó, e foi sepultado no 
cemitério municipal.

ObItuáRIO

No dicionário, “semear” 
significa lançar sementes na 
terra para germinar. Em São 
Miguel do Oeste, “Semear” é o 
nome do projeto que preten-
de melhorar o acesso à educa-
ção para crianças de comuni-
dades carentes do município, 
semeando o bem de forma vo-
luntária. Para realizar a inicia-
tiva, a equipe do Projeto Se-
mear alugou um espaço por 
meio do qual oferece reforço 
escolar a cerca de 30 crianças 
da Comunidade Vila Nova 2. 

O projeto não tem fins lu-
crativos e conta com cerca de 
40 voluntários, entre profes-

sores, psicólogos, entre ou-
tros profissionais, que desen-
volvem atividades escolares 
com métodos de aprendiza-
gem educacionais, como te-
atro, música e desenhos, 
além do reforço escolar. Mar-
cos Oliveira é professor, rea-
liza aulas de inglês e portu-
guês para as crianças e é um 
dos idealizadores da ideia. 

À reportagem, ele disse 
que a ideia do projeto surgiu 
em um grupo de jovens que 
frequentava. A partir do mo-
mento que passou a realizar 
algumas pequenas ações, per-
cebeu que era preciso mais. 

fAçA PArTe DA COrreNTe
a criançada também já está produzindo suas cestinhas 
de Páscoa. No entanto, não tem condições de recheá-las 
com chocolate e outros doces. Por isso, a ajuda de quem 
puder colaborar é muito bem-vinda. além de doces, o 
projeto necessita de doações de roupas que estejam em 
bom estado e possam ser comercializadas em forma de 
um brechó que será realizado no dia 14 de abril. 
Para as crianças atendidas, a doação de roupas 
e calçados usados também se faz necessária, 
principalmente com o término do verão e a chegada de 
um período mais frio. Para quem tiver interesse em doar 
doces, a entrega deve ser realizada até o dia 26 de março. 
Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato 
pelos telefones 9 9905 3979 com Mari, ou Marcos, pelo 
telefone 9 9905 0755.

PrOJeTO SemeAr O projeto, realizado aos sábados, atende a cerca de 30 crianças da comunidade 
Vila Nova 2 com o trabalho de voluntários

Corrente do bem leva teatro, música e reforço 
escolar a crianças carentes de São miguel do Oeste

Assim surgiu o Projeto Seme-
ar, uma verdadeira corrente do 
bem. O projeto é desenvolvido 
sempre nas tardes de sábados. 
Além do reforço no conteúdo 
escolar, a iniciativa trabalha a 

formação cidadã nas crianças 
e conta com o apoio dos Ami-
gos do Projeto Semear, for-
mado por empresários e ou-
tras pessoas dispostas a ajudar 
na realização das atividades.

Projeto ocorre todos os sábados em uma casa alugada

Divulgação
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por LAERtE BIEGER
TRÂNSITO E VOCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar Rodoviária

PArA-BrISA DANIfICADO

Com certa frequência observamos alguns veículos com trincas 
e fraturas no para-brisa. Isso pode representar um sério risco para 
os ocupantes. Mas como saber se o para-brisa danificado represen-
ta infração de trânsito? Vejamos!  

Na área crítica de visão do condutor e em uma faixa periférica 
de 2,5 centímetros de largura das bordas externas do para-brisa não 
devem existir trincas e fraturas de configuração circular. As trincas 
e fraturas localizadas nestes pontos e com esta formatação não po-
dem ser recuperadas. 

Nos para-brisas dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, a área 
crítica de visão do condutor é aquela situada à esquerda do veícu-
lo, sendo determinada por um retângulo de 50 centímetros de altu-
ra por 40 centímetros de largura. Fora dessa região e da faixa perifé-
rica são permitidos no máximo três danos, respeitados os seguintes 
limites: I – Trinca não superior a 20 centímetros de comprimento; II 
– Fratura  de configuração circular não superior a 4 centímetros de 
diâmetro.

Nos demais veículos automotores, a área crítica de visão do con-
dutor é a metade esquerda da região de varredura das palhetas do lim-
pador de para-brisa. Fora dessa região e da faixa periférica, são per-
mitidos no máximo dois danos, respeitando os seguintes limites: I 
– Trinca não superior a 10 centímetros de comprimento; II – Fratu-
ra  de configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro.

Conduzir o veículo com trincas no para-brisa é infração de trân-
sito de natureza grave, que sujeita o proprietário do veículo a uma 
multa no valor de R$ 195,23, além da retenção do veículo para re-
gularização. 

SãO mIgUeL DO OeSTe

TrâNSITO rODOVIAS

DIC e IgP fazem reconstituição em boate 
onde menina de 15 anos levou tiro 

Acidente deixa 
motociclista 
ferido na Avenida 
euclides da Cunha

Prf apreende pneus do 
Paraguai na Br-163

A Polícia Civil, por meio da 
Divisão de Investigação Crimi-
nal (DIC) e o Instituto Geral de 
Perícias (IGP), realizou, na tar-
de da quinta-feira (22), a re-
constituição dos fatos que mo-
bilizaram policiais e bombeiros 
na noite do último dia 2 de 
março, em uma boate às mar-
gens da BR-163, entre São Mi-
guel do Oeste e Guaraciaba. Na-
quela noite, uma adolescente 
de 15 anos foi alvejada por um 

tiro na região do abdômen. 
Segundo o delegado res-

ponsável pelo caso, Cléverson 
Müller, o acusado de ter efetu-
ado o disparo de arma de fogo 
contra a vítima ainda não foi 
identificado. Na noite do cri-
me, três homens foram deti-
dos, mas liberados logo após 
por não terem envolvimen-
to com o caso e estarem apenas 
frequentando a boate. A arma 
do crime não foi localizada. Crime aconteceu às margens da BR-163, entre São Miguel do Oeste e Guaraciaba

Marcos Lewe/Rádio 103 FM

CONDeNADO
Homem é preso por 
estupro após condenação 

A Polícia Civil cumpriu 
nesta semana um manda-
do de prisão contra um ho-
mem de 54 anos, natural de 
Cunha Porã. De acordo com 
a polícia, o homem foi con-
denado à pena definitiva de 
oito anos de prisão, no regi-
me semiaberto, por estupro.

Após ser preso e leva-
do para a delegacia, o con-
denado foi encaminha-

Polícia Civil divulgou imagem feita na 
delegacia após prisão

Polícia Civil

OPerAçãO Ação de policiais também foi realizada em 
Tigrinhos após investigação

Polícia Civil prende homem por 
tráfico de drogas

A Polícia Civil realizou a 
abordagem de três indivíduos, 
na quarta-feira (21), no cen-
tro de Maravilha. Dois destes 
estavam com torrões de ma-
conha. Após a localização da 
droga, todos foram conduzi-
dos até a Delegacia. De acordo 
com a polícia, um deles esta-
va sendo monitorado pelo cri-
me de tráfico de drogas. Então, 
o homem foi autuado em fla-
grante por tráfico de entorpe-
centes.

Conforme a polícia, apro-
veitando a circunstância, fo-
ram cumpridos mandados 
de busca e apreensão, já de-
feridos pela Justiça, no Bairro 

Bela Vista, em Maravilha, e no 
interior do município de Tigri-
nhos. Foram localizados, pelo 
Canil da Polícia Civil de São 
Lourenço do Oeste, com o tra-
balho dos cães, vários torrões 
de maconha embalados para 
venda, escondidos em diver-
sos locais na residência, onde 
o homem autuado pelo crime 
de tráfico de entorpecentes 
havia passado a noite anterior.  
A polícia informou que outro 
homem que estava com um 
torrão de maconha foi ouvido 
na delegacia e posteriormen-
te liberado. Ele vai responder 
a um termo circunstanciado 
pela posse de droga. 

Policiais, após investigação, cumpriram mandados de busca e apreensão em 
Maravilha e Tigrinhos

 Polícia Civil

do à Unidade Prisional 
Avançada de Maravilha.

A guarnição da Polícia 
Militar registrou um aci-
dente na quinta-feira (22), 
às 15h20, entre uma mo-
tocicleta Honda CB 300 e 
um veículo Palio. Quan-
do a PM chegou, o jovem 
de 19 anos estava sen-
do conduzido para o Hos-
pital São José pelo Corpo 
de Bombeiros. Segun-

do a polícia, não foi pos-
sível identificar quem foi 
responsável pela colisão.

O motociclista teve 
ferimentos no tornoze-
lo e escoriações pelo cor-
po e fez exame de corpo 
de delito. O proprietá-
rio do Palio não teve fe-
rimentos e foi orienta-
do pela guarnição.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu um carre-
gamento de pneus do Paraguai 
nesta semana na BR-163, em 
Guaraciaba. Os policiais encon-
traram dez pneus de origem es-
trangeira em uma Scania G420. 
O condutor confirmou que ad-
quiriu no Paraguai, enquanto fa-
zia um carregamento na frontei-
ra próximo a Ponta Porã, no Mato 
Grosso do Sul. A mercadoria foi 
encaminhada para a Receita Fe-
deral de Dionísio Cerqueira. O 
motorista da carreta vai respon-
der pelo crime de descaminho.
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 ONEIdE BEhLING

As equipes interessadas em 
participar do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol e Campo 
2018 - Taça Farmácias Líder Far-
ma, já podem retirar as fichas de 
inscrição que estão disponíveis 
na secretaria e devem ser devol-
vidas devidamente preenchi-
das até dia 29 de março. O con-
gresso técnico será no dia 2 de 
abril e a abertura da competi-
ção no dia 7 do mesmo mês. 

Os jogos vão ocorrer sem-
pre aos sábados. Cada equipe 

pode pegar até quatro atletas de 
fora do município de Maravilha, 
desde que o município pertença 
às regiões da ADR ou Amerios. 
Os outros atletas devem obriga-
toriamente ter o título de elei-
tor no município de Maravilha. 

A competição será dis-
putada das categorias aspi-
rante e principal. Até cinco 
jogadores podem, da aspi-
rante, subir para a categoria 
principal, ou seja, estar ins-
critos nas duas categorias.

mUNICIPAL
Taça Líder farma 
em maravilha 
começa em abril 

CAmPeONATO regIONAL A bola rola pela rodada da volta do 
mata-mata da segunda fase

guarani e Harmonia vale 
vaga nas semifinais

eNDUrO 
meca conquista o primeiro 
lugar no Paraná

No último fim de semana o 
maravilhense Valdir Breitemba-
ch (Meca) competiu em União da 
Vitória (PR), em prova válida pela 
abertura do Campeonato Para-
nense e Copa Motocar de Enduro 
de Regularidade. Ele completou o 
percurso de 120 quilômetros em 
cinco horas. Com o resultado, ga-

rantiu a 1ª colocação das compe-
tições. De acordo com o piloto, a 
corrida foi difícil, com um trajeto 
tendo bastantes irregularidades. 
“A trilha estava complicada, mui-
ta lama e pedras, sem contar com 
outros obstáculos que dificulta-
ram a corrida”, declara. Ele dispu-
ta neste ano a categoria over 45. 

reSUmO
Depois do clássico Gre-Nal ficou ótimo para o Grê-

mio tentar voltar a ganhar o Gauchão. Seria o primeiro 
estadual do técnico Renato Gaúcho. Já no Inter, Odair 
Hellmann ganhou tempo para ajeitar o time para a 
Copa do Brasil e o Brasileirão. O problema é que no 
Brasileirão o Inter não vai jogar com essa vontade.

BOm PArA O mOrAL
Vitória do Inter foi no “vamo que vamo”. Mas 

isso era importante para salvar a honra colorada. 
Os dois gols foram de bola parada. Com a bola ro-
lando não sairia. Jogadores se esforçavam, mas che-
gando perto da área não surgia muita coisa. Foi 
na base da vontade, raça e luta. Então, como di-
ria Rita Cadillac: “é bom para o moral”. Torcedo-
res colorados não suportariam mais uma derrota.

fOrAm TrêS 
Passados os três Gre-Nais na sequência, po-

demos observar uma das diferenças entre Grê-
mio e o Inter. Grupo Tricolor está há três anos jo-
gando junto. Já no Colorado teve uma remodelagem 
com a chegada de muitos atletas. Isso faz muita di-
ferença, principalmente num início de tempora-
da. No Grêmio os atletas já se conhecem dentro de 
campo. Cada jogador sabe as características do ou-
tro, a forma como cada um se movimenta. Nestes jo-
gos grandes e decisivos faz uma grande diferença.

ArBITrAgem 
Pênalti foi claro, erro de Bressan. No segundo 

gol, errou a arbitragem, não foi falta. Dourado de-
veria ter sido expulso, fez faltas duras o jogo intei-
ro. Jael, no lance com Cuesta, também merecia ter 
levado cartão vermelho. A arbitragem de Daron-
co foi muito mais tranquila. Vuaden decepcionou.

SerÁ?
Poucos comentam, mas dizem que houve um 

acordo de cavalheiros entre Renato e D’Alessan-
dro: ficar no três a zero na Arena e depois uma 
desclassificação honrosa no Beira-Rio. Será?

O Campeonato Regional de 
Futebol, organizado pela Liga Es-
portiva Fronteirista de São Miguel 
do Oeste, define neste fim de se-
mana os últimos classificados para 
as semifinais. A bola rola pela ro-
dada da volta do mata-mata da se-
gunda fase. O confronto mais es-
perado até o presente momento 
está marcado para amanhã (25), 
no Estádio Padre Aurélio Zanzi, 
em São Miguel do Oeste. Pela ca-
tegoria adulto, o Guarani recebe 
o Harmonia de Guaraciaba com 
a obrigação de vencer para con-

tinuar na competição. No jogo 
de ida, no domingo (18), no Está-
dio Olímpio Dal Magro, em Gua-
raciaba, o Harmonia venceu por 
1 a 0, gol de Darlei Bencke (Lin-
guiça), na etapa complementar. 
Para chegar às semifinais, o Bu-
gre precisa vencer por pelo me-
nos dois gols de diferença. Se ven-
cer por um gol de diferença, leva 
a disputa para os pênaltis. Quem 
avançar de fase terá pela frente o 
Aliança de São João do Oeste. 

A outra partida de amanhã, 
também no Estádio Padre Auré-

lio Canzi, será pela categoria sub-
18. Pérola de Linha Pérola, São Mi-
guel do Oeste, e Grêmio União, de 
Iporã do Oeste, entram em cam-
po às 14h para decidir vaga nas se-
mifinais. O Grêmio União pode 
até perder por dois gols de dife-
rença, uma vez que na partida de 
ida goleou o adversário por 3 a 0. 
O time que se garantir na próxima 
fase medirá forças com o Alian-
ça de São João do Oeste. A roda-
da será aberta hoje (24), com duas 
partidas. Em Guaraciaba, às 16h, o 
Harmonia enfrenta o Grêmio Tu-

nense pelo sub-18. O time visitan-
te joga pelo empate, uma vez que 
venceu na rodada de ida por 2 a 
1. Na próxima fase o vencedor irá 
enfrentar o Cometa de Itapiran-
ga. Uma hora mais tarde, às 17h, 
no Estádio Municipal João Baret-
ta, em Descanso, Ouro Verde e Co-
meta estarão frente a frente para 
a definição do adulto. O time ita-
piranguense, que venceu o jogo 
de ida por 6 a 3, pode até perder 
por dois gols de diferença. E quem 
chagar à fase seguinte terá como 
adversário o Grêmio Tunense.  

Guarani e Harmonia voltam a se enfrentar amanhã

Fotos: Arquivo/O Líder
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por JOÃO LUíS tHEIS
PÓdIUM
Engenheiro Mecânico
joaotheis@yahoo.com.br

A primeira rodada do Cam-
peonato Estadual da Liga Catari-
nense de Futsal teve nove parti-
das realizadas na noite de sábado 
(17). Um dos jogos foi realiza-
do em Maravilha entre a equipe 
adulta da Secretaria Municipal 
de Esportes e o Arsenal de Dioní-
sio Cerqueira. 

Maravilha fez o primeiro gol 
da partida, mas o primeiro tem-
po terminou com o placar de 3 x 1 
para o Arsenal de Dionísio. Logo 
no início do segundo tempo a 
equipe da casa fez mais um gol e 
no decorrer da partida balançou 
a rede outras quatro vezes, levan-
tando a torcida. O placar final foi 
de 6 a 3 para Maravilha. Biju foi o 
nome do jogo, com quatro gols. 
Os outros gols foram marcados 
por Ítalo e Jonas. Ítalo marcou 
o primeiro para Maravilha. Já o 
goleiro Jonas, após os visitantes 
usarem o goleiro linha, fechou o 
placar. Para o Arsenal, Enri mar-
cou dois gols e Peterson, um. 

Esta é a terceira edição do 

fUTSAL Após sair na frente, Maravilha toma virada, se recupera 
e dá goleada com noite de Biju 

maravilha estreia com o pé 
direito na Liga Catarinense

Equipe demonstrou garra para reverter placar adverso

Divulgação

campeonato, mas a primeira vez 
que Maravilha participa da com-
petição. No total, 19 equipes dis-
putam o campeonato. Maravi-
lha está na chave A. O próximo 
jogo será hoje (24), em Xanxe-
rê, contra Expressivo Futsal, às 
20h15. 

QUASe 500 PeSSOAS 
COmPAreCem

Na tarde de terça-feira (20) 
a Liga Catarinense de Fut-
sal divulgou o público de 

cada jogo da primeira roda-
da do Campeonato Estadu-
al de Futsal. Em Maravilha, 
no sábado (17), no jogo entre 
o time da casa e Arsenal hou-
ve um dos melhores públicos 
da rodada. Segundo a divul-
gação, 400 pessoas pagaram 
para assistir a vitória de Ma-
ravilha pelo placar de 6 x 3.

Somando todas as 
partidas, foram qua-
tro mil pessoas nos giná-
sios na primeira rodada. 

No domingo (18) a equipe do Clube Recreati-
vo Maravilha (CRM) foi até o município de Tigri-
nhos, quando enfrentou o Fluminense pela Taça 
Odi Sports/Sicoob. Placar foi de 0 x 0. Na classifica-
ção geral, os maravilhenses estão na 6ª colocação, 
com cinco pontos. Na noite de ontem (23) o CRM 
enfrentou Águas Frias no Estádio Osvaldo Werner.

No mesmo dia as meninas de Maravilha da equi-
pe Gol de Menina/Vasco jogaram pelo naipe femini-
no. Elas empataram em dois gols com o Fluminense. 

fUTeBOL 
Crm empata fora de 
casa pelo regional 

PeNSA QUe JÁ VIU De TUDO?
Cortador de grama de 190 cavalos busca 

quebrar recorde de velocidade a 215 km/h
Motor da Honda CBR 1000 RR vai equipar modelo. Chassi foi 
desenvolvido especialmente para o veículo e pneus são slick

 

Em 2014 a Honda bateu o estranho recorde para o cor-
tador de grama mais rápido do mundo. Na época, o modelo 
eleito pelo Guinness World Records atingiu 187 km/h. Ago-
ra, a montadora quer quebrar a marca novamente levando 
um cortador de grama a ultrapassar os 215 km/h. Para isso, o 
novo modelo foi equipado com motor de 4 cilindros da moto 
esportiva CBR 1000 RR, de 190 cavalos de potência. 

No recorde anterior, o propulsor utilizado pelo “Mean 
Mower”, como é chamado no Reino Unido, foi um V2 de 996 
cc da VTR Firestorm, de 110 cavalos de potência. Além dis-
so, a coisa ficou “mais séria” dessa vez. Um chassi tubular foi 
desenvolvido para aguentar a potência do motor. Outros de-
talhes são pneus do tipo slick, para aumentar a aderência ao 
asfalto. Além disso, a aerodinâmica também é nova. 

 A escolhida para tentar bater o recorde dessa vez é a pi-
loto Jess Hawkins. Corajosa ela, hehehehehe...

JUDô
Atletas de São miguel do Oeste se destacam 
em competição estadual   

O último fim de semana foi 
marcado por muitas conquis-
tas para São Miguel do Oeste, 
durante o Campeonato Esta-
dual de Judô Sub-15, 18 e 21, re-
alizado na cidade de São José 
(SC). Com o apoio da Secreta-
ria Municipal de Esporte, Cultu-
ra e Turismo, os atletas Aman-
da Christ, Alessandra Christ, 

Nayara Ballen Mucha e Daniel 
Silva participaram da compe-
tição, acompanhados do secretá-
rio-adjunto e sensei, Juliano Sie-
bel. Alessandra e Daniel foram 
campeões nas suas categorias, 
Amanda conquistou o 2º lugar 
e Nayara ficou com o 3º lugar.

 Conforme Siebel, os atle-
tas Alessandra e Daniel con-

quistaram a classificação para o 
Campeonato Brasileiro Região 
V, que será disputado em Itape-
cerica da Serra (SP), de 13 a 15 
de abril. “Amanda ainda tem a 
possibilidade de ser convoca-
da, após a análise dos melho-
res atletas que ficaram em se-
gundo lugar”. O sensei Luciano 
Chittó estará acompanhando 

os atletas no brasileiro. De acor-
do com Siebel, o judoca Da-
niel Silva viajou para São Pau-
lo na quinta-feira (22), onde 
participa até o dia 25 de mar-
ço da Seletiva Nacional Esco-
lar. Para esta competição, Silva 
ficou campeão na seletiva es-
tadual em Videira e será acom-
panhado pelo secretário.

Púbico na primeira rodada:
Catanduvas 5x1 Caçador Futsal 
– 350
aDBF Bom Jesus do Oeste 0x1 
aaPF Palmitos – 500
adaf Saudades 7x5 Guarany – 
350
Maravilha Futsal 6x3 arsenal 
– 400
aDC/Curitibanos 2x2 Piratuba 
– 750
Seara 2x2 Pinhalense – 1200
aGN Capinzal x Coração do 
Contestado - 450
Total público aproximado - 4000
Média – 571 por partida



maravilha estreia 
com vitória na 
Liga Catarinense 

empresa Palmitinho confirma 
que obras estão paradas

Imposto de 
renda pode ser 
destinado ao fIA

CeNTrO mUNICIPAL De SAÚDe

PÁgINA 31

PÁgINA 4

PÁgINA 14

após sair na frente, Maravilha toma 
virada, se recupera e goleia o adversário 
em noite de Biju

atraso em repasse do governo federal fez com que a empresa parasse o 
serviço e reduzisse a equipe

Contribuintes podem destinar até 3% 
do Imposto de Renda para crianças e 
adolescentes

Ederson Abi/O Líder
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