
Para patronagem, evento foi 
bom, com grande movimentação 
na artística e campeira, mas mau 
tempo prejudicou visitantes 
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Passagem tumultuada 
da “Caravana Lula” repercute pelo país

Em um domingo histórico para São Miguel do Oeste, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva 
enfrentaram tumultos antes, e durante o evento, onde pessoas aguardavam seu discurso. PÁGINAS 12 e 13
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Termo Aditivo amplia 
prazo para adequações
Documento foi elaborado após reivindicações 
da classe empresarial e lideranças e 
também � exibiliza algumas exigências 
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Assinado em julho de 
2017, o TAC da Acessibilida-
de já rendeu muitos debates 
entre lideranças, empresá-
rios e comunidade em ge-
ral. Os prazos estabelecidos 
para que imóveis públicos e 
particulares fossem adequa-
dos conforme as normas da 
acessibilidade, além do cus-
to para fazer as obras, foram 
as principais dificuldades 
apontadas. 

O governo municipal já 
havia pedido a prorrogação 
de alguns prazos, atendendo 
a estas reivindicações, o que 
foi acatado pelo Ministério 
Público, através da promoto-
ria de Justiça da Comarca de 
Maravilha. Um Termo Aditi-
vo, prevendo novos prazos e 
a flexibilização de algumas 
exigências, foi assinado en-
tre o governo municipal e a 
promotora Ana Laura Pero-
nio Omizzolo. 

O secretário de Admi-
nistração, Cleiton Borgaro, 
destacou que o TAC deve-
rá ser cumprido na sua ínte-
gra nos prazos estipulados e 
que todas as reivindicações 
foram ouvidas, após diver-
sas reuniões e debates com 
as partes envolvidas. Ele 
diz que embora a legislação 
seja mais antiga, as cobran-
ças estão se fortalecendo há 
pouco tempo e é preciso le-
var em consideração os im-
pactos gerados. Borgaro fi-
naliza reforçando que o TAC 
traz benefícios para toda a 
comunidade. Confira o que 
muda com a assinatura do 

TAC DA ACESSIBILIDADE Documento foi elaborado após reivindicações da classe empresarial e algumas lideranças 

Termo Aditivo prorroga prazos e 
flexibiliza exigências do TAC

ASpmA SE 
mAnIfESTA SoBrE 
prorrogAçõES
a associação dos 
Portadores de 
Deficiência Física de 
maravilha (aspma) 
já havia manifestado 
apoio aos prazos 
iniciais previstos no 
TaC, no entanto, não 
criticou as mudanças 
propostas. Conforme 
o presidente, atenor 
Wazlawik, antes de 
assinar o Termo 
aditivo a Promotoria 
de Justiça chamou 
membros da 
associação para 
apresentar algumas 
reivindicações feitas 
por empresários e 
lideranças. 
a associação 
considerou 
prudente atender 
as reivindicações, 
levando em conta os 
custos financeiros 
para fazer as obras 
e a impossibilidade 
de adequar alguns 
ambientes internos. 
Wazlawik destacou 
que o objetivo da 
associação nunca 
foi causar qualquer 
transtorno, e sim lutar 
por uma cidade mais 
acessível para todos.

Termo Aditivo.  

pASSEIoS pÚBLICoS - 
ImÓVEIS ComErCIAIS 
Como era: O município 

tinha 120 dias para analisar 
e aprovar o projeto de ade-
quação, e o proprietário do 
imóvel, 180 dias para fazer 
a obra. Poderia haver pror-
rogação de 150 dias para fi-
nalização do serviço, desde 
que já iniciados os traba-
lhos. 

Como ficou: O municí-
pio tem 120 dias para ana-
lisar e aprovar o projeto de 
adequação e o proprietá-
rio do imóvel, 300 dias para 
fazer a obra, podendo ha-
ver prorrogação de 150 dias 
para finalização, desde que 
já iniciados os trabalhos. 

pASSEIoS pÚBLICoS - 
ImÓVEIS rESIDEnCIAIS 

Como era: O município 
tinha o prazo de 180 dias a 
partir da assinatura do TAC 
para notificar os proprie-
tários, que teriam prazo de 
um ano para regularizar 
o passeio público. O pra-
zo para conclusão poderia 
ser prorrogado por 300 dias, 
desde que a adequação es-
teja em andamento. 

Como ficou: O municí-
pio tem o prazo de 180 dias a 
partir da assinatura do Ter-
mo Aditivo para notificar os 
proprietários, que terão pra-
zo de um ano para regulari-
zar o passeio público. O pra-
zo para conclusão poderá 
ser prorrogado por 365 dias, 

desde que a adequação es-
teja em andamento. Para 
pessoas carentes, cadastra-
das em programas sociais, o 
prazo para apresentação do 
projeto é de dois anos, mais 
um ano para adequações do 
passeio. 

ESpAçoS pÚBLICoS E 
DE USo CoLETIVo

Como era: Será conce-
dido prazo de 365 dias para 
as adequações (a partir da 
aprovação do projeto), po-
dendo ser prorrogado por 
duas vezes, pelo mesmo 
prazo, desde que a obra já 
tenha iniciado. 

Como ficou: Mantém 
o prazo de 365 dias (com 
as duas prorrogações) para 
imóveis localizados no tér-
reo; e aumenta para 720 dias 
(dois anos) para espaços lo-
calizados em andares supe-

riores, podendo este tam-
bém ser prorrogado por 

mais dois anos, desde que a 
obra tenha iniciado. 

EXIgÊnCIAS fLEXIBILIZADAS 

O Termo aditivo também prevê algumas situações 
específicas, em que o proprietário do imóvel ficará 
dispensado de adaptar o ambiente às normas da 
acessibilidade. Uma das situações é quando comprovado 
que o local não é usado para atender ao público, 
por exemplo, quando se destina apenas a receber 
correspondências, não sendo desenvolvida no local 
qualquer atividade empresarial. 
Também não precisarão fazer as adequações imóveis 
cujo projeto técnico comprovar que as obras possam 
oferecer risco à estrutura da edificação. Nestes casos, serão 
analisadas eventuais medidas compensatórias. a exigência 
de banheiros em construções já existentes também deverá 
levar em consideração o tamanho da sala, a viabilidade de 
implantação, para não gerar perdas de potencial econômico. 
Ficam dispensados de fazer os passeios públicos imóveis 
do perímetro urbano que estejam de frente para ruas, 
avenidas ou travessas que não tenham calçamento ou 
pavimentação asfáltica. 

Prazos para adequação de passeios públicos foi prorrogado

Arquivo/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
Valorize cada momento que você tem. O ontem é história. O 
amanhã é mistério. O hoje é uma dádiva, por isso é chamado 
de PrESENTE. aproveite ao máximo cada instante!

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

ATé A prÓXImA EDIção!

rÁDio ComUniTÁriA

Rádios comunitárias não podem veicular propaganda co-
mercial, pois elas existem para promover atividades sociocultu-
rais em determinadas comunidades. Como tem tratamento tribu-
tário especial, não podem veicular propaganda paga. Mas apesar 
dos avisos e conhecimento de seus dirigentes, continuam a co-
meter esse crime, pois sonegar impostos e infringir as leis vigen-
tes é crime, passível de punição grave. Os coniventes são igual-
mente infratores. Mais uma vez alertamos para cessar de vez com 
a enganação dos nossos empresários, que desconhecem a lei e es-
tão sendo ludibriados pelos maus dirigentes dessas rádios.

PÁSCOa
Mesmo que algumas tradições e comemo-

rações mudem do catolicismo para o protes-
tantismo, a Páscoa é uma das festividades mais 
importantes da religião cristã. Ela representa a 
ressurreição de Jesus e é celebrada uma vez ao 
ano, entre 22 de março e 25 de abril. Curiosa-
mente, a Páscoa cristã tem relação com a Pás-
coa judaica, porém o marco desta é a fuga dos 
judeus do Egito. Os católicos se dedicam à Qua-
resma: durante os 40 dias anteriores à Sema-
na Santa evitam consumir carne vermelha. 
Por outro lado, os protestantes evidenciam, 
de fato, a celebração da Sexta-Feira Santa (dia 
da morte de Cristo) e do Domingo de Páscoa 
(dia da Ressurreição e primeira apa-
rição de Jesus aos discípulos).

desejamos aos 
nossos prezados leitores 

uma feliz Páscoa!

SOLIDARIEDADE

O miguel-oestino moacyr marques continua 
internado na UTI do Hospital da Unimed, em 
Chapecó, e necessitando seguidamente de doação 
de sangue para a reposição de plaquetas. O povo 
de São miguel mais uma vez se mostra solidário 
com seus coirmãos, demonstrando o seu carinho 
humano quando é chamado... moacyr é advogado, 
integrante do moto Grupo Cães do asfalto em São 
miguel do Oeste e pessoa muito conceituada na 
cidade. Ao Moacyr, que é nosso velho conhecido 
e amigo, desejamos recuperação e transmitimos 
nossa solidariedade a sua querida família e legião 
de amigos!

rODEIO CrIOULO

Sucesso absoluto pela sua organização e partici-
pação de caravanas de todas as localidades regionais 
e interestaduais o nosso tradicional Rodeio Crioulo e 
Artístico de Maravilha. As intempéries foram prejudi-
ciais, mas não impediram a beleza e sucesso do even-
to. Parabéns a toda patronagem do CTG Juca Ruivo!

MULTaS Para 
PEdESTrES E 
CICLISTaS

O Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Con-
tran) adiou para março 
de 2019 a resolução que 
prevê multa para pedes-
tres e ciclistas que in-
fringirem as normas de 
trânsito – como atraves-
sar fora da faixa de se-
gurança e andar de bi-
cicleta na contramão. 
Segundo o Departamen-
to Nacional de Trânsi-
to (Denatran), o objetivo 
do adiamento é dar mais 
tempo para a adaptação 
dos órgãos de trânsito.

STF E LULA
Cenários e próximos passos

Como não houve modificação no acórdão no 
TRF4, pela jurisprudência hoje existente, deve ser or-
denada a prisão do condenado. Ela só foi impedida de 
ser aplicada no momento porque os ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF) decidiram verificar se, 
no caso de Lula, cabe um habeas corpus preventivo 
para evitar essa prisão (a alegação é de que ela contra-
ria direitos básicos do ex-presidente, um homem que 
não oferece riscos). Advogados do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva disseram que vão esperar a publi-
cação do acórdão, que é a íntegra da decisão, para de-
terminar com qual recurso irão entrar a partir de ago-
ra. Para quem tem conhecimento jurídico, os recursos 
a serem apresentados são nada mais do que protela-
tórios. Os recursos estão previstos no ordenamento ju-
rídico brasileiro, mas os apresentados até agora nada 
mais são do que manobra de protelação de processo. 

LULA Em São mIgUEL 
Do oESTE

No último fim de semana Lula esteve 
em São Miguel do Oeste para visitar seus 
companheiros de partido e, na oportuni-
dade, fez o seu velho e manjado discurso, 
relatando obras e melhorias ao povo du-
rante seu governo. Falou que é inocente e 
tudo o que pesa sobre ele é fruto de arbi-
trariedades do Poder Judiciário, da perse-
guição da Polícia Federal e da imprensa. 
Seus velhos companheiros e admiradores 
lá estiveram com seus bonés vermelhos. 
Sob chuva de ovos e hostilização da comu-
nidade, o seu palanque foi composto por 
políticos sem o mínimo de crédito, como 
o caso da senadora Gleisi Hoffmann. O 
padre Pedro e o amigo Pedro Uczai não 
mereciam passar por esse vexame... Se 
a visita foi para motivar seus partidários, 
acreditamos que o resultado foi o inverso.

Camila Pompeo/WH Comunicações

http://wh3.com.br/noticia/169087/Fam%C3%ADlia_de_paciente_que_necessita_plaquetas_orienta_que_doadores_procurem_Hemosc_na_pr%C3%B3xima_semana.html
http://wh3.com.br/noticia/169087/Fam%C3%ADlia_de_paciente_que_necessita_plaquetas_orienta_que_doadores_procurem_Hemosc_na_pr%C3%B3xima_semana.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/transito/noticia/2017/10/ciclistas-e-pedestres-poderao-ser-multados-no-brasil-a-partir-do-ano-que-vem-cj9a4vjwr066001qnzcx7pjz3.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/transito/noticia/2017/10/ciclistas-e-pedestres-poderao-ser-multados-no-brasil-a-partir-do-ano-que-vem-cj9a4vjwr066001qnzcx7pjz3.html
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pÁSCoA

Crianças e adolescentes são presenteadas 
com ovos de chocolate em maravilha

Cerca de 200 ovos de 
chocolate foram produzi-
dos durante uma oficina 
do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vín-
culos de Maravilha para 
presentear crianças e ado-
lescentes. Conforme a co-
ordenadora do Cras, Karina 
Vendrame, participaram da 
confecção dos ovos 16 ado-
lescentes e as monitoras da 
oficina de culinária.

A entrega dos ovos foi 
feita durante esta semana 
para 55 crianças e adoles-

centes do Centro de Aten-
dimento de Múltiplo Uso 
(Camu) e cerca de 120 que 
fazem parte das oficinas 

do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vín-
culos. Também recebem os 
ovos quem é atendido pe-

los serviços do Creas, além 
das crianças e adolescentes 
que estão na Instituição de 
Acolhimento de Maravilha. 

O objetivo foi fazer com 
que os adolescentes da ofi-
cina de culinária apren-
dessem mais sobre a con-
fecção de ovos e assim 
também pudessem contri-
buir para que os demais 
colegas, atendidos em al-
gum programa ou serviço 
da Assistência Social, pu-
dessem ser presenteados 
nesta Páscoa. 

Entrega de ovos aos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Camilla Constantin/O Líder

AS rEgrAS Do Jogo

Você sentou na mesma para um jogo de tabuleiro. Da-
queles dos anos 80, que estão em extinção: Banco Imobi-
liário, Detetive, Jogo da Vida. Você conhece as regras. Mas 
quem sentou para jogar com você, ou não sabe as regras, ou 
está trapaceando: joga o dado duas vezes, não respeita o que 
está escrito nas cartas, coloca o peão na casinha errada. Você 
tem duas opções: tentar conversar e relembrar as regras, ou 
ceder à irritação e parar de jogar.

A mesma situação pode estar acontecendo na sua em-
presa: nem todo mundo segue a mesma regra. Ou pior: mui-
tas vezes as regras mal existem, ou não são claras. O que você 
vai fazer? Falar com o chefe? E se você for o chefe?

Se quisermos jogar de forma eficiente e divertida, preci-
samos compartilhar os mesmos princípios. Lembra daquela 
criança que não respeitava as regras? Jogava na vez do outro, 
virava o dado para o lado do 6, sumia com as peças, chora-
va quando perdia? Aos poucos ele foi excluído pela turma. A 
mãe dele deve ter se lamentado para a sua mãe, dizendo que 
ele não tinha mais amigos, e que só ficava em casa brincando 
sozinho. Depois de adultos, a dinâmica muda pouco: quem 
não gosta de regras, acaba jogando sozinho.

Isso não significa, obviamente, que as regras não podem 
ser questionadas. Mas para questionar qualquer regra, você 
precisa entender muito bem como o jogo funciona. Caso 
contrário, seus questionamentos serão apenas palpites.

*
E mais uma reflexão: qual é o jogo que você está jogan-

do? Será que você precisa realmente ganhar e alguém per-
der? 

Pode ser que sim. Talvez você esteja disputando o pri-
meiro lugar, o grande prêmio. Mas o que me preocupa é ob-
servar situações que não são de disputa sendo tratadas como 
uma competição. O exemplo mais frequente: departamentos 
da mesma empresa brigando para provar que estão certos, 
que tem razão, que o problema vem da sala ao lado.

Não sei se existe desafio maior para um gestor do que eli-
minar essa tradicional mentalidade corporativa. Uma suges-
tão: não adianta tentar resolver por decreto. É mais eficiente 
conversar com cada funcionário. Entender motivações e so-
nhos. E mostrar para ele que as picuinhas do dia a dia não 
valem a pena, são irrelevantes. E daí se alguém foi mal-e-
ducado com você? Ele deve estar com problemas, ignore. 
Foco nas prioridades, no que constrói. Foco nas regras que 
funcionam, que nos movem adiante.

Afinal de contas, cedo ou tarde, quem não gosta de re-
gras, acaba trabalhando sozinho.
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

moTorISTAS mAL-EDUCADoS

A coluna de hoje é dedicada a uma mãe, que tem filho(a) 
com necessidade especial. Serve para todos os que têm o há-
bito de desrespeitar certos preceitos legais ligados ao trânsi-
to. Esta mãe, com frequência, se depara com a vaga de defi-
ciente físico, em frente ao colégio onde a filha de seis anos 
estuda, ocupada por pais que não têm filhos portadores de 
necessidades especiais. E por conta disso, precisa carregar 
em um braço a filha que não caminha, no outro a mochi-
la, e ainda reservar local para a cadeira. Resumindo, preci-
sa mais que dois braços. E ao reclamar para aquele moto-
rista mal-educado que ocupa a vaga que é reservada, ainda 
se depara com xingamentos e até palavras de baixo calão. E 
para piorar, este motorista que está ocupando indevidamen-
te a vaga, ainda profere tais afirmações na frente do próprio 
filho, que está saindo do educandário e adentrando o seu ve-
ículo. Ou seja, o problema se expande ao ter este pai dando 
esta péssima demonstração de educação e respeito às leis 
para seu filho. Este caso se repete em vários lugares. Pessoas 
que acham que por mais que breve o tempo, podem ocupar 
estas vagas impunemente. 

pASSíVEL DE mULTA
Estas vagas para pessoas portadoras de necessidades es-

peciais são regulamentadas. Portanto, não importa quanto 
tempo o cidadão que não tiver a devida identificação perma-
necer na vaga. Simplesmente será notificado pelo procedi-
mento irregular. E é importante saber exatamente isto. Não 
há pouco tempo ou muito tempo para caracterizar a infra-
ção. Basta simplesmente estar na vaga e naquele momento 
ser flagrado pela guarnição policial. A multa é medida que 
se impõe. Mas calma lá. Para que ser multado? É fácil. Bas-
ta simplesmente cumprir as leis. E respeitar, naturalmente.

péSSImA ESTrUTUrA pArA CICLISTAS
Tivemos no último fim de semana ocorrência envolven-

do ciclistas na região. Infelizmente, temos uma péssima es-
trutura para ciclistas em nossas cidades. Nenhuma tem uma 
ciclovia declarada, devidamente regulamentada, com pintu-
ra adequada. O ciclista não é respeitado, os motoristas pro-
cedem muitas vezes de forma desrespeitosa, e me causa 
surpresa que tão poucas ocorrências existam envolvendo ci-
clistas. E quanto às nossas rodovias, pior ainda. Muitas sem 
acostamento, ou com este danificado. Junte a esta falta de 
estrutura a falta de educação de motoristas, e aí está a explo-
siva mistura. Os ciclistas têm que ser protegidos pela “Mão 
Divina” para poderem se exercitar ou simplesmente se loco-
moverem aqui no Oeste catarinense.  

mArAVILHA
Sala do empreendedor é inaugurada na 
Avenida Araucária

Segundo o diretor da 
pasta de Indústria e Co-
mércio, Mozer de Olivei-
ra, a Sala do Empreende-
dor é um projeto que vem 
sendo desenvolvido em 
Maravilha há alguns me-
ses. O ato oficial de inaugu-
ração ocorreu na tarde de 
quinta-feira (29). O local, 
que fica junto à Casa da Ci-
dadania, vai contar com 
a atendente Sandra Mal-
mann para receber os em-

presários de Maravilha.  
De acordo com Sandra, 

o principal trabalho será 
de orientação sobre os mi-

croempreendedores indi-
viduais. Ela destaca que as 
dúvidas são muitas, pois a 
formalização é basicamen-
te virtual, o que, para ela, é 
uma dificuldade encontra-
da pelos empreendedores.

De Oliveira enten-
de que será um local onde 
o empresário vai ficar à 
vontade para tirar dúvi-
das. De acordo com ele, a 
ideia é de oferecer capaci-
tações para as empresas. 

Divulgação

Espaço foi inaugurado com a presença de lideranças municipais e servidores públicos

pALESTrA “Não pode deixar a população passar fome”, afirmou Osmar Terra

maravilha recebe ministro da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Agrário

O ministro do Desen-
volvimento Social e Agrá-
rio, Osmar Terra, promoveu 
palestra na noite de segun-
da-feira (26) em Maravi-
lha. Ele chegou por volta 
das 19h30, após passar por 
Chapecó, Jaraguá do Sul e 
Brusque. Terra estava com 
o deputado federal Celso 
Maldaner e foi recepciona-
do pela prefeita, Rosimar 
Maldaner, e o vice-prefeito, 
Sandro Donati. Estiveram 
no local os deputado Valdir 
Colatto e Mauro Mariani. 

O ministro é médico, 
gaúcho de Pelotas, e foi 
deputado federal pelo Rio 
Grande do Sul. Ele assumiu 
a pasta em Brasília no ano 
2016 e falou sobre Desen-
volvimento Humano. Em 
entrevista ao Jornal O Lí-
der, ele falou sobre a pri-
meira infância e fez relação 
com Maravilha, a Cidade 

Lar de Convivência ficou lotado para palestra com ministro Osmar Terra

 Ederson Abi/O Líder

das Crianças. Terra diz que 
o desenvolvimento huma-
no é o processo nas etapas 
da vida, com momentos crí-
ticos, para desenvolver as 
competências, as habilida-
des. Tudo isso tem impacto 
durante a vida. “A pobreza, 
mesmo, nós só reduzimos 
se investir em desenvolvi-
mento humano. Saber tra-

balhar todas as etapas da 
vida é investir nesse pro-
cesso do ser humano”, afir-
ma o ministro. 

Para ele, o governo pre-
cisa auxiliar no desen-
volvimento, para tirar as 
pessoas da pobreza, da vul-
nerabilidade. “Não pode 
deixar a população passar 
fome. Não pode deixar pas-

sar por dificuldades que 
coloquem a vida em risco”, 
afirma. No entanto, o obje-
tivo é diminuir a quantida-
de de pobres, e não mantê
-las. Ele afirma que tinha 
dificuldade com o gover-
no anterior (Dilma Rousse-
ff ), que se preocupava em 
manter as pessoas receben-
do renda.
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Na tarde de sábado (24), 
no Parque Cidade das Crian-
ças, em Maravilha, foi realiza-
da mais uma edição da Caça 
aos Ovos. A brincadeira é or-
ganizada pelo Departamen-
to de Cultura e serve para co-
memorar a chegada da Páscoa. 
Centenas de crianças de Ma-
ravilha estiveram com fa-
miliares para participar. 

Mais de 900 casquinhas fo-
ram escondidas dentro do par-
que. Na oportunidade, par-
ticiparam crianças de até 10 
anos. Cada criança tinha o di-
reito de encontrar uma casqui-
nha de ovo e trocar por uma 
bola. O evento também con-
tou com a ajuda do Grupo Es-
coteiro Raízes. Brinquedos in-
fláveis estiveram disponíveis. 

pÁSCoA JAnTAr-BAILE
Caça aos ovos é 
realizada no parque 
Cidade das Crianças 

grupo de Casais Só 
Alegria organiza 
evento beneficente 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Centenas de crianças participaram da brincadeira 

O Salão Paroquial Católi-
co de Maravilha sedia, no sá-
bado (7), a 11ª edição do Jantar
-Baile do Grupo de Casais Só 
Alegria. O evento já é tradicio-
nal no município e anualmen-
te arrecada recursos para aju-
dar entidades maravilhenses. 
Conforme o presidente do gru-
po, Volmir Franco, toda a co-
munidade regional está convi-

dada e vários grupos da região 
já confirmaram presença. 

As fichas estão à ven-
da com membros do Grupo 
de Casais Só Alegria e preci-
sam ser adquiridas anteci-
padamente, já que são limi-
tadas. O jantar terá início às 
20h30 e o baile será anima-
do pela banda Mistura Fina, 
de Boa Vista do Buricá (RS). 

Presidente, Volmir Franco, ao lado do assessor de imprensa do grupo, Itamar alder

Carine Arenhardt/O Líder 

rECEpção DA prEfEITUrA

Atendimento continua 
ao meio-dia

A população de São Miguel do Oeste terá, a partir de se-
gunda-feira (2), a possibilidade de acessar alguns serviços 
na prefeitura em horários diferenciados. O setor de recep-
ção estará prestando atendimento das 8h às 17h45, para fa-
cilitar a vida das pessoas que trabalham e não conseguem 
sair para encaminhamentos no horário normal de expedien-
te. O prefeito, Wilson Trevisan, destaca que este novo horá-
rio irá possibilitar o trâmite de protocolo de documentos e pro-
jetos, além da emissão de guias àqueles que necessitarem.

InSCrIção DE pESSoA JUríDICA 
prESTADorA DE SErVIço méDICo no 

ConSELHo rEgIonAL DE mEDICInA

A Lei n. 6.839/1980 dispõe sobre o registro de empre-
sas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profis-
sões e estabelece que registro de empresas e a anotação 
dos profissionais legalmente habilitados, delas encar-
regados, serão obrigatórios nas entidades competentes 
para a fiscalização do exercício das diversas profissões, 
em razão da atividade básica ou em relação àquela pela 
qual prestem serviços a terceiros.

A par disso, o Conselho Federal de Medicina, através 
da Resolução n. 1.980/2011, fixou regras para o cadastro, 
registro, responsabilidade técnica e cancelamento para 
as pessoas jurídicas que desempenham atividades mé-
dicas.

Denota-se, de igual modo, que as operadores de pla-
nos de saúde, cooperativas médicas, clínicas populares 
(Resolução n. 2.170/2017) e os aplicativos de gerencia-
mento de consultas médicas em domicílio (Resolução n. 
2.178/2017) também estão obrigados à inscrição no Con-
selho Regional de Medicina. 

Logo, denota-se que a pessoa jurídica prestadora de 
serviço médico está obrigada à inscrição no Conselho 
Regional de Medicina do local onde exerce suas ativida-
des. Além disso, ressalta-se que a responsabilidade pe-
rante os Conselhos Regionais por qualquer conduta que 
atente contra a ética médica e viole os preceitos do Códi-
go de Ética que forem praticados em nome da pessoa ju-
rídica recai sobre o seu Responsável Técnico.

31 AnoS DE LEo Evento teve participação do master coach Volnei Kaidor

LEo Clube maravilha promove palestra 
sobre liderança no voluntariado

O LEO Clube realizou na 
quarta-feira (28) a palestra “Li-
derança no Voluntariado: como 
desenvolver a liderança e pro-
mover o engajamento no traba-

lho voluntário”. O evento foi na 
sede do Lions, nas proximida-
des da Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer. O palestrante foi 
o master coach Volnei Kaidor.

Com apoio do Coaching 
Express Condor Blanco, o foco 
da palestra foi aprimorar as ha-
bilidades de quem exerce, e de 
quem tem interesse em exercer, 

o trabalho voluntário na comu-
nidade. A palestra marcou os 31 
anos do LEO Clube Maravilha e 
a Campanha de Liderança do 
Ano Leoístico 2017-2018.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Palestra com Volnei Kaidor foi na sede do Clube de Lionsao fim da palestra, master coach recebeu presente da equipe do LEO Clube



,  31 DE marçO DE 2018 7

LUIZ CarLOS
PraTES

proJETo péroLAS Dia da Beleza contou com a participação de voluntárias e vitoriosas

rede feminina desenvolve diversas 
atividades no mês da mulher

A Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer (RFCC) de Ma-
ravilha promoveu diversas ati-
vidades especiais no mês de 
março, quando é comemora-
do o Dia Internacional da Mu-
lher. Uma destas ações foi o 
“Dia da Beleza”, com participa-
ção de voluntárias e vitoriosas. 
O evento também contou com 
curso de automaquiagem rea-
lizado na sede da Rede. A ação 
foi promovida com o apoio de 
salões de beleza, por meio do 
Projeto Pérolas. 

Outra atividade desenvolvi-
da, também por meio do Proje-
to Pérolas, foi uma aula de dança, 
que além dos benefícios da ati-

vidade física, proporcionou mo-
mentos alegres e descontraídos. 
A Rede Feminina, em nome da 
presidente, Cicilia Heydt, agra-

dece a doação de todos os pro-
fissionais, pelo tempo e pela 
prestatividade dos serviços. Nes-
te mês, integrantes da RFCC de 

Maravilha também participa-
ram de reunião em Florianópo-
lis para tratar sobre as mudanças 
no estatuto das entidades. 

Fotos: Divulgação

aula de dança proporcionou momentos de diversão Dia da Beleza foi promovido na sede da rede

Integrantes participaram de reunião em Florianópolis

A Câmara de Vereadores 
de São Miguel do Oeste apro-
vou na terça-feira (27) proje-
to de lei que proíbe a realização 
de cerimônia de inauguração e 
a entrega de obras públicas in-
completas ou que, embora con-
cluídas, não atendam ao fim a 
que se destinam. Conforme o 
projeto, de autoria dos vereado-
res Everaldo Di Berti e Vagner 
Passos (PSD), são considera-

das obras públicas incomple-
tas aquelas que não estejam ap-
tas ao imediato funcionamento 
por não preencherem todas as 
exigências legais do município, 
do Estado ou da União, mesmo 
que por falta de emissões de au-
torizações, licenças ou alvarás.

O projeto também classi-
fica as obras públicas que não 
atendam ao fim a que se des-
tinam como as obras que, em-

bora completas, tenham algum 
fator que impeça a sua entre-
ga ou o seu uso pela população, 
como falta de servidores habili-
tados para atuarem na respec-
tiva área, de materiais de ex-
pediente, de equipamentos 
afins ou situações similares.

O texto proíbe agentes políti-
cos ou servidores públicos de rea-
lizarem qualquer ato para inaugu-
ração e entrega de obras públicas 

custeadas, ainda que em parte, 
com recursos públicos, que este-
jam incompletas ou que, embora 
concluídas, não atendam ao fim a 
que se destinam. O projeto prevê 
que quem violar a proibição es-
tará implicado em ato de impro-
bidade administrativa. A matéria 
foi aprovada em primeiro turno 
e ainda passará por uma segun-
da votação antes de ser encami-
nhada para sanção pelo prefeito.

LEgISLATIVo 
Vereadores aprovam projeto que proíbe inauguração 
de obras públicas incompletas

TrABALHAr E gASTAr
Abri o jornal e lá estava a manchete me esperando. Só para me irritar. 

Veja só a cara dela: - “Dicas para ser feliz no trabalho”. Ué, Prates, mas não é 
uma boa manchete, afinal, quem não quer ser feliz no trabalho?

Aborreço-me sim. Valho-me desse assunto nas minhas palestras com jo-
vens e dentro de empresas, faz tempo, e... Não há nada de novo. Já explico, an-
tes preciso repassar o que diz a tal notícia, em resumo... Diz assim: - “O tra-
balho deve ser encarado como um caminho para conquistar aquilo que você 
deseja. Comprar um carro novo? Pagar o colégio dos filhos? Quitar a casa? Ou 
seja, ter um propósito na vida, mesmo que pequeno, é a motivação para te ti-
rar da cama no começo da semana”. Nem sei quem foi o “inteligente” que disse 
isso, nem quis guardar o nome dele, que estava no jornal, é claro...

Como é que eu posso ser feliz no trabalho apenas para comprar um 
carro, pagar colégio para os filhos ou o que for? Será que o trabalho serve só 
para isso na vida? Tem que ser muito pequena  cabeça para pensar assim...

As metas ou conquistas materiais fazem parte da vida, das necessida-
des da vida. Mas não podem ser a vida em si mesma. Vamos admitir que 
você já tenha os filhos crescido, a casa própria paga, o carrão na garagem e 
aí, vais parar de trabalhar, vais pôr o pijama da pré-morte e... ficar olhando 
para as paredes?

Quantas vezes eu já disse, e não estou só nesse dizer, que o trabalho não 
pode ser uma “canga” no nosso pescoço, tem que ser um colar de pérolas, tem 
que ser o nosso oxigênio ou... será trabalho. Será que são tão poucos os que já 
ouviram dizer que “quem gosta do que faz nunca precisará trabalhar”?

Todos temos que trabalhar, por uma razão ou por outra, e por que então 
não trabalhar com prazer, sem sonhos de gastos materiais estúpidos? Imagine 
uma pessoa sair para o trabalho gemendo, odiando o trabalho, amaldiçoando 
a vida de “pobre”, como muitos fazem... Como suportar isso? Dizer que o nos-
so motivo no trabalho envolve tão pouco é frustrante, francamente. Que pes-
soa infeliz a que viver assim. Ouviram bem, guris e gurias? Acho bom.

ELE 
Num debate literário realizado com jovens internados num conceitua-

do hospital de Porto Alegre, um garotão de 14 anos disse que dessa amargu-
rada experiência da internação, lhe surgiu uma luz: vai ser médico. Eu o en-
tendi perfeitamente. O guri viu nas ações dos médicos uma razão especial, 
elevada e distinta para viver. O guri vai ser médico, não tenho dúvida. E  será 
um competente e feliz médico. Feliz, com certeza. Ele terá encontrado pelas 
curvas da vida uma razão elevada para fazer um trabalho que o vai realizar 
plenamente. Só assim conseguiremos ser felizes no trabalho: fazendo o de 

que gostamos e admiramos. Vai lá, guri!

TroUXA 
Cidadão escreveu para uma emissora de rádio pedindo um conselho 

sobre como investir até o ano de 2020 uma herança de 90 mi reais que ele 
acabou de receber... E explicou ao comentarista da rádio que esse dinhei-
ro vai cobrir uma viagem de intercâmbio do filho. Que burro! Que esse pai 
mande o malandro do filho estudar, trabalhar, se coçar num tuna... E vá viver 

esse dinheiro com a mulher dele. Trouxa.

fALTA DIZEr
Os vagabundos de sala de aula precisam saber que aquele garoto, que 

senta lá na frente, e sempre tira notas altas, não tira notas altas por ser inteli-

gente. Ele tira notas altas porque estuda. Entenderam, Vadios?
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No início deste mês os 
integrantes do Lions Clube 
Maravilha produziram e co-
mercializaram cerca de 200 
quilos de bolachas. Os lu-
cros obtidos com a venda, 
R$ 2 mil, foram entregues na 
segunda-feira (26) ao pro-
jeto Apadrinhamento Afeti-
vo. O programa é desenvol-
vido pelo Grupo de Estudos e 
Apoio à Adoção de Maravilha 
(Geama), em parceria com o 
Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras).

De acordo com a se-
cretária do Cras, Khatiucya 
Lara Imig, o recurso auxilia-
rá no desenvolvimento do 
projeto. Para o presidente 
do Lions Clube Maravilha, 
Rudimar Begrow, ajudar en-
tidades como o Geama é es-

pArA DESEnVoLVEr Valor foi arrecadado na Campanha das 
Bolachas do Lions Clube Maravilha

projeto Apadrinhamento Afetivo 
recebe r$ 2 mil 

sencial. “É o segundo ano 
que destinamos o lucro a 
eles. O trabalho desenvol-
vido muda uma comunida-
de e apoiamos essa causa”, 
explica. 

O Apadrinhamento Afe-
tivo começou em 2017 em 
Maravilha e permite a con-
vivência de pessoas da co-
munidade com crianças ou 
adolescentes que moram 
em abrigos (institucional 
ou família acolhedora), ex-
clusivamente aquelas cujos 
pais foram destituídos do 
poder familiar, com remotas 
possibilidades de adoção e 
sem perspectivas de reinser-
ção familiar. Os conviventes 
passam a ser padrinhos e afi-
lhados do Programa de Apa-
drinhamento. 

VISITA Ao LAr
Os integrantes do Lions Clube maravilha também visitaram 
os pacientes do Lar de Idosos Coração de maria. Durante o 
encontro, foram entregues produtos de higiene, alimentos e 
doces para comemorar a Páscoa. “Os produtos foram doados 
entre os companheiros. Sempre realizamos estas visitas e 
desta vez contamos a história da ressurreição de Jesus Cristo 
e o significado da data”, explicam os sócios. 

Entrega foi feita no Centro de referência de assistência Social

Visita ao Lar de Idosos Santa Bárbara 

Durante encontro, integrantes falaram sobre significado da Páscoa 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

prESTAção DE ConTAS

Hospital São José realiza assembleia geral
A Sociedade Beneficente 

Hospitalar Maravilha do Hos-
pital São José realizou assem-
bleia geral para apresentação 
do balanço financeiro de 2017. 
O encontro foi realizado com 
a presença de poucos associa-
dos, na sede do hospital, em 
Maravilha, e foi conduzido pelo 
presidente, Augusto Jacobsen. 

Durante a assembleia fo-
ram apresentados os valores do 
balanço patrimonial e do resul-
tado do ano anterior, com lei-
tura do parecer dos auditores e 
do parecer do Conselho Fiscal. 
O relatório foi aprovado por 
unanimidade dos presentes. 

A diretora, Neiva Ros-
sa Schaefer, fez a apresenta-
ção do relatório de atividades 

do exercício 2017, mencionan-
do dados estatísticos de in-
ternações, atendimentos de 
ambulatório, procedimentos 

realizados, nascimentos, mor-
tes, cirurgias realizadas, rou-
pas lavadas e refeições servi-
das. Ela também lembrou os 

investimentos em equipamen-
tos, reformas, pinturas e subs-
tituição de móveis, projetos 
encaminhados e recebidos.

assembleia geral foi realizada em uma sala de reuniões do Hospital São José

Ederson Abi/O Líder

A SUCUmBÊnCIA ATIngE oS 
proCESSoS Em CUrSo?

Como já dito anteriormente, a partir da reforma da CLT 
estabeleceu-se na Justiça do Trabalho os honorários su-
cumbenciais. A nova redação da lei (artigo 791-A da Lei 
13.467/17)   inovou ao impor um ônus à parte que perde o 
processo. Até então, a Justiça do Trabalho seguia a regra da 
súmula 219 do TST, que previa apenas honorários assisten-
ciais, ou seja, o valor era devido apenas para a parte que era 
assistida por um sindicato. 

Salienta-se que, na prática, os advogados que trabalha-
vam com cliente individual cobravam honorários contra-
tuais acertados entre eles.

No entanto, com a nova lei, aplicam-se a todas as de-
mandas trabalhistas. Resta somente a possibilidade de apli-
cação da sucumbência nos processos já em trâmite na Jus-
tiça do Trabalho.

Na justiça comum, o novo CPC (Lei 13.105/2015) man-
teve a regra do código anterior ao determinar que a sentença 
condenará o vencido a pagar  honorários  ao advogado do 
vencedor. No entanto, trouxe inovações ao possibilitar, por 
exemplo, a majoração dos honorários fixados pela instân-
cia anterior, levando em conta o trabalho adicional com a 
interposição do recurso.

Assim, as decisões recentes do STJ sobre os critérios de 
aplicação de honorários de sucumbência acabaram geran-
do dúvidas sobre a possibilidade de o mesmo entendimen-
to ser utilizado em processos trabalhistas, pois a justiça do 
trabalho utiliza-se de forma subsidiária às normas proces-
suais civis, no que for omisso.

Ocorre que a maioria da doutrina e magistrados tem en-
tendido que as mudanças trazidas pela nova legislação se apli-
cam a contratos trabalhistas em vigor, mas não podem gerar 
efeitos nos processos em curso que foram abertos antes do 
advento da reforma. Tal conduta seria manifesta violação aos 
princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

O TST, neste mesmo entendimento, em recente decisão 
unânime da 6ª turma em um processo, decidiu que   a lei 
13.467/17, que instituiu a reforma trabalhista, possui apli-
cação imediata no que concerne às regras de natureza pro-
cessual, contudo, a alteração em relação ao princípio da 
sucumbência só tem aplicabilidade aos processos novos, 
isentando a empresa do pagamento da sucumbência, pois 
o autor da ação não estava assistido pelo sindicato de clas-
se, não preenchendo, portanto, o requisito do item I da sú-
mula 219, baseado na lei 5.584/70, ou seja, não aplicou no 
processo os dispositivos da nova lei.

Assim podemos entender que essa nova regra somente 
será aplicada aos novos processos. No entanto, percebe-se 
claramente que a reforma trabalhista, com seus honorários 
de sucumbência, possui um objetivo muito claro: incutir 
medo aos trabalhadores de todo o país. A nova regra não é 
boa nem mesmo ao Estado Democrático de Direito, ante a 
inibição ao acesso ao Poder Judiciário devido a este temor 
que vem sendo incutido aos trabalhadores, que visa e pode-
rá ocasionar o fim da Justiça do Trabalho.

Afinal, quem precisa procurar uma “Justiça” se a pessoa 
que não puder comprovar direito ainda sai com conta para 
pagar? Portanto, se a Justiça do Trabalho se tornar ineficiente 
para os fins aos quais foi criada, de fato será desnecessária, por 
ausência de demandas ou ainda por ausência de finalidade. Já 
tenho dito em outras oportunidades, ainda vamos colher mui-
tos frutos indesejados dessa reforma. Vamos aguardar.

Bom fim de semana a todos!
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“Ninguém é tão prudente em despender o seu 
dinheiro, como aquele que melhor conhece as 
dificuldades de o ganhar honradamente” 

Marquês de Maricá
por rAqUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

goVErno Do 
ESTADo mAnTém 
rEDUção no ICmS 
pArA proDUTorES

O governador, Eduardo Pinho 
Moreira, sancionou na terça-feira 
(27) o decreto prorrogando a redução 
do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) para su-
ínos vivos, erva-mate, alho e madei-
ra serrada em bruto até 31 de março 
de 2019. A ação deve favorecer mais 
de 30 mil produtores em todo o Es-
tado. De acordo com os dados da Se-
cretaria de Estado da Agricultura e 
Pesca (SAR). Ao todo, são 13.120 cria-
dores de suínos, 704 de alho, 7.500 
de erva-mate e 8.764 produtores 
de madeira e atividades de apoio.

InDúSTrIA DE SC 
LIDErA gErAÇão 
DE VAgAS Do 
SETor no pAíS

O mercado de trabalho em 
Santa Catarina registrou saldo po-
sitivo de 16,3 mil vagas em fe-
vereiro. Desse total, a indústria 
de transformação foi responsá-
vel por 12 mil empregos, o que a 
coloca na condição de lideran-
ça em termos estaduais. Os mu-
nicípios que mais abriram vagas 
foram Joinville e Blumenau, am-
bos com 2,9 mil postos, segui-
dos por Jaraguá do Sul (1,5 mil). 
Os dados são do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempre-
gados (Caged) do Ministério do 
Trabalho e foram organizados 
pelo Observatório da Indústria.

Divulgação

Decreto acaba com pontos 
facultativos em Florianópolis

Assim como São Miguel do Oeste, o mu-
nicípio de Florianópolis não terá mais fe-
riados prolongados no serviço público nes-
te ano. A informação foi publicada no Diário 
Oficial desta segunda-feira (26), com o decre-
to nº. 18.456/2018, que encerra os pontos fa-
cultativos na Capital em 2018. Desta forma, os 
serviços essenciais, como saúde, social, edu-
cação e a própria prefeitura, terão expedien-
te normal em dias que fariam parte dos cha-
mados “feriadões”. Para o presidente da CDL 
de Florianópolis, Lidomar Bison, a iniciati-
va do prefeito vai ao encontro do que a popu-
lação tanto cobra. A medida se aplica para os 
próximos quatro feriados nacionais que coin-
cidem nos dias úteis. Os serviços públicos te-
rão funcionamento normal nas segundas-fei-
ras que antecedem os feriados de 1º de maio e 
25 de dezembro e nas sextas-feiras 31 de maio 
e 15 de novembro – dias posteriores ao feriado.

Próximos feriados: 
21 de abril, sábado, Tiradentes 
(feriado nacional)
1º de maio, terça-feira, Dia mundial do 
Trabalho (feriado nacional)
31 de maio, quinta-feira, Corpus 
Christi (feriado municipal)
7 de setembro, sexta-feira, 
Independência do Brasil (feriado 
nacional)
12 de outubro, sexta-feira, Nossa 
Senhora aparecida (feriado nacional)
2 de novembro, sexta-feira, Finados 
(feriado nacional)
15 de novembro, quinta-feira, 
Proclamação da república (feriado 
nacional)
25 de dezembro, terça-feira, Natal 
(feriado nacional)

Inadimplência das empresas 
acelera pelo quinto mês

O volume de empresas com contas em atraso e registradas em cadastros de inadimplentes cres-
ceu 6,76% em fevereiro na comparação com o mesmo período do ano passado. É a quinta vez con-
secutiva que o indicador acelera na base anual de comparação. Os dados são do Indicador de Ina-
dimplência da Pessoa Jurídica apurado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Na comparação mensal, isto é, entre feve-
reiro e janeiro de 2018, o indicador cresceu 0,90%. Os dados regionais mostram que o Sudeste lide-
ra o crescimento da inadimplência entre as empresas. Na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, o número de pessoas jurídicas negativadas na região cresceu 10,49%, a mais elevada en-
tre os locais pesquisados. Em seguida aparecem, na ordem, as regiões Sul, que registrou avanço de 
3,72% na mesma base de comparação, Centro-Oeste (3,05%), Norte (1,96%) e Nordeste (1,90%).

Trem que liga São Paulo ao aeroporto de Guarulhos 
começa a funcionar hoje

A partir de hoje (31) começam a circular os trens da Linha 13-Jade, que ligarão a cidade 
de São Paulo ao maior e mais movimentado aeroporto do Brasil. A linha estava inicialmente 
prevista para 2005. Durante um mês, os trens vão rodar gratuitamente, das 10h às 15h, apenas 
aos sábados e domingos. Após esse período, passarão a circular todos os dias no mesmo 
horário, também de graça. Por fim, no terceiro mês, começa a operação comercial, com 
cobrança de tarifa de R$ 4. Além disso, está previsto para julho o início do serviço Airport-
Express, que transportará os usuários entre o aeroporto e a Estação da Luz, onde podem fazer 
transferência para as linhas 7-Rubi e 11-Coral da CPTM e para as linhas 1-Azul e 4-Amarela do 
Metrô. O trajeto será realizado em cerca de 35 minutos. Os trens partirão em quatro horários 
programados nos dois sentidos. A tarifa, no entanto, será diferenciada e ainda não foi definida.
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PSIQUE & aMOr
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

SAÚDE nA ALImEnTAção Alteração busca segurança no momento 
da compra e deve regulamentar rótulos ainda neste ano

Informações nutricionais serão 
obrigatórias em suplementos alimentares

A rotina carregada e a bus-
ca pela saúde. Os fatores que 
levam alguém a incluir suple-
mentos alimentares na dieta 
são diversos e também perigo-
sos. Isso porque o que consta 
no rótulo do produto nem sem 
sempre é verdadeiro ou neces-
sário na alimentação de quem 
utiliza. 

Com a finalidade de garan-
tir mais segurança, pelo me-
nos no momento da compra, 
a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) vai regu-
lamentar os rótulos das emba-
lagens desse tipo de produto. 
A expectativa com a nova re-
gra é que o consumidor tenha 
informações mais claras, 
acesso a produtos de qualidade 
e alegação relacionada àquela 
substância, ou seja, o que ele 
pode esperar de resultado. 

A mudança está previs-
ta para este ano e, conforme a 
nutricionista Schayane Golzer, 
pode garantir mais informação 
nos produtos. “É comum en-
contrarmos rótulos com a des-
crição falsa sobre o que o con-
sumidor vai ingerir. Isso, além 
de não trazer os resultados es-
perados, pode fazer mal à saú-
de”, explica. 

rÓTULoS poDEm EngAnAr 
Hoje, na legislação sanitária, 

não existe uma regulamentação 
específica para os suplementos 
alimentares. A oferta é grande, 
mas as informações nutricionais 
nas embalagens geralmente são 
imprecisas. É por causa dessa 
variedade, muitas vezes confu-
sa, que o melhor é ter a orienta-
ção de um nutricionista. “Mui-
tas pessoas tomam sem precisar 
ou exageram na dosagem, por 
exemplo. Isso ocasiona sérios 
problemas nos órgãos e metabó-
licos em longo prazo”, afirma. 

De acordo com a nutricio-
nista, os suplementos são uti-
lizados para complementar o 
que a alimentação não conse-
gue suprir. “Às vezes o pacien-
te está com uma deficiência de 
um nutriente e o organismo 
não consegue repor, então in-
serimos na dieta a substância. 
Na área esportiva, por exem-
plo, auxilia no ganho de massa 
muscular”, conta. 

EQUILíBrIo Do orgAnISmo 
a hair stylist e maquiadora ana Caroline Barrenquevitcz 
utiliza a suplementação alimentar para contribuir na 
dieta há cinco anos, mas em 2017 resolveu procurar a 
orientação profissional. a rotina de até quatro atividades 
físicas semanais e o objetivo de aumentar os músculos 
mantiveram o uso, mas com moderação. “antes eu 
usava uma dose maior, o que me fazia mal. É importante 
ter em mente que nem sempre o que a gente acha que é 
correto vai fazer bem”, declara. 
Para ana, a alteração na dieta trouxe benefícios e um 
equilíbrio do organismo, pois antes a substância era a 
substituta da comida. “agora tenho mais disposição 
e sei que a alimentação vem em primeiro lugar. O 
complemento, no meu caso, ajuda bastante, mas com 
moderação”, explica. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Hair stylist e maquiadora ana Caroline Barrenquevitcz utiliza a 
suplementação alimentar

Suplementos são utilizados para complementar o que a alimentação não consegue suprir

Conforme nutricionista Schayane 
Golzer, mudança pode garantir mais 
informação nos produtos

ELOGIE-LHE OS PONTOS POSITIVOS, E SEU 
FILHO HÁ DE MELHORAR INFALIVELMENTE

Sem perceber, os pais se atêm aos “pontos negativos” do filho e 
tentam corrigi-lo, ao invés de reconhecer os “pontos positivos” 
(qualidades). Mas neste mundo existe um princípio segundo 
o qual “manifesta-se aquilo que mentalizamos”. Assim, se 

observamos os pontos negativos, 
eles se ampliam. Devemos, 
portanto, fazer o possível para 
observar os “pontos positivos”, 
e nunca proferir palavras que 
enfatizem os “pontos negativos”.

A VIDA é AgorA

Me parece que muitas pessoas estejam esperando que 
aconteça algo, ou seja, uma precondição que se concretize, 
para começar a viver ou permitir-se ser feliz. 

O raciocínio é mais ou menos o seguinte: “Vou começar 
a viver ou ser feliz a partir do momento em que”… e lá vêm as 
opções: “vou passar no concurso”, “vou ter um filho”, “vou ga-
nhar no mínimo X por mês”, “meu marido ou a minha espo-
sa vai mudar”, etc. 

Só que, talvez não tenha se dado conta, mas a vida não es-
pera. Você já está vivendo. 

E a vida precisa ser vivida e para vivê-la precisa ser ama-
da. Mesmo quando não está te dando o que tu querias ou po-
deria te dar. 

Merece ser amada cada vez que se nasce e cada vez que 
se está para morrer. 

Sim, porque é necessária a tristeza para entender a ale-
gria. A dúvida pra buscar verdade. A morte para compreen-
der a vida. Temos que abraçar o presente para abrir ao futuro. 

Portanto, não esperar terminar a universidade, apaixo-
nar-se, ter o trabalho dos sonhos, casar-se, ter filhos e vê-los 
encaminhados, emagrecer, que chegue a sexta à noite ou a 
manhã de domingo, a primavera, o verão, o outono ou o in-
verno... Não tem outro momento ou momento melhor do que 
este para ser feliz.  

A felicidade é um caminho, um percurso, não uma meta 
ou um destino. 

Trabalhe como se não precisasse de dinheiro.
Ame como se nunca ninguém tivesse te ferido e dance 

como se ninguém te enxergasse. 
Lembre-se que a pele murcha, os cabelos embranque-

cem e os dias se tornam anos. 
Mas o que importa não muda: a sua forca, a sua convic-

ção, a sua essência, não tem idade.  
O teu espírito e a tua atitude são o pano que limpa qual-

quer teia de aranha. 
Depois de cada fim tem um novo começo. 
Depois de cada conquista, tem um novo desafio. 
Portanto, enquanto está vivendo, viva. 
E continua pra frente, mesmo quando todos pensam ou 

esperam que tu desista. 
A felicidade começa dentro de si. E vibra fora. 
Por isto, é importante sentir-se bem com si mesmo. 
Conhecer-se é a base de qualquer atitude. 
De qualquer mudança. 
Um princípio evolutivo. 
Em poucas palavras: 
É amor. 
É vida. 
É agora. 
Não esperar 
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por Dr. GeovAni DelevATi

MEdICINa E SaÚdE

A diverticulose é muito co-
mum e sua ocorrência aumen-
ta com a idade. Ela é mais fre-
quente em pessoas acima dos 
60 anos e pouco comum em 
pessoas abaixo de 40 anos. A 
diverticulose não está rela-
cionada com o aparecimento 
de câncer, o que é uma gran-
de preocupação das pesso-
as. Uma das causas para o seu 
aparecimento é uma pressão 
aumentada dentro do intesti-
no.

As complicações mais co-
muns da diverticulose são a 
diverticulite (inflamação dos 
divertículos) ou quando há 
sangramento.

Por vários anos acredi-
tou-se que pacientes com di-
verticulose não pudessem ali-
mentar-se com sementes, que 
poderiam deixar as fezes áspe-
ras. Essa recomendação foi ba-
seada na hipótese que essas 
partículas poderiam obstruir 
a luz dos divertículos, levando 
a inflamação e com isso diver-
ticulite. Porém, estudos recen-
tes mostram que a ingestão de 
sementes não está relacionada 
com aparecimento de compli-
cações. Ao contrário, a inges-
tão de sementes tem um efeito 
protetor. Com isso, o dito que 
as sementes são prejudiciais 
não é uma verdade em relação 
à doença diverticular.

DIVErTICULITE AgUDA
Divertículos no intestino 

grosso aparecem, na sua gran-
de maioria, no decorrer da 
vida, ou seja, são adquiridos, e 

DIVErTICULoSE E SEmEnTES
Divertículos são bolsas que se formam na parede do intestino e o 
aparecimento destas bolsas no intestino grosso é chamado de diverticulose

vão se tornando mais frequen-
tes a partir dos 50 anos de vida. 
Mas, porque ocorrem? As prin-
cipais causas parecem estar re-
lacionadas com o aumento na 
pressão dentro do intestino, 
como nos casos de intestino 
preso, e com a fraqueza na pa-
rede intestinal que vai aconte-
cendo com a idade.

A parede do intestino 
grosso é formada basicamen-
te por camadas e nos divertí-
culos uma dessas camadas, a 
mais interna, que é a mucosa, 
se hernia pela parede, isto é, 
passa por pontos de fraqueza 
da parte muscular, e forma pe-
quenas bolsas que protusem 
até a parte externa. A presen-
ça de divertículos não signifi-
ca doença, pois a maioria das 
pessoas que tem divertículos 
não tem nenhum sintoma ou 
doença.

Uma proporção variável 
de pessoas, porém, pode vir 
a apresentar complicações e 
dentre essas destaca-se a cha-

mada diverticulite, que é a in-
flamação dos divertículos. Na 
diverticulite os principais sin-
tomas são a dor, principalmen-
te no lado inferior esquerdo do 
abdome, associado à febre e, 
às vezes, com dificuldade para 
evacuar ou eliminar gases. O 
quadro clínico pode ser leve, 
na maioria dos casos, até extre-
mamente grave.

De todo modo, é recomen-
dado que alguém com dor ab-
dominal e febre procure uma 
unidade de emergência ou 
pronto-socorro para avalia-
ção e realização de exames 
que irão confirmar ou descar-
tar essa possibilidade. Geral-
mente o médico assistente so-
licitará exames laboratoriais e 
também exames de imagem, 
na maioria das vezes uma to-
mografia computadorizada do 
abdome, para auxiliar no diag-
nóstico. Confirmado esse diag-
nóstico, o médico irá classificar 
a gravidade do quadro e insti-
tuirá o tratamento adequado, 

na maioria das vezes com an-
tibióticos e analgésicos e, por 
vezes, internação e hidratação 
venosa.

Alguns casos necessitarão 
de operação de urgência para 
se debelar o foco infeccioso e 
a retirada do segmento doente 
e aí o médico decidirá se terá 
que deixar uma colostomia, 
que é a colocação de uma bol-
sa para recolher as fezes, que 
será fechada posteriormente. 
A drenagem de pequenos abs-
cessos perto dos cólons pode-
rá ser feita tanto por operação, 
seja via aberta seja por lapa-
roscopia, quanto por punção 
guiada por ultrassom ou tomo-
grafia computadorizada.

Depois de resolvida uma 
crise em que o paciente não 
necessitou operação para res-
secção da parte do intesti-
no com divertículos, o médi-
co avaliará todo o intestino e 
juntos decidirão se essa res-
secção será necessária. Atual-
mente o principal método de 
prevenção dessas complica-
ções é se manter uma vida sau-
dável, com dieta rica em fibras 
e líquidos, e se fazer a preven-
ção de outras doenças dos in-
testinos, especialmente o cân-
cer colorretal.

É muito importante ser 
ressaltado que a presença de 
divertículos ou episódios de 
diverticulite não está relacio-
nada ou predispõe ao apareci-
mento do câncer.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia
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Veículos tiveram vidros e espelhos quebrados durante a passagem da Caravana pelo trevo da cidade no 
domingo (25). No centro, o palco onde o pronunciamento de Lula ocorreu também foi atacado

Tumultuada passagem da 
“Caravana Lula” repercute pelo país

O 
dia 25 de março representou 
um domingo atípico e histó-
rico em São Miguel do Oeste. 
Pelas ruas, um forte aparato 

de segurança. No trevo de acesso à cida-
de, olhares atentos para qualquer sinal 
de movimentação. A “Caravana Lula pelo 
Brasil” trouxe pela primeira vez um ex
-presidente da República a São Miguel do 
Oeste. A comitiva do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva chegou ao município 
por volta das 15h20 de domingo (25) e foi 
recebida com ânimos alterados.  

Contrários à passagem da comitiva 
pela região, manifestantes vindos de vá-
rias cidades arremessaram ovos e pedras 
contra os veículos da caravana. Alguns ti-
veram vidros e espelhos quebrados. Do 
trevo da cidade, a caravana seguiu para 
a Cooperativa Regional de Comerciali-
zação do Extremo-Oeste (Cooperoeste), 
onde participou de atividades com a via 
campesina. O ex-presidente e sua comi-
tiva conheceram a Cooperativa Oeste-
Bio, que produz sementes para a agricul-
tura familiar.

Jucinei da Chaga/WH Comunicações

Lula e sua comitiva foram recepcionados na 
Cooperoeste Terra Viva

São mIgUEL Do oESTE

mAnIfESTAnTES 
“EnTErrAm” 
BrASIL CorrUpTo

Enquanto isso, após recepcionarem a “Cara-
vana Lula pelo Brasil” no trevo, os manifestan-
tes contrários à comitiva petista se organizavam 
em uma caminhada pelas principais ruas do cen-
tro da cidade. Munidos de faixas, cartazes e mais 
ovos, os manifestantes chamaram a atenção da 
população ao marcharem carregando um cai-
xão coberto com a Bandeira do Brasil. A inten-
ção era simular o enterro do “Brasil Corrupto”.

Para evitar qualquer tipo de confronto, a Polí-
cia Militar, por meio do 11º Batalhão de Polícia Mi-
litar de São Miguel do Oeste, contou com o apoio 
de policiais da Guarnição Especial de Mafra, Ca-
noinhas e Lages, além da Cavalaria Montada de La-
ges, policiais do PPT e Roncam de Concórdia, Xan-
xerê e as três companhias da área do 11º BPM.

Com caixão, manifestantes caminharam pelo centro com faixas e cartazes

Camila Pompeo/WH Comunicações

EX-prEfEITo DE São mIgUEL Do oESTE é ATIngIDo
No fim da tarde um princípio de 

confusão envolveu o ex-prefeito de São 
Miguel do Oeste Nelson Foss da Silva, 
que foi atingido por um ovo na região 
do rosto ao tentar passar com a ban-
deira do PT pelos manifestantes con-
trários à vinda do ex-presidente Lula. 
Da Silva foi afastado do grupo pela Po-
lícia Militar. 

Mais tarde, com mais de duas ho-
ras de atraso, as atividades no cen-
tro da cidade iniciaram em um pal-
co montado na Rua Duque de Caxias, 
por volta das 19h30. Deputados es-
taduais e federais do PT e demais li-
deranças do partido discursaram em 
apoio a Lula e ao roteiro da Caravana 
pelo país. Desde as 16h30, munidos 
de bandeiras e camisetas vermelhas, o 
público aguardava ansioso a chegada 
do ex-presidente, que só ocorreu por 

volta das 20h.
O ônibus da Caravana chegou ao lo-

cal com um forte esquema de segurança 
próprio. Os seguranças, no entanto, não 
conseguiram evitar nova “chuva” de ovos, 
dessa vez de manifestantes que estavam 

em prédios dos arredores. Lula precisou 
ser protegido com auxílio de um guarda-
chuva quando, aclamado e aplaudido, 
veio a público na porta do coletivo. Após 
os aliados do partido, foi a vez do ex-pre-
sidente fazer o pronunciamento.

Ex-prefeito de São miguel do Oeste passou pelo grupo com a bandeira do PT e acabou atingido 

Marcos Lewe/WH Comunicações
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O deputado estadual maurício Eskudlark (Pr) 
protocolou na assembleia Legislativa (alesc) o 
PL 0077.0/2018 que trata sobre revogação do 
Título de Cidadão Catarinense concedido ao ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este é o primeiro 
projeto protocolado na alesc no sentido de revogar 
a honraria. Em um vídeo, o deputado maurício 
Eskudlark argumenta que a honraria é concedida a 
pessoas com “idoneidade”, o que, segundo ele, não 
é o caso de Lula. “Foi condenado em 2ª grau, foi 
líder de uma roubalheira institucionalizada no nosso 
país. Idoneidade e moral são princípios básicos para 
receber o título de cidadão honorário”, disse. 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é 
considerado Cidadão Catarinense desde maio 
de 2008 e deveria receber o título concedido pela 
assembleia Legislativa de Santa Catarina durante a 
passagem de sua caravana pelo Estado. 

“Canalha não tem cara”, critica 
ex-presidente, sobre ovos arremessados

DISCUrSo DE LULA

No início de sua fala e em um dos 
momentos mais polêmicos do discur-
so, Lula criticou a ação dos manifestan-
tes que, dos prédios, continuaram arre-
messando ovos em direção ao palco. Por 
várias vezes o ex-presidente voltou a ser pro-
tegido por guarda-chuvas. Bastante ner-
voso, o petista sugeriu que a polícia re-
solvesse a situação com um “corretivo”. 

“Canalha não tem cara. Esse cidadão está 
esperando que a gente fique nervoso, suba 
lá e dê uma surra nele. A gente não vai fazer 
isso. Eu espero que a PM tenha responsabi-
lidade de entrar naquela casa, pegar esse ca-
nalha e dar um corretivo nele, que ele precisa 
ter para não tacar ovo nas pessoas. Esse cara, 
ou é um débil mental, ou não tem o menor 
apreço por qualquer ser humano”, disse Lula.

Durante o pronunciamento, o ex-pre-
sidente se mostrou positivo sobre seu futu-
ro político, mas negou que a “Caravana Lula 
pelo Brasil” tenha objetivo eleitoreiro. “A ca-
ravana ainda não tem objetivo eleitoral por-
que ainda não sou candidato. O partido vai 
ter que fazer uma convenção, vou ter que es-
perar um processo que eu posso não ser can-
didato. Estou fazendo a caravana para co-
nhecer o Brasil outra vez”, justificou. 

“ESToU Com VonTADE DE 
SEr CAnDIDATo”

Na noite anterior à votação dos embar-
gos de declaração de Lula, o ex-presiden-
te mais uma vez se mostrou otimista quan-
to ao assunto e desafiou o Poder Judiciário, 
Polícia Federal e Ministério Público. “Desa-
fio a PF, o MP, desafio o juiz Sérgio Moro, to-
dos mentiram a meu respeito. Desafio a pro-
varem o único crime que cometi. Se eles 
provarem, eu peço desculpas a vocês. Mas 
não posso perdoar, andar pelo Brasil e la-

drões me chamando de ladrão”, destacou.
Lula também criticou a imprensa, men-

cionando que alguns veículos têm publicado 
mentiras a seu respeito. O petista falou sobre 
as perspectivas nas urnas. “Não posso perdo-
ar o que a imprensa está fazendo comigo. Não 
querem que eu seja candidato, disputem as 
eleições e me derrotem na urna e eu fico quie-
to. Mas eu quero disputar, eu agora estou com 
vontade de ser candidato, estou com mui-
ta vontade. Eu quero ensinar como um tornei-
ro mecânico sabe cuidar do seu povo”, disse.

multidão acompanhou discurso de Lula na rua Duque de Caxias

Camila Pompeo/WH Comunicações

rEpErCUSSão nA ImprEnSA
Depois de São Miguel do Oeste, a “Caravana Lula pelo Bra-

sil” seguiu na segunda-feira (26) para Francisco Beltrão, no Para-
ná, onde deu seguimento ao roteiro do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva pela região Sul do país. Mesmo assim, a passagem 
dele pelo Extremo-Oeste continuava dando o que falar. Os prin-
cipais jornais e portais de notícias brasileiros repercutiram a re-
cepção e manifestação contrária a Lula em São Miguel do Oes-
te. Em São Paulo, a “chuva” de ovos sobre o palanque de Lula foi 
destaque de capa da edição de segunda-feira (26) de um dos jor-
nais de maior circulação no Estado – o Folha de São Paulo. 

Na tarde de segunda-feira (26), enquanto Lula cumpria agenda no Paraná, 
os desembargadores da 8ª turma do Tribunal regional Federal da 4ª região 
(TrF-4) negaram por unanimidade o recurso apresentado pela defesa do 
ex-presidente, no processo do tríplex em Guarujá (SP). apesar disso, uma 
eventual prisão depende da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre 
o habeas corpus preventivo apresentado por sua defesa, o que deve ocorrer 
no próximo dia 4 de abril. Com o resultado, porém, Lula já se enquadra na Lei 
da Ficha Limpa, que pode tornar inelegíveis políticos condenados em segunda 
instância.

eskudlark pede revogação 
de honraria a lula

 Jucinei da Chaga/WH Comunicações

(49) 3622.0258 lasalle.edu.br/peperi

Jesus ressuscitou!Jesus ressuscitou!

pT rEgIonAL AVALIA VISITA DE LULA 
Como SUCESSo ABSoLUTo

O Diretório de São miguel do Oeste e a microrregional do 
Extremo-Oeste do Partido dos Trabalhadores (PT) enviaram 
nota à imprensa na quinta-feira (29), destacando a visita do 
ex-presidente Lula à região. Segundo o Partido, a passagem 
da Caravana foi sucesso absoluto. “Lula reafirmou seu 
compromisso com a agricultura camponesa e familiar, 
educação e saúde para todos os brasileiros, e para garantir 
um campus da UFFS para o Extremo-Oeste e uma política 
para a bacia leiteira”, disse a nota.
O texto também salienta que a presença da Caravana em 
São miguel do Oeste representou “a resistência e luta da 
classe trabalhadora”. “O povo recebeu Lula de braços, mentes 
e corações abertos e o Partido dos Trabalhadores agradece 
todo carinho recebido e reafirma seu compromisso com o 
fortalecimento da democracia”, menciona.
Em outro ponto, os petistas repudiaram os atos violência 
contra a Caravana Lula pelo Brasil e também contra o ex-
prefeito Nelson Foss da Silva, que foi atingido por um ovo 
no rosto. “O Partido dos Trabalhadores exige cumprimento 
imediato da legislação e a identificação e punição dos autores 
destas atitudes fascistas”, finaliza a nota.Em
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As três turmas que par-
ticipam do Programa Lí-
der Jovem Sicredi visitaram 
o complexo penitenciário de 
Chapecó no último dia 22. 
Mais de 100 jovens conhece-
ram a estrutura da Peniten-

ciária Agrícola, Penitenciá-
ria Industrial e do Presídio 
Regional, acompanhados 
de agentes penitenciários e 
dos professores Jair Turcat-
to e Kurlan Frei, da Unida-
de Central de Educação FAI 

Faculdades de Itapiranga. 
Os participantes também 

conheceram as instalações 
das casas prisionais, o funcio-
namento e os procedimentos 
adotados pelos agentes peni-
tenciários. O principal obje-

tivo da visita foi sensibilizar 
os jovens para uma realida-
de social diferente, para que 
possam se conscientizar da 
importância de estudar, bus-
car conhecimentos e mudar 
o olhar diante da sociedade. 

LíDEr JoVEm
programa do Sicredi proporciona visita em 
complexo penitenciário 

Mais de 100 jovens tiveram a oportunidade de conhecer as instalações

Divulgação

CASA morTUÁrIA
obras estão em 
fase final 

A empresa Viga Construtora e Incorporadora de Mara-
vilha está finalizando as obras no telhado da Casa Mortuá-
ria Municipal. O serviço iniciou há pouco mais de um mês 
e a empresa vencedora do processo de licitação ficou res-
ponsável pela troca completa do telhado. Conforme o con-
trato assinado com o governo municipal, o valor da obra 
é de R$ 33.996,15, recurso próprio do município. O mu-
nicípio também contratou a pintura do ambiente, servi-
ço realizado pela mesma empresa. O local está interdita-
do desde outubro de 2017, por problemas de goteiras. 

São Miguel do Oeste 
vai receber no mês de maio 
a ex-ginasta olímpica Laís 
Souza, que vai palestrar no 
Centro Cultural da Uno-
esc. Laís foi uma importan-
te atleta brasileira, que após 
um complicado acidente 
se tornou ícone de supera-
ção, força de vontade e es-
perança. O acidente ocor-
reu em 2014, quando a atleta 
se preparava para partici-
par da prova de esqui aéreo 
nos Jogos Olímpicos de In-
verno, em Sochi. A brasilei-
ra se chocou contra uma ár-
vore em Salt Lake City, nos 
EUA, e teve séria lesão na 
terceira vértebra da coluna 
cervical – que comprome-
teu as suas funções moto-
ra, sensitiva e autonômica.

No mês de junho do ano 
passado, com ajuda de um 
estabilizador cervical, ela 
conseguiu ficar de pé pela 
primeira vez desde o aci-
dente. Hoje ela viaja levando 
sua história de determina-
ção, motivação e perseve-

EXEmpLo DE SUpErAção

Ex-ginasta Laís Souza 
fará palestra em São 
miguel do oeste

Divugação

rança aos palcos de todo o 
país. O evento, que será no 
dia 17 de maio, é organiza-
do pela JDO Consultoria e 
Assessoria e pretende reunir 
grande público com a opor-
tunidade de conhecer uma 
bela história de superação. 
“Ela era uma atleta olímpi-
ca que tinha muitos troféus, 
medalhas, mudou o foco, 
foi para o esqui e um trági-
co acidente fez com que ela 
não pudesse mexer nem um 
dedinho. Ela aprendeu a vi-
ver de outra forma e leva a 
vida com uma leveza incrí-
vel”, explica a organizado-
ra, Janes Dinon Ortigara.

fISCALIZAção Pelo menos 120 militares estão envolvidos na Operação deste ano

operação fronteira Sul segue com 
pontos móveis de fiscalização

Está em andamento des-
de o último fim de semana 
mais uma Operação Fron-
teira Sul. Em entrevista à 
103FM, o comandante do 14º 
Regimento de Cavalaria Me-
canizado (14º RC/Mec), te-
nente-coronel Leonardo 
Dantas, disse que neste ano 
a operação ocorre nos mes-
mos moldes das demais ope-
rações e segue tendo o obje-
tivo de combater os delitos e 
crimes transfronteiriços.

 “A única diferença é que 
estamos trabalhando em 
conjunto com a 15ª Briga-
da de Infantaria Mecanizada, 
de Cascavel. Estamos pegan-
do o Norte de SC e avançan-

do também para dentro do 
Paraná, essa é a característica 
diferente para o 14º RCMec. 
Mas para fins de fiscalização 
e controle, segue nos mesmos 
moldes”, diz.

A Operação Fronteira Sul 
desencadeada pelo Exérci-
to Brasileiro, em coordena-
ção com a Marinha do Brasil 
e os diversos Órgãos de Segu-
rança Pública e de Fiscaliza-

ção federais, estaduais e mu-
nicipais, conta neste ano com 
mais de 120 militares. Con-
forme Dantas, os militares 
trabalham em pontos móveis 
de fiscalização.

“Estávamos com um pon-
to fixo em Dionísio Cerqueira, 
mas para aumentar o volume 
e a movimentação do pessoal, 
não estaremos mais em pon-
tos fixos, estaremos em pon-
tos móveis a fim de percor-
rer o maior número de pontos 
possíveis. Por enquanto, em 
São Miguel do Oeste não te-
mos previsão de realizar al-
gum tipo de bloqueio. Mas se 
houver demanda, podemos 
ocupar”, finaliza.

Operação tem o objetivo de combater os delitos e crimes transfronteiriços

Arquivo WH Comunicações
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por Simone Hübner

TOQUE dE rEQUINTE

Vitrine

CorES E 
TonALIDADES

A Páscoa oferece uma gama de possibilida-
des de cores para decoração. Tonalidades mais 
discretas e suaves são as mais frequentes nas 
mesas para a data. O que não impede a utili-
zação de cores mais fortes, como o laranja e o 
verde, por exemplo.

Tudo vai depender dos demais elementos 
presentes na mesa. Se os seus pratos, talheres e 
centro de mesa apresentam tonalidades seme-
lhantes, é necessário muito cuidado com no-
vos objetos decorativos.

O dourado, também exposto nas mesas na-
talinas, pode cair muito bem com a ocasião. 
Ele funciona superbem em mesas de madeira.

mESA DE pÁSCoA
O que posso incluir na decoração da mesa?
Esse vai ser o momento de deixar a sua 

criatividade falar mais alto! Lembre-se que, 
na dúvida, menos é mais e a beleza decorati-
va está nos detalhes. Por isso, entenda que o 
fundamental não é ter a mesa preenchida e re-
pleta de objetos. O que vale é a sutileza da ar-
rumação!

O primeiro passo é definir quais serão os 
jogos de prato, talheres e taças. Assim que defi-
nidos, veja os objetos que podem complemen-
tar tudo o que já está presente.

Pensando em uma decoração de mesa para 
a Páscoa mais temática, os coelhinhos e ovos 
não podem ficar de fora. Eles podem ser arte-
sanais, de pano, estarem nos guardanapos, nos 
quadros da parede ou nos vasinhos de plantas. 
Inove!

Se há crianças na família, uma boa ideia 
é deixá-los pintar alguns ovinhos. Não se im-
porte com a estética, o que vale é a participa-
ção deles nesse momento tão especial. Deixe 
os ovos personalizados na mesa, em uma cesti-
nha ou vaso de vidro, para que todos vejam. Vai 
ficar uma fofura!

oVoS DE pÁSCoA 
pErSonALIZADoS

Outra dica é personalizar as cascas de ovos. 
Você pode pintá-las, incluir elementos dentro 
ou utilizá-la para guardar pequenos objetos, 
como anéis e joias. Isso vai demandar um pou-
quinho a mais de trabalho, porém o resultado 
fica uma maravilha.

Decoração de mesa para a páscoa
Como deixar a decoração de mesa para a Páscoa mais elegante

V
ocê costuma entrar no clima da 
Páscoa? A troca de ovos de choco-
late, o sentimento de amor e fra-
ternidade e a reunião com amigos 

e família fazem da data uma das mais espe-
ciais e esperadas no ano.

Se você já está nos preparativos para a 
festividade, não deixe de dar atenção tam-

bém à decoração da mesa para Páscoa. Dei-
xá-la moderna, elegante e temática pode pa-
recer uma tarefa trabalhosa, mas não precisa 
se desesperar. Essa atividade pode ser mais 

fácil – e divertida – do que você imagina.
Veja nossas dicas de decoração de mesa 

para a Páscoa e faça desse momento ines-
quecível e agradável a todos os convidados!

EXCELEnTE fIm DE SEmAnA! fELIZ pÁSCoA A ToDoS!

ArrAnJoS 
DE fLorES

Flores artificiais em arranjos de vidro, pra-
ta, madeira, porcelana ou plástico ficam mui-
to bons na decoração da mesa ou do ambiente.

Para o almoço de Páscoa, incluir algum 
arranjo ou centro de mesa pode ser uma boa 
ideia. Inclusive, ao redor deles, pequenos pon-
tos de luz podem fazer toda a diferença. Para 
isso, utilize velas acesas ou pisca-pisca de led. 
Eles vão deixar a decoração mais aconchegan-
te e sofisticada.

Brinque com os objetos na mesa, combi-
nando utensílios que você já tem em casa. Dis-
cretos ou mais chamativos, eles dão um char-
me incrível!

SímBoLoS rELIgIoSoS
Por ser uma data cristã, sua decoração de 

mesa para a Páscoa pode ter símbolos religio-

sos presentes. O cordeiro, o sino, as velas, o 
pão e o vinho são elementos adequados para 
a ocasião e que condizem, de acordo com o 
cristianismo, à ressurreição de Cristo. 

prAToS, TALHErES, TAçAS 
E ToALHAS: Como fAZEr 

A ESCoLHA IDEAL?
A escolha dos pratos, talheres, taças e toalhas 

é essencial. A decisão pelos modelos perfeitos de-
verá estar associada ao estilo da mesa e dos con-
vidados (idade e personalidade).

Para definir os talheres, não vai ser tão difícil. 
Os modelos em inox combinam com quase tudo 
na mesa. Desse modo, não gaste muita energia 
com isso. Pule para o próximo passo: as taças.

Os copos e taças em vidro ou cristal são os 

mais recomendados para o almoço de Páscoa. Os 
modelos coloridos dão um ar mais alegre e en-
cantador à ocasião.

Em relação ao jogo de pratos, ele pode ser 
trabalhado com detalhes ou monocromático. 
Mais uma vez, o número de participantes do al-
moço e a temática escolhida vão influenciar na 
decisão final.

Assim como as toalhas de mesa, você pode 
seguir a linha mais discreta e optar por modelos 
lisos, sem desenhos ou quaisquer tipos de deta-
lhes. Ou, também, por opções com mais “pre-
sença na mesa”, como os pratos com ilustrações 
de flores, frutos ou elementos geométricos. Inde-
pendente da sua escolha, veja se todos os objetos 
da mesa estão bem harmonizados.

Fonte: Casa & Decoração
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por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO VOLTa aO MUNdO

por HenriqUe Hübner

Vitrine

AgEnDA DE EVEnToS
MArAVILhA 
31/3 - Show sertanejo universitário com Eduardo Gustavo – 23h30 – 
Hangra 
7/4 - Encontro de Gaita de Boca e Bandônion – 18h30 – Centro Cultural 
25 de Julho
- Jantar-dançante do Grupo Só Alegria – 20h30 – Salão Paroquial 
Católico 
8/4 - Festa Clube de Mães Amizade – 10h – Salão Católico Santa 
Terezinha no Bairro União
- Rejeitados Fest Car – 10h – Centro de Tradições Gaúchas Juca ruivo 
- Pagode na Green – 18h – Green Club
14/4 - Baile de Chope – 22h – Salão da Linha Cabeceira do Iraceminha
- Festestranha Com Gentisquizita – 23h50 – Hangra 
15/4 - Festa da Comunidade Católica do Bairro Floresta – 10h – Salão 
Bairro Floresta

São MIgUEL Do oESTE 
7/4 - Risoto no tacho – 20h – 
Esporte Clube Internacional 
Linha Fátima 
- Show com Renan Luiz – 23h 
– Joy Lounge Bar
21/4 - 4ª Edição Construbeer 
– 16h - Chácara Kopalski
- La Pingaiada a festa  - 23h30 
– Joy Lounge Bar
6/5 - Show com Alok – 16h30 
– Parque rineu Gransotto

moDA, IDADE, moCIDADE
Dentre as discussões sobre os rumos da moda 
no futuro, fala-se muito sobre questões de idade. 
Há bastante tempo sabemos que a população 
em geral está vivendo mais e melhor. Hoje 
em dia, ser “velho” tem muito mais a ver com 
questões de estado de espírito do que com a 
idade em si, tanto que alguns pesquisadores de 
tendências até dizem que os 50 são os novos 25. 
a prova disso são os senhores e senhoras que 
vemos nas redes sociais dando um banho de 
estilo em muitos novinhos por aí. 
a moda é uma das nossas formas de expressão. 
E o nosso estilo pode mudar conforme o tempo, 
sim, pois hoje devemos ser melhores que ontem 
e piores que amanhã, sempre em mutação para 
a nossa melhor versão. Entretanto, nosso estilo 
não deve mudar necessariamente pelo número 
de velinhas que apagamos no último aniversário. 
a idade deve nos libertar e não nos limitar. 
Por fim, o grande desafio para quem trabalha 
com moda é estar com as antenas ligadas 
para oferecer os produtos que esse público em 
ascensão quer. Digo isto em questões estéticas e 
funcionais, através de modelagens adequadas ao 
corpo e no estilo dessa nova mentalidade jovem. 

Hoje encerramos nossa jornada por uma das cidades mais 
visitadas do planeta. Trago até vocês os melhores lugares 

para se aproveitar enquanto estiver em Las Vegas! 

EsPErO quE tENHAM gOstADO DE MAis uMA JOrNADA! 
sEMANA quE vEM vOLtAMOs COM MAis uM LugAr 

sENsACiONAL PArA sE PAssAr uMAs MErECiDAs FériAs!

O ponto de partida de todos os visitantes 
é a Strip, o trecho da Las Vegas Boulevard, 
onde estão os mais famosos cassinos do 
mundo. Em meio a milhões de luzes co-
loridas, os grandes hotéis temáticos con-
centram diversas atrações. Restaurantes 
badalados, casas de espetáculos, shoppin-
gs gigantescos e muitos cassinos mantêm 
os turistas presos dentro dos complexos 

por muitas horas. Conhecer todos eles le-
vará alguns dias; por isso, priorize os mais 
atraentes e famosos, como: Bellagio, Ca-
esars Palace, Paris, Venetian, Palazzo, 
New York-New York, Planet Hollywood, 
MGM, Mirage, Wynn e Cosmopolitan. 
Você nunca terá a impressão de que an-
dar por eles é um passeio repetitivo. To-
dos guardam atrações únicas e exclusivas. 

Se o seu foco são as 
compras, é melhor pre-
parar o bolso e a mala. 
Vegas tem incontáveis 
shoppings, outlets e lo-
jas incríveis! A maior 
vantagem? Tudo é con-
centrado em poucos 
quilômetros, dentro 
da cidade. Não dei-
xe de investir um dia 
para encher as sacolas.

A vida noturna de Vegas é conhecida mundialmente e a fama não é para 
menos. É difícil encontrar uma cidade que tenha tantas opções de espetáculos e 
shows. O melhor de tudo é a possibilidade de comprar ingressos para o mesmo 
dia a preços que cabem no bolso! Quem poderia competir com sete apresenta-
ções diferentes do Cirque du Soleil em menos de seis quilômetros de distância?
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por eSTelA SerPA
ÁrEa VIP
vip@jornalolider.com.br 

Linda e um doce de menina, pequena OlíviaLorenzo, um super-herói fofura!

Na quarta-feira (28) a instrutora do Espaço 
Studio Pilates, Tatiane Gomes, completou 
mais um ano de vida. Sucesso e saúde nessa 
caminhada como uma excelente profissional e 
mulher! Parabéns!

Quem comemorou mais um aniversário na quinta (28) foram os amigos Ivan, Felipe e 
matheus. Parabéns, que vocês consigam realizar todos os sonhos!
Felicidades!

a linda Pamela estará comemorando mais um 
ano de vida nesta segunda (2). Pule de alegria 
e sem medo alcance o mais alto dos seus 
sonhos. Feliz aniversário! Votos de felicidades!
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por lAiS oro e AnDreA CoSTA PeliSSAri
dESIGN EM PaUTa

Vitrine

por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIrITUaLIdadE

EU QUEro UmA CASA no CAmpo!

nA SUA ESTAnTE

A VIDA SEM CrAChá, DE 
CLAUDIA gIUDICE
Com nova arte de capa, a 
edição de 2018 do livro “a vida 
sem crachá” traz a história da 
jornalista Claudia Giudice. De 
como ela se reinventou após 
perder o emprego depois de 23 
anos na mesma empresa. Com 
emoção e bom humor, Claudia 
narra os próprios percalços e 
a superação, dando lições de 
empreendedorismo e motivação 
a todos os leitores.

o qUE o SoL FAz CoM AS 
FLorES, DE rUpI KAUr
O segundo livro da indiana rupi 
Kaur é uma coletânea de poemas 
sobre crescimento e cura. 
ancestralidade e honrar as raízes. 
Expatriação e o amadurecimento 
até encontrar um lar dentro 
de você. Organizado em cinco 
capítulos e ilustrado pela própria 
autora, assim como o anterior 
“Outros jeitos de usar a boca”, o 
livro percorre uma jornada dividida 
em murchar, cair, enraizar, crescer, 
florescer. Uma celebração do 
amor em todas as suas formas.

pÁSCoA, QUAL SEU rEAL SIgnIfICADo

Chegou a época das prateleiras abarrotadas de ovos e co-
elhos de chocolate, já que estamos na Páscoa. E é claro que os 
meios de comunicação, em geral, não lhe deixariam esquecer 
tal data. 

Mas se alguém lhe perguntasse o que é a Páscoa, você sabe-
ria responder? Qual a relação com ovos, coelhos e chocolates?   

Fui pesquisar, descobri notícias de que os israelitas, bem 
antes de Moisés, celebravam a Páscoa sempre na primeira lua 
cheia da primavera, quando ofereciam à Divindade os primogê-
nitos do seu rebanho. 

A palavra em aramaico pashã, em hebraico pesah (pessach), 
significa a passagem. Segundo uns, do sol pela constelação do 
carneiro ou da lua pelo seu ponto mais alto. Nas línguas saxô-
nicas, o nome indica uma associação com o mês de abril, quan-
do se comemorava a morte do inverno e a recuperação da vida, 
a chegada da primavera. 

O sentido de passagem é relacionado no livro bíblico Êxodo. 
Foi na época da Páscoa que se deu a libertação do povo hebreu.

Cerca de quinze séculos antes de Cristo, depois de ter vivido 
cerca de quatro séculos no Egito, duramente tratado pelos fara-
ós, conseguiu o povo de Israel abandonar para sempre a terra da 
escravidão. Naquela noite os hebreus se serviram da carne assa-
da de um cordeiro, pães ázimos, isto é, sem sal e fermento, e al-
faces amargas. Em memória daquela noite, todo ano, pelo ca-
torze de Nisan (o mês de abril), os chefes de família celebravam 
a Páscoa comemorando agora a libertação do cativeiro egípcio.  

Os Evangelhos nos dão notícias da última ceia de Jesus com 
os apóstolos justamente à época da Páscoa. A paixão, morte e 
ressurreição de Jesus coincidiram com essa festa. Para os cris-
tãos, a data deve lembrar a ressurreição do Cristo. Após a Sua 
morte na cruz, Ele se mostra vivo para os apóstolos, discípulos 
e amigos. 

Jesus voltou, indicando que a morte não existe, provando to-
das as Suas palavras, dando testemunho da Imortalidade. Pau-
lo de Tarso, o apóstolo dos Gentios, afirmava que se o Cristo não 
ressuscitara, vã seria nossa fé. 

O costume de oferecer ovos como presente, nessa época, re-
monta aos antigos egípcios. Entre nós, o costume foi trazido por 
missionários que visitaram a China. 

Só que antigamente eram ovos mesmo, de pata ou de gali-
nha, coloridos e enfeitados, depois transformados em ovos de 
chocolate. Para alguns historiadores, o coelho, por ser o animal 
que mais se reproduz, traduz antigos ritos da fertilidade.

Assim, a Páscoa para o cristão deve lhe trazer à memória o 
ensino vivo da Imortalidade, atestado pelo próprio Cristo. Re-
cordar Jesus, pois, Seus ditos e Seus feitos: eis a verdadeira co-
memoração da Páscoa.

Cantava Elis Regina, e ao fa-
zê-lo, traduzia uma aspiração que 
é o grande denominador de nosso 
tempo: à volta ao campo, à nature-
za, à liberdade. Coisa perfeitamente 
compreensível. Nosso mundo é um 
mundo urbano; as cidades crescem 
vertiginosamente e não raro se trans-
formam em megalópoles. O Brasil é 
um exemplo. Durante muito tempo 
os brasileiros viviam num país rural; 
as casas no campo, verdade que em 
sua imensa maioria precárias, eram 
a regra. Hoje 80% da população é ur-
bana. E nós sabemos o que são as 
grandes cidades brasileiras: a violên-
cia, o congestionamento do trânsi-
to, a poluição, as más condições de 
saneamento básico. É claro que as 
pessoas buscam as cidades por ra-
zões que fazem sentido: vão em bus-
ca de emprego, de serviços, de escola 
para os filhos, de diversão, de com-
panhia. Será que vale a pena? Essa é 
uma longa discussão. O fato é que a 
nostalgia do campo, cantada por Elis 
Regina, está presente em muitos de 
nós. Campo é o lugar da pureza, da 
autenticidade, da simplicidade. Vol-
tar à natureza é uma coisa com que 
as pessoas sonham e que foi até um 
ideal do movimento romântico no 

século XIX. Não é, convenhamos, 
um sonho fácil de conseguir. Casa no 
campo, mesmo modesta, é proprie-
dade - e propriedade custa dinheiro, 
propriedade paga imposto, proprie-
dade exige cuidados. Nada mais de-
cepcionante do que chegar à casa de 
campo, no fim de semana, e encon-
trá-la inundada porque uma tem-
pestade destruiu o telhado ou pior 
ainda, arrombado e saqueado (sim, 
os gatunos adoram casas no cam-
po). A Casa de Campo está virando 
cada vez mais tendência. Como a 
Casa de Campo normalmente é um 
local aonde não se vai todos os dias, 
é preciso ter materiais resistentes e 
que não exijam manutenções cons-

tantes! Na maioria das vezes levam 
elementos mais rústicos, com pro-
teção térmica em lareiras e também 
contra os insetos. Muito comum 
também ter grandes janelas e áreas 

amplas que consiga aproveitar ilu-
minação natural e também a vista da 
paisagem, que normalmente são lin-
das! Separamos lindas fotos de Casa 
de Campo para você se inspirar!
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ESpAço goUrmET

IngrEDIEnTES
400g de grão de bico
300g de frango cozido e des-
fiado ou carne moída
300g de palmito
4 colheres (sopa) de molho de tomate
3 dentes de alho
azeite
sal a gosto

moDo DE prEpAro
Deixe o grão de bico de molho por 
duas horas. Cozinhe até ficar macio e 
escorra. Bata o grão de bico no pro-
cessador ou amasse com um garfo, 
aos poucos, vá adicionando o azei-
te até virar uma massa. Com a mas-
sa, forre uma vasilha refratária e leve 
ao forno médio por 10 minutos, não 

se esqueça de reservar um pouco da 
massa para cobrir depois. Refogue o 
alho, coloque o frango ou carne mo-
ída e o palmito e depois o molho de 
tomate para um recheio cremoso. 
Recheie o refratário e depois cubra 
com o restante da massa. Pince-
le com azeite e leve ao forno médio 
por mais 20 minutos ou até dourar.

EmpADão DE grão DE BICo

O mês de março é de co-
memorações para o Colégio 
La Salle Peperi de São Mi-
guel do Oeste. O aniversário 
da instituição de ensino foi 
no dia 3 deste mês, mas as 
comemorações dos 60 anos 
de história foram realiza-
das no domingo (25), quan-
do ocorreu a Celebração de 
Ação de Graças e o almoço 
alusivo aos 60 anos do Co-
légio. A missa foi na Igreja 
Matriz São Miguel Arcanjo, 
presidida pelo bispo Dom 
Odelir José Magri. Já o al-
moço foi realizado nas de-
pendências do ginásio da 
escola.

A história do colégio 
teve início no ano 1958, 
quando iniciaram as aulas 
para uma turma de meni-
nos. Desde então, a institui-
ção já formou diversas alu-

São mIgUEL Do oESTE História do colégio teve início no ano 1958, 
quando iniciaram as aulas para uma turma de meninos

La Salle peperi comemora seus 
60 anos de tradição no ensino

nos e, ano após ano, tem se 
fortalecido na educação do 
município. O Colégio La Sal-
le Peperi, localizado no Cen-

tro de São Miguel do Oeste, 
atende estudantes da edu-
cação infantil ao ensino mé-
dio. O trabalho desenvol-

vido no Colégio prima pela 
construção do conhecimen-
to e o desenvolvimento inte-
gral dos estudantes.

Celebração em homenagem aos 60 anos da instituição foi realizada no domingo

Fotos: Divulgação

TrÂnSITo

nova fiscalização 
eletrônica entra 
em operação 
em São miguel
São 23 dispositivos, 
entre lombadas, 
pardais e semáforos, 
sendo a maior 
parte deles na 
rua Willy Barth

Estão entrando em 
funcionamento os no-
vos dispositivos de fiscali-
zação eletrônica de trân-
sito que foram instalados 
em São Miguel do Oes-
te. Alguns já estão operan-
do, e outros, começarão o 
monitoramento de velo-
cidade nos primeiros dias 
do mês de abril. Os novos 
equipamentos estão sen-
do instalados pela em-
presa Kopp e já passaram 
por aferição do Inmetro.

De acordo com o di-
retor do Departamen-
to Municipal de Trânsito, 

Jeferson Dias, são 23 dis-
positivos, entre lombadas, 
pardais e semáforos, sen-
do a maior parte deles na 
Rua Willy Barth. Os ou-
tros são na Rua Itaberaba, 
no Bairro Sagrado Coração; 
na Rua Sete de Setembro, 
Bairro Salete; e Rua Dom 
Pedro II, próximo à JBS. 

Os dois pontos de semá-
foros na Willy Barth seguem 
em operação. Também exis-
te o projeto para instalação 
de um novo semáforo, na es-
quina da Willy Barth com a 
Arno Schwambach, próxi-
mo à Torfresma “Os moto-
ristas devem ficar atentos 
aos limites de velocida-
de, que nas lombadas é de 
40km/h e nos pardais e se-
máforos 50km/h. Quem ex-
ceder a estes limites está su-
jeito à notificação”, salienta.

motoristas devem redobrar a atenção e controlar a velocidade

Jucinei da Chaga/WH Comunicações
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O atendimento dos centros 
de educação infantil de São Mi-
guel do Oeste gerou polêmica esta 
semana depois que um áudio cir-
culou por aplicativos de mensa-
gens. Pais de alunos procuraram a 
equipe de reportagem do Grupo 
WH Comunicações na quarta-fei-
ra (28) questionando como seria 
o atendimento dos centros no dia 
seguinte, quinta-feira (29), véspe-
ra do feriado de Sexta-feira Santa. 

Uma semana antes as fa-
mílias teriam sido informadas 
por algumas creches, por meio 
de bilhete, que o atendimen-
to na quinta-feira seria das 7h30 
às 12h. Durante esta semana, no 
entanto, receberam uma retifi-
cação informando que o aten-
dimento seria normal, das 7h30 
às 18h30. Contudo, um áudio 
que circulou por aplicativos de 
mensagem mostrou a intenção 
de servidores de algumas cre-

ches de se unirem para não tra-
balhar naquele dia, optando 
pelo desconto junto ao depar-
tamento pessoal da prefeitura. 

No áudio, uma servidora de-
monstrou estar consultando ou-
tros colegas, justificando que es-
tes eram funcionários públicos, 
e não do prefeito, Wilson Tre-
visan. Em um dos trechos ela 
diz: “Ele ‘tá’ pensando o que? 
Já estava contado no calendá-
rio essa tarde como não letiva”.

Conforme os pais, o calen-
dário enviado por meio de um 
folder sinalizava “atividades es-
peciais” para a quinta-feira. A 
preocupação era quanto ao fun-
cionamento das escolas naque-
le dia, pois muitos não teriam 
onde deixar seus filhos, já que se-
ria um dia normal de trabalho 
para grande parte da população. 

O pai de um aluno e mari-
do de uma professora informou 

que foi a administração quem te-
ria alterado a programação da se-
mana em três ocasiões. Confor-
me ele, a primeira orientação era 
de que não haveria atendimen-
to na quinta-feira. Posteriormen-
te, houve outras duas mudanças.

A equipe de reportagem 
do Grupo WH Comunicações 
procurou o departamento ju-
rídico da administração mu-
nicipal, que se manifestou so-
bre o assunto por meio de nota 
alegando que “todos os seto-
res ligados à administração pú-
blica municipal” teriam “expe-
diente normal” na quinta-feira 
(29), véspera de feriado, “inclu-
sive creches e escolas públicas 
municipais”. Ainda, a adminis-
tração tratou o caso como “iso-
lado” e disse que a conduta da 
servidora pode acabar sendo en-
quadrada nos casos de viola-
ção do Estatuto do Servidor.

A Praça Padre José Bun-
se de Maravilha sediou na ter-
ça-feira (27) a 2ª edição da Fei-
ra da Páscoa, realizada pelo 
Grupo de Apoio à Apae Mari-
sol. Conforme a presidente do 
Grupo, Vilma Beduschi Kreuz, 
o objetivo é arrecadar recur-
sos para a Apae, a exemplo das 
demais campanhas e ações re-
alizadas pelas voluntárias. 

Durante a Feira foram co-
mercializadas aproximada-
mente mil casquinhas com 
amendoim, além de cestinhas, 
vidros e biscoitos com deco-
ração alusiva à Páscoa e itens 
diversos de artesanato. Vil-
ma destacou que mais uma 

Carine Arenhardt/O Líder 

Feira foi realizada na Praça Padre José Bunse

A Rede Feminina de São Mi-
guel do Oeste realiza, nos dias 6 
e 7 de abril, Brechó Beneficen-
te para arrecadar fundos para a 
entidade. Diariamente a Rede já 
realiza a venda de produtos ao 
lado da secretaria, porém nes-

tes dias será estendido e o aten-
dimento, na sala anexa à entida-
de, será das 13h30 às 19h no dia 
6, e das 8h às 11h30, no dia 7.

Serão disponibilizadas cerca 
de cinco mil peças entre roupas e 
calçados a preços acessíveis, que 

variam de R$ 0,50 a R$ 15. A Rede 
Feminina também está desen-
volvendo uma ação entre amigos 
de Páscoa, um número a R$ 3 e 
dois números por R$ 5. Os núme-
ros podem ser adquiridos na sede 
da Rede ou com as voluntárias.

rEDE fEmInInA
Brechó Beneficente é na próxima semana

ApAE mArISoL Esta foi a segunda edição do evento, 
que arrecadou recursos para a entidade

grupo de Apoio realiza 
feira da páscoa 

Lassberg terá 
distribuidor exclusivo 
de chope em maravilha

São mIgUEL Do oESTE

Áudio de servidora vaza e causa 
polêmica sobre atendimento de creches 

A partir do dia 5 de 
abril, a Camels Bar e Ta-
bacaria - localizada na 
Av. Alexandre Kasper, 
676, inicia a distribui-
ção exclusiva do cho-
pe Lassberg em bar-
ril para Maravilha. 

Um evento marca o 
lançamento oficial da 
distribuidora, na quin-
ta-feira (5), com diver-
sas atrações! A partir das 
18h haverá som ao vivo 
com Juca Bala e promo-
ção de chope por R$ 5,00 
(caneca Pilsen). Os visi-
tantes poderão degustar 
e adquirir todos os cin-
co estilos Lassberg: Pil-
sen, Weiss, Vienna, Wei-
zenbock e American IPA.

Com dois anos em 
atividade, tendo sua ori-
gem em Itapiranga, a 
Cervejaria Lassberg pro-
duz chope e cerveja em 
um rigoroso processo 
de controle e padrão de 
qualidade. Sempre res-

peitando a lei da pu-
reza alemã, os produ-
tos são desenvolvidos 
à base de malte, lúpu-
lo e levedura. Em Ma-
ravilha, experimente o 
chope Lassberg na Ca-
mels Bar e Tabacaria!

vez a participação da comu-
nidade foi positiva e o grupo 
conseguiu arrecadar bons re-
cursos para auxiliar a Apae. 

Antes mesmo da realização 
da feira, o grupo recebeu doa-
ções de itens usados para con-
feccionar os produtos. “Eu sem-

pre digo, a gente faz a nossa 
parte, mas a comunidade faz a 
outra parte que é a compra. En-
tão sempre tem sucesso. A co-
munidade sempre ajuda muito, 
faz a parte dela, nós fizemos a 
nossa, e junta tudo, dá um bom 
recurso para a Apae”, finaliza.
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JUCA rUIVo Para patronagem, evento foi bom, com grande movimentação 
na artística e campeira, mas mau tempo prejudicou visitantes

rodeio é marcado por recorde 
de competidores e muita chuva

A 19ª edição do Rodeio 
Crioulo e Artístico terminou às 
23h de domingo (25), no gal-
pão do CTG Juca Ruivo, em 
Maravilha. Foi quando a orga-
nização entregou a premiação 
para os diversos grupos que se 
apresentaram nas danças tra-
dicionalistas. As competições 
na campeira foram encerra-
das por volta de 17h30 do mes-
mo dia. 

Para o patrão, Gilson Pe-
reira, todos os anos o CTG con-
segue uma grande experiência 
na realização do evento. A chu-
va atrapalhou o público, mas 
para os competidores o rodeio 
foi muito bom. Ele avalia que 
houve recorde na inscrição de 
laço, maior número de grupos 
na artística, mostrando que a 
cada ano o rodeio cresce e uma 

edição fica melhor que a outra. 
Sobre a chuva, o patrão diz 

que o parque conseguiu esco-
ar a água, já que tem uma boa 
estrutura. O mau tempo atra-
palhou a abertura oficial do 
evento, às 18h de sábado (24), 
já que o vento forte atingiu as 
barracas e espantou os visitan-
tes. As provas campeiras, da 
encilha e ordenha, foram can-
celadas no domingo. 

Gilson Pereira afirma que 
quando termina um rodeio, 
no dia seguinte começa o ou-
tro, em razão da ampla orga-
nização. Em 2019 haverá a 20ª 
edição do tradicional rodeio 
em Maravilha. Ele lembra que 
deixa a função de patrão em 
junho, após quatro anos, mas 
pode auxiliar com a experiên-
cia das últimas festas. 

Chuva mudou imagem da campeira e provas de laço, que foram finalizadas no fim da 
tarde de domingo

ABErTUrA E orAção DA AVE-mArIA

O ato oficial de abertura foi 
realizado em dois momentos, 
em virtude do mau tempo. No 
primeiro, houve o perfilhamen-
to dos peões para um momento 
de oração. A imagem de Nossa 
Senhora Aparecida foi levada ao 
centro da campeira. No segundo 

momento, no galpão próximo à 
campeira, ocorreu o pronuncia-
mento das lideranças. 

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, repassou ao patrão, 
Gilson Pereira, o comprovan-
te de repasse de R$ 20 mil de 
patrocínio. 

Ederson Abi/O Líder

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Fotos: Nelcior Dall’Agnol/O Líder

Patrão, Gilson Pereira, e coordenador da campeira, marcelo Schmidt, com imagem de 
Nossa Senhora aparecida

Chuva espantou o público e prejudicou tradicional Oração da ave-maria na campeira

Depois da celebração, abertura oficial foi realizada no galpão ao lado da campeira

TroféU CIDADE é DIVIDIDo

XAnXErÊ VEnCE TroféU QUArTETo

mArAVILHA VEnCE 

3º DUELo AnA TErrA

O tradicional Troféu Ci-
dade foi dividido entre cin-
co duplas que disputaram a 
competição durante o 19º Ro-
deio do CTG Juca Ruivo. A 
competição começou na ma-
nhã de sábado e foi finaliza-
da durante a noite. De acordo 

com a organização, os ven-
cedores foram cinco duplas, 
que levaram R$ 358 cada, 
após sorteio. Os troféus fica-
ram com a dupla Eder Grana 
e Cristiano Cenci, de Rique-
za, e Guilherme Lang e Nério 
Ceccon, de Modelo. 

Coordenador da campeira, marcelo Schmidt, entregou premiação no domingo 
pela manhã

No prêmio Braço de Ouro, Letícia martins, de modelo, levou o troféu

O CTG Juca Ruivo se es-
forçou, mas foi Xanxerê que 
venceu o Troféu Quarteto, 
onde equipes de quatro laça-
dores participam da compe-
tição. A competição começou 
no sábado (24) e terminou du-
rante a tarde de domingo. Os 
vencedores são do CTG Espe-
lho da Tradição, de Xanxerê, 
formado por Kaue Geller, Vi-
nicius Ribas, Gustavo Fabrício 
e Edegar Duran. Na segunda 
colocação ficou o CTG Vento 
Minuano de Paraíso. 

1º lugar: Xanxerê r$ 1 mil
2º lugar: Paraíso r$ 800
3º lugar: Iporã do Oeste 
r$ 700
4º lugar: modelo r$ 600
5º lugar: Chapecó r$ 
500
6º lugar: Pinhalzinho r$ 
400
7º lugar: Capinzal r$ 
300
8º e 9º lugares: r$ 200
10º ao 15º lugares: r$ 
160

Após muito laço e barro na campeira, primeiro lugar foi para quarteto de Xanxerê

Karoline Bernart conquistou primeiro lugar após boa colocação, também, na 
edição do ano passado

a laçadora de maravilha Karoline Bernart garantiu 
o primeiro lugar na disputa de laço 3º Duelo ana 
Terra. a maravilhense fez boa apresentação e ficou 
pela segunda vez consecutiva no topo. No ano 
passado ela havia garantido o segundo lugar na 
categoria adulta. a segunda colocada na categoria 
Prenda foi Dara de Oliveira, de Cunha Porã, e a 
terceira Letícia martin, de modelo. 
Na categoria Prendinha, neste ano, a vencedora foi 
Julia maria, de São miguel da Boa Vista. a segunda 
colocação foi de Kailaine Deon, de maravilha, e o 
terceiro lugar ficou com Gabrieli, de Saudades.
Programada para o sábado neste ano, a 
competição foi transferida para domingo em 
razão da chuva na tarde e noite de sábado, sendo 
realizada no início da tarde. 
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VEnCEDorES DIVIDEm 
TroféU SICooB

DISpUTA ACIrrADA

JUCA rUIVo ConQUISTA SEIS TroféUS

O Troféu Sicoob foi a última 
competição na campeira do Ro-
deio deste ano em Maravilha. A 
premiação foi realizada por vol-
ta das 17h30, quando São Miguel 
do Oeste, Erval Grande e Xaxim 
dividiram o prêmio. Durante o 
rodeio, por conta da chuva, as 
competições foram antecipadas, 
o que resultou no encerramento 

das provas mais cedo neste ano. 
De acordo com a organi-

zação, a premiação foi divi-
dida entre os competidores. 
Leonardo Biguelini e Luiz So-
ares, de São Miguel do Oes-
te, Jonas Fernandes, de Xaxim, 
e Oseias de Oliveira, da cida-
de de Erval Grande, foram os 
destaques do Troféu Sicoob. Troféu Sicoob foi entregue no fim da tarde de domingo, após a competição

Com mais de 20 arma-
das, o laço na vaca para-
da foi finalizado próxi-
mo das 12h de domingo 
(25). Três competido-
res ficaram até o fim e os 
campeões foram defini-
dos após mais de 20 la-
çadas, quando um deles 
abriu mão do primei-
ro lugar. Foram dispu-
tas em quatro grupos, 
sendo no masculino, de 
sete a 11 anos e zero a 
seis anos, além do femi-
nino, de sete a 11 anos 
e de zero a seis anos.

Masculino de 7 a 11 anos
romelândia – márcio 
Henzel
Paraíso – Bernardo 
Werner

Masculino de 0 a 6 anos
Cunha Porã – Guilherme 
Preuss
Cunha Porã – João 
Francisco

Feminino de 7 a 
11 anos
Saltinho – Paola 
Didomenico
Cunha Porã – Djenifer 
Preuss

Feminino de 0 a 6 anos
Saltinho - Natália Pagno
Cunha Porã - Nicole 
moreira

Campeões foram 
premiados após quase 

duas horas de competição

De acordo com o coordenador 
da artística do CTG Juca ruivo, 
Jeferson de Quadros moreira, 
a organização se esforçou ao 
máximo para fazer um bom 
rodeio. Ele lembra que a equipe, 

além de competir no evento, 
trabalhou na organização. 
as ações ficaram dentro do 
previsto. Foram 18 entidades que 
participaram da artística, sendo 
mais de mil pessoas no geral.

O coordenador lembra que o 
CTG Juca ruivo conquistou seis 
troféus na 19ª edição do rodeio 
Crioulo e artístico. Segundo ele, 
foram três na chula, dois na dança 
e a 6ª colocação no geral.
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gALErIA DoS 
CAmpEõES
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fESTA noS QUIoSQUES
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pArA DoIS AnoS
nova diretoria assume 
trabalho na SEr Aurora

A Sociedade Esportiva e 
Recreativa (SER) Aurora deu 
posse para a nova diretoria 
no sábado (24), no municí-
pio de Maravilha. O evento 
foi realizado na sede da en-
tidade. Após apresentação 
do trabalho e agradecimen-
tos ao ex-presidente Volnei 
Rossini, houve a posse ofi-
cial e almoço. O novo presi-
dente é Fabio Julio Pandol-
fo e assume até o ano 2019.

noVA DIrETorIA
Presidente: Fabio Julio 
Pandolfo
Vice-presidente: Sadi 
leufer
Secretária: Paula roberta
Tesoureira: Camila Fries
diretor de Esportes: 
marcelo Couto
diretor de Patrimônio: 
renan Gasperin Bertochi
diretora Social: Fabine 
Knob

Ederson Abi/O Líder

Novo presidente, Fabio Julio Pandolfo (direita), pediu apoio da equipe e associados

O LEO Clube de São Mi-
guel do Oeste, em parceria com 
o Movimento Santa Catarina 
pela Educação, deu início nes-
te mês a uma campanha de in-
centivo à leitura. A arrecada-
ção de livros segue até o início 
de abril e pretende arrecadar li-
vros novos ou usados que, pos-
teriormente, serão doados a es-
colas e instituições. O objetivo, 
segundo o integrante do clube, 
Willian Wesendonck, é fomentar 
o hábito da leitura nas crianças. 

“Essa campanha surgiu pelo 
LEO Clube acreditar que a edu-
cação é um dos pontos fortes do 
nosso país e a gente deve con-

tribuir com a melhoria, princi-
palmente quando se fala sobre 
leitura. As pesquisas mostram 
a dificuldade que o brasilei-
ro em geral tem em adquirir o 
hábito da leitura. A campanha 
tem esse objetivo de incenti-
var, principalmente as crianças 
e jovens, a adotar esse hábi-
to e repassar também aos de-
mais integrantes da família”, diz.

Conforme o número de li-
vros doados, o LEO Clube vai de-
finir quantos locais receberão os 
mesmos. “Pedimos que as pes-
soas doem livros conforme a 
possibilidade de cada um, desde 
que estejam em bom estado de 

conservação. Os locais serão de-
finidos pelo LEO Clube confor-
me as doações que recebermos. 
Já temos um local, que é o Can-
tinho Acolhedor, instituição que 
já temos uma parceria de lon-
ga data. Dependendo da quanti-
dade, vamos selecionar uma ou 
duas escolas para receber tam-
bém essas doações”, finaliza.

A campanha conta com em-
presas e instituições parceiras 
que disponibilizaram seus es-
paços físicos como ponto de co-
leta das doações, a exemplo da 
na biblioteca e do Centro Tec-
nológico da Unoesc, das livra-
rias Objetiva e Espaço das Le-

São mIgUEL Do oESTE
LEo Clube arrecada livros em campanha 
de incentivo à leitura

tras, Armazém dos Óculos, 
Jumper Cursos, CVE e Sesc. 

A locação de filmes e séries 
foi uma prática comum por mui-
tos anos, reunindo famílias e ami-
gos para compartilhar bons mo-
mentos. Quem não lembra das 
filas de espera para assistir aque-
le lançamento? E daquela velha 
regra de devolver a fita rebobina-
da? É difícil não lembrar os pri-
meiros DVDs alugados e, agora, 
os filmes em Blu-Ray e a nova tec-
nologia 3D. Mas as novas tecno-
logias trouxeram mais facilidades 
ao acesso dos filmes e o público 
passou, aos poucos, a migrar para 
serviços on-line. A pirataria tam-
bém contribuiu para o enfraque-
cimento das vídeo locadoras em 
todo o mundo. 

Prestes a completar três dé-
cadas de atendimento, a vídeo lo-
cadora da família Zanin foi a pri-
meira empresa do ramo a abrir as 
portas em Maravilha e é também 
a última a fechá-las. Quem pas-
sa pela frente da empresa, situa-
da na Avenida Sete de Setembro, 
percebe que os catálogos de lan-
çamentos de filmes agora dão es-
paço para uma faixa que anuncia 
a liquidação total e os preços pro-
mocionais dos mais de cinco mil 
filmes e séries. 

O casal de empresários Ar-
mindo Abel Zanin (em memó-
ria) e Anita Colussi Zanin fun-
dou a empresa no dia 1o de abril 
de 1989, com o intuito de com-

EnCErrAnDo ATIVIDADES Após três décadas de atendimento, Vídeo Locadora da 
Lotérica Banca da Sorte encerra atividades e deixa um agradecimento especial aos clientes

Vídeo Locadora faz liquidação 
de filmes e séries

Carine Arenhardt/O Líder

plementar a renda familiar. Para 
iniciar as atividades, o casal visi-
tou empresas já consolidadas de 
outros municípios e firmou algu-
mas parcerias. Os primeiros fil-
mes eram emprestados destas 
outras locadoras, disponibiliza-
dos para o público de Maravilha 
e posteriormente os lucros eram 
divididos. Aos poucos a vídeo lo-
cadora da família Zanin conquis-
tou os próprios títulos e a fidelida-
de da clientela. 

Anita relembra os anos de 
sucesso. “Chegamos a ter qua-
tro funcionários no atendimento 
para dar conta da demanda”, afir-
ma. Além de prezar pela qualida-
de e oferecer apenas filmes ori-
ginais, os proprietários sempre 
pesquisavam as melhores opções 
nos diferentes gêneros e davam 
dicas para os clientes não errarem 
na hora da escolher o filme.  

A compra de novos títulos 
passou a diminuir em 2017, sen-

do encerradas no fim do mesmo 
ano, quando optou-se pelo encer-
ramento das atividades. A partir 
de hoje (31) inicia-se oficialmente 
a liquidação total dos filmes e sé-
ries, com valores que vão de R$ 5 
a R$ 20. 

A família optou por realizar 
uma liquidação aberta ao público 
para que os maravilhenses pos-
sam levar para casa e ter alguns de 
seus títulos favoritos. Anita deixa 
um agradecimento especial aos 
clientes e se diz muito feliz por to-
dos os anos de relacionamento 
com o público, clientes e amigos. 

Arquivo pessoal

Proprietária confirma que mais de cinco mil títulos estão sendo vendidos

anita relembra o sucesso da empresa, que chegou a expor filmes em uma feira em 1991 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINARIA

O Presidente da COACIG AGROINDUSTRIAL COOPE-
RATIVA, situada na Linha Indiozinho, interior no municí-
pio de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ: 
18.398.064/0001-58, Inscrição Estadual nº. 257.089.004, registra-
do na Jucesc 42400023894 em 26/06/2013, no uso de suas atri-
buições que lhe confere o Artigo 41º do Estatuto Social, convo-
ca os 607  cooperados com direito a voto, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 11 de Abril de 
2018, na sede da Cooperativa, na linha Indiozinho, interior, na 
cidade de Guaraciaba/SC, em primeira convocação às 18:00 ho-
ras, com dois terços dos cooperados  presentes, em segunda con-
vocação às 19:00 horas com a metade mais um, e em terceira e 
última convocação às 20:00 horas com o mínimo dez coopera-
dos presentes, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1º) – Alteração de Endereço da Filial, Localizada na BR 277 

s/n, Bairro Cascavel Velho, CEP: 85818-560, Cascavel/PR para a 
Linha Espigão Azul-PE 251 01, 10 km, Rural, na cidade de Cafe-
lândia/PR, Cep: 85415-000

Guaraciaba/SC, 31 de Março de 2018

SERGIO SCALCO
Presidente
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AUTISmo
o “quebra-cabeça” 

do amor
Comemorado no dia 2 de abril, o Dia 
Mundial do Autismo retoma a conscien-
tização sobre o transtorno no desenvolvi-
mento do cérebro que afeta cerca de 70 
milhões de pessoas em todo o mundo

Nos primeiros anos de 
vida, o pequeno Braian 
foi diagnosticado com 

Transtorno do Espectro Autis-
ta. Ao receber a notícia do espe-
cialista, a mãe, Noeli Trucullo 
Dalla Vecchia, não quis acreditar. 
Dúvidas, preocupações e 
muitos medos, inevitavelmente, 
surgiram. “Não foi fácil ouvir 
do especialista que meu filho ti-
nha Síndrome do Autismo. Eu 
achava que meu filho nunca iria 
falar, me abraçar e me chamar 
de mãe ou interagir com outras 
crianças”, disse.

Após o nascimento e diag-
nóstico do autismo, os pais en-
tenderam que embarcariam em 
uma jornada rumo a um uni-
verso desconhecido e teriam de 
encontrar formas de desvendar 
esse novo mundo. “Minha pri-
meira reação foi a negação, não 
queria acreditar. Não existe pai e 
mãe no mundo que queira que 
seu filho tenha que enfrentar al-
gum lado duro da vida e o autis-
mo traz a certeza que seu filho 
vai ter dificuldades desde peque-

A ApAE E oS ATEnDImEnToS

Juliano e Douglas estão entre os 61 alunos atendidos 
pela apae de Descanso. Destes, apenas oito são 
diagnosticados com Transtorno de Espectro autista. 
Entre os profissionais, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, 
psicólogos e professores de estimulação que, dia a 
dia, também aprendem com os alunos. “Trabalhar 
com autistas é gratificante e também desafiador, 
porque o mundo deles é só deles. Com a interação que 
vamos tendo, é que eles querem, desejam ou sentem. 
O trabalho pedagógico em sala de aula consiste em 
diminuir os sintomas comportamentais e auxiliar no 
desenvolvimento das funções”, explica a professora 
Leonide mahl.
Para auxiliar no trabalho pedagógico, os professores 
utilizam o método de Teacch, que utiliza cartazes 
coloridos, com ilustrações referentes a cada atividade 
programada. assim, por meio visual, os alunos 
conseguem estabelecer a compreensão sobre o 
planejamento do dia. “O método Teach se baseia na 
adaptação do ambiente para facilitar a compreensão 
do aluno. É um meio de organização do ambiente 
e das tarefas de cada aluno visando o objetivo da 
independência. O método organiza o ambiente e cria 
rotinas”, destaca a também professora Dirlei Lorenski.
O terapeuta ocupacional também é mais um profissional 
muito importante durante o processo de tratamento 
da pessoa com autismo. a terapeuta ocupacional da 
apae, alexsandra Pelegrini, explica que o profissional 
busca trabalhar no desenvolvimento de atividades 
sendo, inclusive, as mais simples, como escovar os 
dentes ou vestir um casaco, por exemplo. Dentro da 
associação, uma sala equipada e totalmente preparada 
para os atendimentos garante a realização de diversas 
atividades importantes para o estímulo dos alunos. 
“O autismo tem disfunção na interação sensorial, então 
certos barulhos, cheiros, estímulos visuais acabam 
desregulando eles. É muita informação e eles não 
conseguem dar a resposta adequada ao ambiente. 
Eles respondem de formas que não seriam ditas 
‘adequadas’ pela sociedade. O autismo é uma junção de 
várias características, como a disfunção da alteração 
sensorial, dificuldade de interação social, de linguagem, 
movimentos estereotipados”, explica. 

Sala da terapia ocupacional

no. Lidar com o preconceito das 
pessoas, talvez por não conhe-
cerem ou saber como lidar com 
crianças com autismo, é outro 
desafio muito grande”, salienta.

A negação do começo deu 
espaço a uma força incrível e a 
vontade cada vez maior de aju-
dar o filho a superar todas as difi-
culdades. Aos cinco anos, Braian 
vem mostrando à família evolu-
ções dia após dia. “Procuramos 
ajuda especializada. Braian ti-

nha dois anos e oito meses quan-
do começou os atendimentos na 
Apae de Descanso. Hoje ele está 
com cinco anos e fala muitas coi-
sas, tanto em português, quan-
to em inglês, frequenta o ensino 
regular há dois anos e dentro de 
suas possibilidades, está apren-
dendo cada dia mais”, diz.

Com todas as atividades de-
senvolvidas na Apae, os pais vêm 
percebendo os progressos diários 
do filho e também tem aprendi-

do muito com ele. “Eles têm um 
modo diferente de ver o mundo 
e a vida tem dessas coisas engra-
çadas e muitas vezes nos pegam 
despreparadas para algumas si-
tuações, obrigando-nos a pen-
sar e agradecer a Deus por tantas 
bênçãos. O Braian é uma ben-
ção em nossas vidas. E penso 
que, sim, meu filho autista terá 
um futuro maravilhoso e apesar 
das dificuldades poderá estudar, 
trabalhar e ter a sua família”, pla-
neja a mãe.

arquivo Pessoal

Noeli, Necir e Braian embarcaram em uma jornada rumo a um universo desconhecido 
e vêm vencendo dia a dia

o estímulo e o apoio da família
Todos as manhãs, Reni e o 

filho Juliano pegam o ônibus 
em direção à Apae, no municí-
pio de Descanso. É lá que Julia-
no, hoje com nove anos, recebe 
estimulação dos profissionais 
desde os primeiros anos de vida. 
O menino teve complicações 
logo após o nascimento, o que 
lhe garantiu sequelas para o res-
to da vida. A família de quatro ir-
mãos se uniu. Juliano é o xodó 
dos irmãos. “Mudou nossa roti-
na, mas todo mundo entendeu e 
aceitou. Todos ajudam a cuidar. 
Quando ele chegou à escola, ele 
não conseguia caminhar. Hoje 
ele está caminhando”, diz a mãe.

Estimulado pelos profis-
sionais, Juliano aprendeu a fi-
car em pé e caminhar, mas não 
desenvolveu a fala. A mãe come-
mora os progressos notáveis do 
filho e critica o preconceito da 
sociedade. “Uma vez um padre 
me perguntou o motivo de ter 

levado meu filho para a igreja. 
O padre sabia que ele era autis-
ta porque havia me perguntado. 
A resposta que dei a ele é que 
ele tem o mesmo direito de es-
tar lá que o padre”, menciona. 

Douglas tem 22 anos e as-
sim como Juliano, é atendido 
pela Apae de Descanso des-
de os primeiros anos de vida. 
Em comum, os dois têm ain-
da sequelas após partos com-
plicados. Juliano é simpático, 
sorri e balbucia algumas pa-
lavras. A mãe, Vera, conta que 
o nascimento do filho espe-
cial mudou a rotina da famí-
lia. “Aprendemos muita coisa. 
Não que ele nos prive de liber-
dade, mas priva de muita coi-
sa. Ficou difícil de sair, traba-
lhar. Por isso, parei de trabalhar 
para poder cuidar melhor dele. 
Agora estamos planejando fazer 
uma viagem de caminhão em 
julho”, comenta. Juliano e Douglas, com as mães, reni e Vera

Fotos: Camila Pompeo/O Líder

O dia Mundial do au-
tismo é comemora-
do no dia 2 de abril. 
a data tem o objeti-
vo de conscientizar 
a população mundial 
sobre o autismo, um 
transtorno no desen-
volvimento do cére-
bro que afeta cerca de 
70 milhões de pesso-
as em todo o mundo
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Professores, livros, alfabeto 
na parede e o barulho do sinal. 
O ambiente escolar desenvolve 
uma criança, estimula a educa-
ção e, o mais importante, a pre-
para para a vida adulta. A esco-
la marca a vida de uma pessoa e 
quando as aulas acabam, é a vez 
de levar os filhos. 

E assim se completam gera-
ções, como as centenas que pas-
saram pelos 50 anos da Escola 
de Educação Básica João XXIII. 
A trajetória, que começou gra-
ças ao excesso de estudantes na 
Escola de Educação Básica Nos-
sa Senhora da Salete, este ano 
comemora o primeiro cinquen-
tenário de história. 

Com 58 alunos e quatro sa-
las, começava, no dia 18 de maio 
de 1968, o Grupo Escolar João 
XXIII. O sistema de ensino co-
nhecido como Ginásio Estadual 
Nossa Senhora Aparecida deu 
início à instituição que hoje con-
templa 940 estudantes em dois 
turnos. 

CInQUEnTEnÁrIo Programação de aniversário terá homenagens, revista e almoço comemorativo 

Escola João XXIII comemora 50 anos de história

Discurso de inauguração da escola em 1968

Professora Katia Zanotto Linke e diretora, Asta Diva Nerling, relembrando momentos 
em fotografias

Diana Heinz/O Líder

momEnTo DE rEEnConTrAr 

Primeira estrutura da escola e ginásio de esportes que foi inaugurado em 2006

Hedi Steglich e rosali Kempa usando o uniforme do Nossa Senhora aparecida

Fotos: Divulgação

a história dos 50 anos 
será retratada em uma 
revista produzida pela 
equipe da instituição e 
contada no dia 19 de maio 
no almoço Comemorativo. 
Para a diretora, asta Diva 
Nerling, o momento é de 

reencontro entre todos 
que já passaram pela 
instituição. “Esse ano é 
de muita comemoração. 
O clima dentro de nós é 
de alegria e homenagem 
à nossa história. Convido 
a todos para relembrar 

com carinho da época que 
viveram conosco”, explica. 
O evento será realizado no 
Salão Paroquial Católico 
e o protocolo promete 
homenagens, exposição de 
trabalhos, lançamento de 
revista e um destaque para 
as turmas de formandos 
do ensino médio por 
ano de conclusão. O 
cronograma começa às 
10h e o ingresso para 
o almoço custa r$ 20. 
“Pedimos gentilmente que 
se você conhece alguém 
que fez parte da nossa 
história, que comunique 
sobre o evento. Um povo 
sem memória é um povo 
sem história”, finaliza. 
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CAROLINE PLESCHT
Nascida em 1986, em 
Campo Grande (mS), a 
soldado Caroline Pletsch 

foi para Chapecó ainda 
criança. Ingressou na Polícia 

militar em 2013. Fez o Curso de Formação 
em Chapecó e desde então trabalhou 
no 2º BPm. Ela atuava na radiopatrulha 
da 3ª Companhia do 2ºBPm/Fron, 
atendendo as mais diversas ocorrências. 
Em sua ficha funcional constam pelo 
menos 13 elogios por bons serviços 
prestados, principalmente pela prisão de 
autores de tráfico, apreensão de armas, 
recuperação de veículos furtados e prisões 
dos autores de roubo. Carol era versátil, 
guerreira e não media esforços para sorrir, 
nem para bem servir. Ela que, sozinha, 
dominou dois assaltantes, fez a alegria 
de crianças no “2º Quartel aberto”, em 
outubro do ano passado, onde recebia 
as crianças, mostrando como era a 
farda e os equipamentos e posando para 
fotos com a criançada. Uma “policial 
exemplar”. assim colegas da soldado 
Caroline Plescht, de 32 anos, definiram 
a Pm, que foi assassinada na noite de 
segunda-feira (26) durante assalto a uma 
pizzaria em Natal, no rio Grande do Norte, 
onde passava as férias com o marido, 
o sargento marcos Paulo da Cruz, que 
também foi baleado no assalto, mas se 
recupera no hospital.

LINDA BROWN
Linda Brown, uma 
americana negra que 
quando criança motivou 

o julgamento que proibiu 
a segregação racial nas escolas de seu 
país, morreu aos 76 anos, no domingo 
(25). Em 1951 Oliver Brown, que vivia 
na cidade de Topeka, Kansas, tentou 
matricular sua filha de nove anos em 
uma escola próxima à casa da família, 
reservada para os brancos. a matrícula 
da pequena Linda foi negada pela cor de 
sua pele e ela foi obrigada a frequentar 
uma escola para negros, que ficava muito 
mais longe de sua casa. Nessa época, a 
maioria dos estados do sul dos Estados 
Unidos tinha a possibilidade de separar os 
estudantes por motivos raciais. O pai de 
Linda questionou, em uma ação judicial 

coletiva, a lei do Kansas que permitia às 
cidades com mais de 15 mil habitantes 
estabelecer escolas separadas. Este longo 
julgamento foi apoiado e promovido pela 
NaaCP, uma organização fundada em 
1909 para defender os direitos dos negros. 
O processo judicial terminou com uma das 
vitórias mais emblemáticas da NaaCP e 
que representou um marco do movimento 
pelos direitos civis: em 17 de maio de 1954 
a Suprema Corte dos Estados Unidos 
decidiu por unanimidade que a segregação 
escolar era contrária à Constituição. Este 
caso histórico é conhecido como “Brown 
vs. Board of Education” (Brown contra a 
Junta de Educação de Topeka).

TONINHO DRUMMOND
morreu na sexta-feira 
(23) o jornalista antonio 
Carlos Drummond, 

ex-diretor da TV Globo em 
Brasília, conhecido como 

Toninho Drummond, aos 82 anos. Ele 
estava internado com pneumonia e 
infecção nos rins e morreu de falência 
de múltiplos órgãos. O jornalista 
comandou por 25 anos a direção da 
sucursal de Brasília e aposentou-se 
em julho de 2012. No fim daquele ano 
recebeu uma homenagem especial do 
prêmio Engenho de Comunicação, como 
personalidade da comunicação. Ele 
participou de coberturas importantes da 
cena política brasileira, como a primeira 
eleição direta para presidente, em 1989; 
e o impeachment do ex-presidente 
Fernando Collor, em 1992. Também 
esteve presente da entrevista exclusiva do 
ex-presidente Ernesto Geisel à TV Globo 
dentro do trem-bala que ia de Tóquio para 
Kioto. Na ocasião, Geisel falou sobre as 
dificuldades de comandar o país. Toninho 
também participou da implantação do 
Bom Dia Brasil. Toninho Drummond 
nasceu em araxá, minas Gerais, em 31 
de janeiro de 1936. mudou-se para Belo 
Horizonte para estudar Direito, curso que 
não chegou a concluir, pois começou 
a trabalhar como jornalista. Iniciou sua 
carreira no início da década de 1960 como 
repórter do jornal O Estado de minas, 
primeiro cobrindo polícia e, em seguida, 
política. Simultaneamente, trabalhava na 
sucursal mineira do jornal Última Hora. 

afastou-se das atividades jornalísticas 
entre 1966 e 1970, durante o governo 
de Israel Pinheiro em minas Gerais, que 
o convidou para ser seu assessor. Três 
anos depois, no entanto, voltou a trabalhar 
com jornalismo, dessa vez na televisão. 
a convite de armando Nogueira, então 
diretor da Central Globo de Jornalismo, 
assumiu a direção do jornalismo da 
Globo em Brasília. Inaugurada em 21 de 
abril de 1971, o sinal da emissora atingia, 
além do Distrito Federal, as cidades de 
Goiânia, anápolis, Cristalina, Luziânia e 
outras localidades de Goiás. Toninho 
Drummond entrou para a Globo com a 
incumbência de fortalecer a participação 
da capital federal nos telejornais de 
rede e incrementar o noticiário político. 
Para implementar seu projeto, precisou 
enfrentar um difícil momento da política 
nacional brasileira. Devido à contundente 
atuação da censura durante o governo 
do general Emilio Garrastazu médici, o 
jornalismo político tinha pouca expressão 
nos telejornais da emissora, o que fazia 
com que Brasília quase não participasse 
da programação de rede. a sucursal 
produzia basicamente o noticiário local, 
cobrindo os acontecimentos e problemas 
da cidade. Somente com a chegada 
do general Ernesto Geisel ao poder, em 
março de 1974, as relações do jornalismo 
com o governo melhoraram. Geisel 
iniciou um processo de abertura política 
lento e gradual e teve como uma das 
medidas a diminuição da severa ação da 
censura sobre os meios de comunicação. 
Diplomaticamente, Toninho Drummond 
construiu espaço para o desenvolvimento 
do jornalismo da Globo em Brasília. Sob 
sua direção, o jornalismo da emissora 
desenvolveu-se, aumentando sua equipe e 
sua participação no noticiário nacional. Os 
repórteres passaram a cobrir diariamente 
o Congresso Nacional, o Palácio do 
Planalto e os ministérios, ampliando as 
notícias sobre política brasileira em todos 
os telejornais, especialmente no Jornal 
Nacional.

LYS ASSIA
a cantora suíça Lys assia, 
que em 1956 ganhou 
o primeiro concurso 

da Eurovision, faleceu no 

sábado (24), aos 94 anos. Com “refrain”, 
cantada em francês, assia se tornou a 
única suíça a ganhar essa competição 
musical. Em 1988 seu país voltou a ganhar, 
mas foi graças à canadense Céline Dion 
e a seu tema “Ne partez pas sans moi”. 
Nascida no cantão de argovie (norte), 
rosa mina Schärer (seu nome de batismo) 
também participou das edições de 1957 
e de 1958 do Eurovision. Nesse ano, ficou 
em segundo lugar, com a canção “Giorgio”.

JOSÉ ANTONIO ABREU 
José antonio abreu, 
fundador do famoso 
Sistema de Orquestras 

Infantis e Juvenis da 
Venezuela, morreu no sábado 

(24) em Caracas, aos 78 anos. Nascido na 
cidade de Valera (Estado de Trujillo, oeste) 
em 7 de maio de 1939, abreu fundou 
em 1975 “El Sistema”, bem sucedido 
plano estatal para a difusão de música 
entre crianças de zonas populares, cujo 
nome mais proeminente é o do diretor 
da Filarmônica de Los angeles, Gustavo 
Dudamel, formado pelo projeto. a 
instituição atualmente apoia cerca de 
900 mil crianças e jovens, atendidos 
por 10 mil docentes, em mais de 
1.500 orquestras e coros espalhados 
por toda a Venezuela. Conhecido na 
Venezuela como “El maestro”, abreu foi 
músico e político, com doutorado em 
Economia Petroleira da Universidade da 
Pennsylvania, nos Estados Unidos. O 
modelo que criou, replicado em cerca de 
50 países, lhe rendeu reconhecimentos 
como o Prêmio Internacional de música 
da Unesco em 1993 e o Príncipe de 
asturias das artes em 2008. Ele chegou 
a ser indicado ao Nobel da Paz.

CARLOS EDUARDO 
MIRANDA
O produtor musical 
gaúcho Carlos Eduardo 

miranda, de 56 anos, 
morreu na quinta-feira (22), 

em São Paulo. Ele sofreu um mal súbito 
em sua casa. miranda foi jurado no 
reality musical “Ídolos” em 2006 e 2007. 
Também foi jurado dos programas 
“astros” e “Qual é seu talento”, do SBT. Na 
música, ajudou a revelar Skank, O rappa, 

raimundos e Gaby amarantos. Carlos 
Eduardo miranda também participou da 
equipe da revista “Bizz”.

LAURO NEUMANN
Faleceu no dia 23 de março, no Hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 
85 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
mortuária da ressurreição da Igreja 
matriz de São José do Cedro e sepultado 
no cemitério municipal.

ALOIR DOS SANTOS
Faleceu no dia 23 de março, no Pronto 
atendimento do Hospital de anchieta, 
aos 49 anos. Seu corpo foi velado no 
Salão do Bairro Xavantes, anchieta, e foi 
sepultado no cemitério municipal.

JOÃO D’AMBROS
Faleceu no dia 26 de março no Hospital 
de Descanso, aos 89 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica de Linha 
pratinha, Descanso, e foi sepultado no 
cemitério municipal.

ALDA UCOLINA GIOTO
Faleceu no dia 26 de março, em sua 
residência em romelândia, aos 89 anos. 
Seu corpo foi velado no Salão Paroquial 
de romelândia e sepultado no cemitério 
municipal.

ADEMAR ROQUE BRUSCO
Faleceu no dia 26 de março, na cidade 
do rio de Janeiro, aos 49 anos. Seu 
corpo foi velado no Salão Paroquial de 
romelândia e sepultado no cemitério 
municipal.

MARIA KRAUS
Faleceu no dia 27 de março, no Pronto-
atendimento do Hospital de anchieta, 
aos 59 anos. Seu corpo foi velado no 
Salão da Comunidade de Linha 25 
de maio, anchieta, e foi sepultado no 
cemitério municipal. 

ROGERIO LUIZ MALLMANN – 
POPULAR FAUSTÃO
Faleceu às 11h45 de terça-feira (27), aos 
51 anos, em sua residência. Seu corpo 
foi velado no salão da comunidade do 
Bairro União e sepultado no cemitério 
municipal.

obITUárIo

LEgISLATIVo DE São mIgUEL Do oESTE Benefício foi instituído no ano 2013 e prevê reajuste anual

Auxílio-alimentação de 27 servidores é reajustado 
e passa a r$ 530

Os vereadores de São Mi-
guel do Oeste aprovaram nos úl-
timos dias o reajuste do benefício 
de auxílio-alimentação no valor 
equivalente a R$ 530 aos servido-
res lotados na Câmara Municipal. 
O auxílio é creditado na conta do 
servidor na mesma data de paga-
mento dos seus vencimentos, em 
depósitos separados.

Conforme o presidente do 
Legislativo, vereador Claudio 
Barp (MDB), o benefício é con-
cedido aos servidores desde a 14ª 
Legislatura. O que ocorre é um 

reajuste anual com base no ín-
dice inflacionário. “Foi defini-
do um valor e isso vem sofrendo 
reajustes conforme o reajuste 
do servidor da Câmara Munici-
pal. Isso está estipulado em lei, 
pela inflação, no caso agora foi 
1,81%”, explica.

Atualmente, segundo ele, 
a Câmara conta com 27 servi-
dores. Em uma conta rápida, a 
Câmara vem gastando mensal-
mente mais de R$ 14 mil em au-
xílio-alimentação. 

Barp salienta que entre os 

servidores, estão os assessores 
dos vereadores. Ele argumenta 
que estes utilizam de veículo pró-
prio para transportar o assessora-
do para vários locais da cidade. 
“Nesse valor que os assessores re-
cebem, eles precisam disponibili-
zar do veículo deles para fazer os 
serviços para o vereador. Se preci-
sar levar o vereador para um bair-
ro, para o interior, o que temos 
acertado é de que o próprio as-
sessor é quem faz isso, e a Câma-
ra tem apenas um veículo. Gasta 
um pouco em vale-alimentação, 

mas se está economizando com 
veículo e risco”, justifica.

Antes do reajuste de 1,81%, 
os servidores recebiam R$ 523 
em auxílio-alimentação. O rea-
juste de R$ 7 vale já para o mês de 
março. “Por lei, aumenta o índice 
inflacionário. Não tem ganho real 
nenhum. Desde que sou verea-
dor, em 2013, nunca tive aumen-
to real. Só temos o que a inflação 
diz que é para ser reajustado. O 
auxílio é pago para todos os ser-
vidores da Casa, menos os vere-
adores. Só não fizemos antes por-

que o índice oficial saiu na metade 
do mês de março”, finaliza.

DESDE QUAnDo?
O benefício do auxílio-ali-

mentação dos servidores foi im-
plantado em 2013, por meio do 
projeto de lei 004/13. Eram vere-
adores: Valnir Scharnoski, Clau-
dio Barp, Juarez da Silva, Vanir-
to José Conrad, Regina Zanatta 
Massaro, José Giovenardi, Ide-
mar Guarezzi, Maria Tereza Ca-
pra e Gilberto Berté. 

Conforme o projeto, o bene-

fício é devido a todos os servido-
res da Câmara de Vereadores que 
estejam lotados em seu Quadro 
Funcional, aplicando-se o be-
nefício, igualmente, aos contra-
tados temporariamente ou em 
substituição de servidor, inde-
pendentemente de regime labo-
ral ou previdenciário. Na época, 
o valor aprovado era de R$ 400 
mensais, reajustado anualmen-
te tendo como índice de corre-
ção o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor ou outro indexa-
dor que vier a substituí-lo.
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por lAerTe bieGer
TrÂNSITO E VOCÊ
major Pm comandante da 7ª Companhia de 
Polícia militar rodoviária

Na tarde de terça-feira (27) 
uma equipe composta pela 
Guarnição do Pelotão de Patru-
lhamento Tático do 11º Bata-
lhão, pela Guarnição de PM de 
Anchieta, Polícia Militar Rodovi-
ária de Iporã do Oeste e Polícia 
Civil, realizou a prisão de um ho-
mem de 27 anos, natural de An-
chieta. Ele é acusado da morte da 
esposa. O crime ocorreu na noite 
de segunda-feira (26), em Xanxe-
rê, quando ele desferiu golpes de 

faca contra Indianara Aparecida 
de Moura, de 22 anos.

Após o crime ele fugiu em 
um veículo Honda/City de cor 
prata, que foi localizado pela PM 
ainda na noite de segunda (26), 
no interior de Anchieta. A partir 
da recuperação do veículo a Polí-
cia Militar da região permaneceu 
mobilizada em buscas e na tarde 
de terça (27) conseguiu prender o 
acusado, que confessou o crime 
e indicou aos policiais a localiza-

ção da faca utilizada. 
Ele estava escondido em 

uma propriedade rural na Linha 
Salete, interior de Anchieta. Os 
policias realizaram o cerco da re-
sidência e ordenaram que o cri-
minoso saísse. Ele acatou o co-
mando e não resistiu à prisão, 
sendo encaminhado para reali-
zação de exame de corpo de de-
lito e posteriormente entregue na 
Delegacia de Polícia de Anchieta.

Indianara era natural de An-

chieta e foi casada por quase 
sete anos com o homem, com 
quem teve uma filha de 6 anos. 
O casal havia se separado há 
cerca de três meses. A vítima ti-
nha medida protetiva da justiça, 
mas segundo informações, o ex
-marido teria descumprido por 
diversas vezes a ordem. O ho-
mem teria chegado no local e 
desferido várias facadas, atingin-
do o pescoço e abdômen da ex-
companheira.

prISão Ele não resistiu à prisão, confessou o crime e também onde 
deixou as roupas e a faca usada para matar a ex-companheira

Suspeito de matar ex-mulher em 
Xanxerê é preso no interior de Anchieta

ESTUDo 

prESo

polícia militar pretende ampliar estrutura física

polícia Civil prende traficante de drogas em São miguel

A 3ª Companhia da Polí-
cia Militar estuda a viabilida-
de de ampliação das estrutu-
ras na base em Maravilha. De 
acordo com o capitão Altair Li-
sot, comandante da Polícia Mi-
litar, a construção ou amplia-
ção da estrutura física é uma 
necessidade que já existe des-
de a transformação do então Pe-
lotão na atual Companhia.

Segundo ele, é possível per-
ceber o desenvolvimento eco-
nômico e populacional na re-
gião. “Em especial do município 
de Maravilha que, por conse-

Equipe faz avaliação do local para estudar possibilidade de alterações

A Polícia Militar regis-
trou um boletim de ocor-
rência na tarde de quar-
ta-feira (29) após a mãe de 
uma menina de 12 anos en-
contrar fotos pornográfi-
cas no celular. De acordo 
com a PM, a mãe flagrou 

uma conversa da filha com 
um homem pelo aplicati-
vo de celular WhatsApp. Se-
gundo ela, ele foi bloque-
ado, mas a filha efetuou o 
desbloqueio no aplicativo. 
A mãe comentou que a me-
nina estava recebendo fo-

tos do homem sem roupa.
O suspeito foi iden-

tificado e a mulher dis-
se que gostaria que o caso 
fosse investigado. O Con-
selho Tutelar foi aciona-
do e a Polícia Civil foi co-
municada dos fatos.

fLAgrAnTE
mãe aciona pm após homem 
enviar fotos pornográficas

Polícia Militar

quência, tem gerado um au-
mento crescente nas deman-
das por segurança pública. Por 
isso a ampliação das instala-
ções físicas, juntamente com 
as constantes reinvindicações 

de efetivo, é de suma impor-
tância”, afirma o comandante.

O capitão deixa claro que há 
uma ideia, que será estudada. 
Inicialmente, está sendo feito 
o levantamento de dados para 

elaboração de projeto arquite-
tônico, projeto de engenharia, 
realização de sondagens do ter-
reno, valores envolvidos no pro-
jeto, bem como possíveis ori-
gens dos recursos financeiros. 

A 3ª Companhia aten-
de atualmente os municí-
pios de Tigrinhos, Sul Bra-
sil, Bom Jesus do Oeste, Serra 
Alta, Modelo, Cunha Porã, Ira-
ceminha, Flor do Sertão e São 
Miguel da Boa Vista. O efeti-
vo é de 88 policiais militares, 
que atendem população apro-
ximada de 60 mil pessoas.

opErAção 
SEmAnA SAnTA

O último fim de semana foi marcado por dois graves 
acidentes nas rodovias estaduais do Extremo-Oeste de 
Santa Catarina. O primeiro foi registrado na tarde de sába-
do (24), na SC-283, no município de Arvoredo. Um veículo 
VW Gol e um veículo Chevrolet/Classic LS colidiram fron-
talmente, resultando na morte de três pessoas.

Outro acidente com vítimas fatais ocorreu na tarde de 
domingo (25), na SC-155, município de Bom Jesus, quan-
do outra colisão frontal foi registrada entre um veículo Li-
fan X60 e um VW Gol. Duas pessoas acabaram morrendo 
na hora e outras duas morreram ao dar entrada no hos-
pital. 

Em ambos os acidentes ocorreu uma colisão frontal. 
Este tipo de sinistro é alvo de ações preventivas das for-
ças de segurança pública, pois geralmente deixam graves 
consequências. 

A Polícia Militar Rodoviária está desencadeando a 
Operação Semana Santa. Os trabalhos de reforço no po-
liciamento das rodovias estaduais de Santa Catarina ini-
ciaram às 18h do dia 28 e se estenderão até às 8h do dia 2 
de abril, próxima segunda-feira. Uma das preocupações é 
justamente combater as infrações de trânsito que sabida-
mente representam grande risco aos usuários das vias, a 
exemplo da ultrapassagem em local proibido e da passa-
gem forçada de veículo, pois são manobras que frequente-
mente resultam em acidentes do tipo colisão frontal.

Os críticos de plantão que costumeiramente derra-
mam seu fel com comentários do tipo “a polícia só mul-
ta para arrecadar dinheiro”, deveriam, antes de tecer suas 
considerações, lembrar das famílias que acabam sendo 
destruídas em decorrência de condutas irresponsáveis no 
trânsito.

A lei será aplicada ao pé da letra: forçar passagem en-
tre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam 
na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação 
de ultrapassagem, é infração de trânsito de natureza gra-
víssima, passível de multa no valor de R$ 2.934,70 e sus-
pensão do direito de dirigir.

Da mesma forma, a atuação policial será contunden-
te contra as diversas formas de ultrapassagens proibidas. 
A penalidade para as hipóteses é a multa no valor de R$ 
1.467,35. Quer evitar a aplicação da multa? Obedeça a si-
nalização de trânsito! Simples assim.

Ajude-nos a proporcionar segurança nas rodovias. Di-
rija com prudência. A colaboração dos motoristas é a for-
ma mais efetiva e barata de evitar acidentes de trânsito.   

A Divisão de Investiga-
ção Criminal de São Miguel 
do Oeste, com apoio do Ca-
nil do 11º BPM, deu cumpri-
mento, na quarta-feira (28), 
à Ordem Judicial de Busca e 
Apreensão num Camping lo-
calizado na Linha Emboaba, 

interior do município. Após 
diversas diligências realiza-
das pela DIC, o local foi mo-
nitorado e por volta das 18h, 
nove policiais realizaram a 
busca. No momento o autor 
não estava no local, no en-
tanto, em seu quarto foram 

encontradas mais de 30 gra-
mas de cocaína, 22 gramas de 
maconha e 47 pontos de LSD. 

Enquanto as buscas 
eram realizadas, o autor, de 
37 anos, chegou ao local, e 
ao ver a movimentação po-
licial empreendeu fuga em 

alta velocidade, sendo cap-
turado após intenso acom-
panhamento. Mesmo assim 
esboçou reação ao ser cap-
turado, precisando ser al-
gemado. O preso foi enca-
minhado à UPA da cidade e 
está à disposição da Justiça.
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 ONEIdE BEHLING

Sete jogos movimenta-
ram a segunda rodada do Es-
tadual da Liga Catarinense 
no sábado (23). Pela chave A, 
a competição tem um novo lí-
der. Já pela chave B, a equipe 
do AGN segue na liderança. 

Confira como 
foram os jogos:

A rodada teve início no 
dia 23, com a vitória da AGN 
Capinzal pelo placar de 5 x 4, 
conquistando assim a segun-
da vitória e se mantendo líder 
da chave. 

No sábado (24) a chave 
B teve sequência com a vitó-
ria do Caçador Futsal dian-
te do Fraiburgo pelo placar 
de 4 x 0. Já em Piratuba, Pira-
tuba Futsal e Catanduvas fi-
caram no empate em 3 gols. 
E fechando a rodada da cha-

ESTADUAL Liderança foi alcançada após vitória de 2 x 0 em 
cima do Expressivo Xanxerê 

maravilha futsal é líder da Liga 
Catarinense pela chave A

Com os resultados, a 
classificação é a seguinte:
ChAVE A
1 – maravilha Futsal – 6p
2 – aDaF Saudades – 6p
3 – Pinhalense – 4p
4 – aaPF Palmitos – 3p
5 – Seara Futsal – 1p
6 – Expressivo Futsal – 0p
7 – arsenal – 0p
8 – aDBF Bom Jesus – 0p
9 – Guarany Futsal – 0p

CHAvE B
1 – aGN Capinzal – 6p
2 – Catanduvas Futsal – 4p
3 – Lages Futsal – 3p
4 – Liga Caçador Futsal – 3p
5 – Piratuba Futsal – 2p
6 – aDC/Curitibanos – 1p
7 – Fraiburgo Futsal – 0p
8 – Cruzeiro Futsal – 0p
9 – aC Coração do 
Contestado – 0p

Divulgação

Vitória fora de casa valoriza grupo e torcida deve comparecer no jogo de logo mais à noite

ve B, o Lages estreou em casa 
batendo o ADC/Curitibanos 
pelo placar de 5 x 3.

Pela chave A, a compe-
tição tem um novo líder. A 
equipe do Maravilha Futsal 
foi até Xanxerê e bateu o Ex-
pressivo pelo placar de 2 x 0, 
chegando aos seis pontos e 
invicto na competição.

Quem também manteve 
a invencibilidade foi a equipe 
da Adaf Saudades que venceu 

a equipe da AAPF Palmitos 
pelo placar de 5 x 3 em Pal-
mitos.

E em Pinhalzinho, a equi-
pe da Pinhalense recebeu a 
equipe da ADBF Bom Jesus 
do Oeste e derrotou pelo pla-
car de 5 x 1.

Maravilha futsal volta a 
quadra hoje (31), no Ginásio 
Municipal de Esportes Gel-
son Tadeu Lara, às 20h15, 
contra a equipe de Xaxim. 

A Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Ju-
ventude de Guaraciaba, 
através do Departamento 
de Esportes, realiza amis-
toso entre o Esporte Clube 
Harmonia e a Chapecoen-
se, pela categoria sub-18. 
Conforme as informações, 
o amistoso será após o 
evento de início dos Jogos 
Abertos do município, sex-
ta-feira (6), às 19h30, no 
Estádio Municipal Olím-
pio Dal Magro. É impor-

tante lembrar que as equi-
pes deverão participar da 
abertura com pelo menos 
quatro integrantes, sal-
vo exceções das modalida-
des com menos atletas. Se-
gundo o Departamento, 
até o momento já foram re-
alizadas as reuniões e os 
congressos técnicos com 
as equipes participantes.

As 10 modalidades em 
disputa na edição 2018 dos 
jogos são bolão, suíço mas-
culino, livre e veterano, 

gUArACIABA
Amistoso com o sub-18 da Chapecoense 
marca abertura dos Jogos Abertos 

quatrilho, bocha, 48, fut-
sal adulto e de base mas-
culino e feminino, truco, 
sinuca, vôlei adulto femi-

nino e de base e canas-
tra masculina e feminina. 
O Departamento lembra 
que os atletas que irão re-
presentar as equipes na 
abertura deverão estar 
presentes no espaço co-
berto do estádio, às 19h, 
para organização da en-
trada em campo. Segun-
do o Departamento, caso 
ocorra chuva no dia, o 
cerimonial de abertura 
será cancelado e os jogos 
ocorrerão normalmente. 

rIDíCULo 
O Campeonato Catarinense tem um regulamento ri-

dículo para a decisão. Os clubes aprovaram uma final 
estranha para o Estadual. Mesmo com tanta diferença 
de pontos da Chapecoense, primeira colocada, para o 
segundo que é o Figueirense, tudo pode acabar nos pê-
naltis. Se ocorrer um empate, teremos penalidades má-
ximas. Vantagem da Chapecoense fica só no mando de 
campo. É cômico pelo que a Chape fez no campeona-
to todo. No mínimo o empate deveria favorecer o time 
que somou mais pontos, além do mando de campo.

ABSUrDo 
Neste Campeonato Gaúcho tivemos situações 

iguais e ninguém foi denunciado, julgado ou pu-
nido. Renato Gaúcho e o zagueiro Kannemann fo-
ram denunciados por forçar o terceiro cartão ama-
relo no jogo contra o Avenida em Santa Cruz do Sul. 
Essa denúncia só ocorreu por ser o Renato, a reper-
cussão é bem maior. Tem alguém querendo apare-
cer. Agora, o Renato não precisava sair contando em 
entrevista que planejou com Kannemann o cartão.

DopIng
Departamento Jurídico da Chapecoense vai ter mui-

to trabalho para defender o atleta Moisés Ribeiro e a 
própria instituição. Exame de urina feito na Libertado-
res acusou corticoide, que é proibido. A pena pode che-
gar a dois anos. É necessário esperar o resultado da 
contraprova. Moisés Ribeiro não joga mais no Catari-
nense e ficará fora das primeiras rodadas do Brasileirão.

fIASCo 
Quem poderia prever um desastre tão grande! De-

pois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, Harmonia agre-
gou o fator fiasco a sua campanha longe de Guaracia-
ba. Time desajustado, escapou de sofrer ainda mais 
gols contra o Guarani de São Miguel do Oeste e está 
eliminado. Desconfiada, a torcida ainda se pergun-
ta: “Que tiro foi esse?” Guarani 5 x 1 Harmonia. Mé-
ritos ao Guarani, que avança para a semifinal.

100%
Neste sábado (31), no Ginásio Gelson Lara em 

Maravilha, às 20h, a equipe Maravilha Futsal tem 
um dos desafios mais fortes pela frente na Liga Ca-
tarinense de Futsal. Adversário é a forte equipe de 
Xaxim, Guarany Futsal. A campanha de Maravi-
lha é 100%, dois jogos, duas vitórias. Vamos apoiar.
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O CRM empatou com o Ipiranga de 
Águas Frias em um gol no dia 23 pelo Cam-
peonato Regional Taça Odi Sports/Sicoob. O 
jogo foi realizado no Estádio Osvaldo Werner, 
em Maravilha. Ronaldo marcou aos 14 minu-
tos da etapa final para o CRM, mas Inho em-
patou aos 51 minutos do segundo tempo.

Foi a primeira partida da sexta roda-
da da fase classificatória. Os demais jogos 
foram no domingo (25). Até o fechamen-
to desta matéria ainda não havia defini-
ção da data do próximo jogo do CRM. Na 
tabela oficial consta que o próximo de-
safio do CRM é contra o Ajap de Pinhal-
zinho em Pinhalzinho, amanhã (1º). 

CAmpEonATo rEgIonAL Apesar do mau tempo, jogos transcorreram 
naturalmente no último fim de semana

guarani recebe o Aliança para o 
primeiro jogo das semifinais

oDI SporTS/SICooB mArAVILHA 
Crm Deixa 
vitória escapar 
nos acréscimos

realizada a fase municipal 
dos Jogos Escolares 

Valdir Breitembach (Meca) 
mais uma vez fez bonito em com-
petições representando o municí-
pio de Maravilha. No último fim 
de semana o piloto competiu na 
cidade de Santa Teresinha do Itai-
pu (PR). A disputa foi pela Copa 
Oeste e Sudoeste do Paraná. Meca 
competiu pela categoria over 40 e 
ergueu o troféu de primeiro lugar. 
Foram 120 quilômetros de per-
curso, feito em 4,5 horas. 

EnDUro
meca levanta troféu de primeiro 
lugar no paraná 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Piloto mostra troféu conquistado no Estado vizinho

A instabilidade registrada 
em nossa região no último fim 
de semana não impediu a rea-
lização dos jogos da última ro-
dada do mata-mata do Cam-
peonato Regional de Futebol. 
Os confrontos defiram os últi-
mos classificados para as semi-
finais da competição promovida 
pela Liga Esportiva Fronteirista. 
Pela categoria adulto, o Guara-
ni goleou o Harmonia de Gua-
raciaba por 5 a 1, no Estádio Pa-
dre Aurélio Canzi, em São Miguel 
do Oeste, e conseguiu a classi-
ficação para as semifinais. Ago-
ra o Bugre enfrenta o Aliança de 
São João do Oeste por uma vaga 
na final. O primeiro jogo será em 
São Miguel do Oeste e o segundo 

em São João do Oeste. Outro time 
que selou a classificação foi o Co-
meta de Itapiranga. Na próxima 
fase o Cometa mede forças com 
o Grêmio Tunense. A partida de 
ida será em Itapiranga e o duelo 
da volta em Tunápolis.

Na categoria sub-18, Har-
monia e Grêmio União de Iporã 
do Oeste foram os classificados. 

O time de Guaraciaba derro-
tou o Grêmio Tunense por 2 a 1 
no tempo normal, mesmo pla-
car do confronto de ida em favor 
da equipe de Tunápolis. Nos pê-
naltis, o Harmonia venceu por 
4 a 1. Agora o adversário nas se-
mifinais será o Cometa. Primeiro 
jogo em Guaraciaba e o segundo 
em Itapiranga. O Grêmio União 

garantiu a sua vaga ao bater o Pé-
rola, de Linha Pérola, São Miguel 
do Oeste, por 2 a 1. 

Na próxima fase o duelo será 
com o Aliança, sendo que o jogo 
de ida será em Iporã do Oeste e 
o segundo em São João do Oes-
te. A rodada de ida das semifinais 
iniciou na quinta-feira (29), com 
a partida entre Grêmio União e 
Aliança, pelo sub-18. Os demais jo-
gos são neste fim de semana. Hoje 
(31), às 14h, pelo sub-18, o Harmo-
nia recebe o Cometa. Pelo adul-
to, às 19h, o Cometa joga em casa 
com o Grêmio Tunense. Amanhã 
(1º), às 16h, no Estádio Padre Au-
rélio Canzi, a rodada se comple-
ta com a partida entre Guarani e 
Aliança, pela categoria adulto.

Guarani e Harmonia se enfrentaram no último domingo

Facebook/Divulgação/guarani

De portas fechadas...
Cresce cada vez mais a tendência de mecânicas de 
preparação que funcionam de portas fechadas e 

atendem apenas conhecidos de quem já for cliente
 

Quem passa pela frente não imagina que atrás do galpão industrial ou 
da casa antiga de muro baixo sejam preparados Corvette, Porsche e Mus-
tang pelas mãos dos melhores (e mais discretos) profissionais do mercado. 
Melhor assim! Essas oficinas secretas fazem questão de continuar no ano-
nimato. Aqui não tem essa de fanpage no Facebook, perfil no Instagram ou 
até cartões de visita. A propaganda é feita da maneira mais antiga do mun-
do: na base do boca a boca, com a indicação dos clientes mais devotos. 
“Essa forma de divulgação é a que mais fideliza o cliente. É por isso que os 
mais fiéis acabam virando grandes amigos”, conta Rodrigo Corbisier, dono 
da preparadora G&R, localizada no bairro do Brooklin, em São Paulo. Faço 
qualquer tipo de preparação, mas não preciso deixar a porta aberta para 
isso. Meu público é específico e nesse ramo todo mundo se conhece. Não é 
difícil me encontrar, brinca Corbisier. Seu trabalho não é barato. Ele justifi-
ca explicando que todas as peças que usa são importadas dos Estados Uni-
dos e que sua mão de obra é qualificada – o custo médio é de R$ 200 a hora. 
Suas preparações costumam ser complexas e extensas (levam mais de 30 
dias) e o preço médio dos serviços pode variar de R$ 100.000 a R$ 600.000. 
Não pense, porém, que o mundo das preparações personalizadas vive só do 
glamour de equipamentos high-tech importados. Há espaço para oficinas 
igualmente escondidas, mas cujas peças são feitas à mão. Foi esse o cami-
nho seguido por Teco Caliendo, 46 anos, que trabalha numa rua tranquila 
no bairro do Brooklin, em São Paulo. É comum sua freguesia se queixar que 
não achou sua mecânica. Pudera: trata-se de uma residência antiga, datada 
dos anos 50, que preserva a mesma fachada da época, com murinho baixo 
e um pequeno jardim.

“Fiz questão de preservar a casa original. Só fiz modificações na gara-
gem da casa, nos fundos.” Ele diz que é comum os clientes novos estranha-
rem em um primeiro momento. “Mas depois gostam muito do clima casei-
ro e aconchegante que o local oferece.”

Fonte: Revista Quatro Rodas

Na quarta-feira (28) a Secretaria de Es-
porte, Juventude e Lazer divulgou a classi-
ficação da fase municipal dos Jogos Esco-
lares de Santa Catarina (Jesc). De acordo 
com a pasta, o atletismo foi transferido para 
a quarta-feira (4), motivo de mau tempo. 
Até o momento foram realizadas as mo-
dalidades de futsal, vôlei de areia e vôlei 
nos naipes masculino e feminino. No xa-
drez e tênis de mesa apenas masculino. 

No futsal feminino, conquistou o 1º lu-
gar a Escola de Educação Básica Santa Te-
rezinha; 2º colocado, Escola de Educação 
Básica Nossa Senhora da Salete; e 3º colo-
cado, Escola de Educação Básica João XXIII. 
No masculino, 1º EEB Nossa Senhora da Sa-
lete, seguida da EEB João XXIII e EEB San-

ta Terezinha. Xadrez masculino, 1º coloca-
do foi a EEB João XXIII. Na modalidade de 
vôlei de areia feminino, 1º lugar para a EEB 
Santa Terezinha, 2º EEB João XXIII e 3º EEB 
Nossa Senhora da Salete. Nesta modalida-
de, no naipe masculino, o 1º lugar foi para a 
EEB Nossa Senhora da Salete, 2º EEB João 
XXIII e 3º EEB Santa Terezinha. No vôlei fe-
minino, 1º lugar EEB Nossa Senhora da Sa-
lete e 2º EEB João XXIII. Vôlei masculi-
no, EEB Nossa Senhora da Salete, seguida 
da EEB Santa Terezinha e EEB João XXIII. 
No tênis de mesa, Felipe Remmpp Ribei-
ro, da EEB João XIII, ficou em 1º, em 2º Ro-
drigo do Nascimento, da EEB Nossa Se-
nhora da Salete, e o 3º colocado foi Gabriel 
Ristow, da EEB Nossa Senhora da Salete. 
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