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OBRAS nA RegiÃO

Números de Maravilha 
e São Miguel do 
Oeste apontam a 
representatividade de 
cada setor no último 
ano. Municípios 
estão otimistas para 
2018, aguardando 
mais crescimento no 
movimento econômico

O Jornal O Líder conta 
histórias especiais em 
comemoração ao dia 
dedicado ao trabalhador, 

lembrando a 
importância de 

todas as profissões 
e do amor pelo 
trabalho, seja ele 
renumerado ou 
voluntário 

Com orçamento inicial de R$ 50 
milhões, as obras de restauração 
e adequação em trechos das duas 
rodovias na região têm prazo de três 
anos para serem concluídas
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O que é PRiORiDADe

Era uma sexta-feira no início da noite quando o cai-
xa do supermercado passou minhas compras. Um tra-
balho mecânico, que ele repete à exaustão ao longo do 
turno. O único momento em que ele me olhou foi para 
perguntar se o pagamento seria no crédito ou no dé-
bito.

Entre outras coisas, comprei uma água de 5 litros: 
aquelas com uma alça de plástico desconfortável que 
você segura para carregar. E sem falar nada ele enro-
lou uma sacolinha na alça, e nunca foi tão fácil levar a 
água para casa.

Vários estudos apontam que o que diferencia é en-
tender o problema e reduzir esforços. Educação e 
simpatia são importantes – mas não são críticos. Mes-
mo assim tem muita empresa preocupada apenas com 
os sorrisos – e a entrega (a solução) não é tratada como 
a prioridade que deveria ser.

*
É muito difícil praticar as nossas prioridades. De-

finir é fácil. Por exemplo: você diz que na sua vida as 
prioridades são sua família, sua saúde, sua fé. Mas e 
quantas horas da semana, digamos, você realmente de-
dica às prioridades? Pois é. Assim passamos os dias.

Venho percebendo algo semelhante nas empresas. 
Fala-se que é prioridade porque o cliente pediu. Porque 
o cliente vem em primeiro lugar. Será?

Quem atende outras empresas sabe que, em geral, o 
cliente é tão ou mais desorganizado do que nós. Logo, 
ele é reativo. Tudo é urgente, porque não há planeja-
mento. E esse caos se tornam a nossa prioridade.

O problema: não temos regras, método, procedi-
mentos. Logo, o cliente também não vai ter. É função 
da boa empresa “educar” os seus melhores clientes. Da 
mesma forma que nos tornamos caóticos atendendo os 
desorganizados, provocamos organização ao definir 
bons processos de atendimento.

Afinal de contas, até o salão de beleza da esquina só 
atende no horário marcado. E se você não se organizar 
também, vai ter que sentar e esperar sua vez.

*
Eu entendo que você não esteja num dia bom. Isso 

acontece comigo também. Nesses dias fica difícil sor-
rir e conversar. Mas um dia ruim não me impede de fa-
zer o que eu sei fazer. Pode até alterar o meu semblan-
te, a minha postura. Mas não pode (E NÃO VAI!) alterar 
a qualidade da minha solução.

O motorista apressadinho 
não vê problema em fazer uma 
conversão irregular em um pon-
to onde a manobra é proibida. 
O resultado da conduta adota-
da por muitos motoristas são aci-
dentes que, na maioria das vezes, 
deixam vítimas graves ou evo-
luem para óbito. Na Rua Willy 
Barth, uma das mais movimen-
tadas vias de São Miguel do Oes-
te, circulam cerca de oito mil ve-
ículos por dia e os acidentes têm 
acontecido com frequência nos 
locais onde a conversão é ilegal.

E é pensando em diminuir 
os índices de acidentes, tendo 

SÃO miguel DO OeSte Estruturas devem ser implantadas em 
breve para evitar acidentes e melhorar a fluidez do trânsito

Pontos de retorno da Willy Barth
serão fechados por guard rail

em vista este tipo de comporta-
mento no trânsito, que a admi-
nistração municipal manteve 
reunião com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e o Departamen-

to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) para elencar 
medidas que possam contribuir 
para um trânsito mais seguro. A 
instalação de guard rail, defensa 

metálica que geralmente apare-
ce nas margens das rodovias, já 
é uma ação definida para fecha-
mento dos locais onde as conver-
sões ocorrem.

Conforme o diretor-adjun-
to de Planejamento, Jeferson 
Dias, serão definidos os pontos 
onde será ou não permitido fazer 
a conversão. “Está se realizan-
do um estudo. Existe um projeto 
para fechar alguns pontos de re-
torno”, explica. O cruzamento da 
Rua Itaberaba com a Willy Bar-
th, por exemplo, é um dos pontos 
onde a conversão à direita e à es-
querda não deverá mais ocorrer. 

administração, PRF e Dnit vão definir conjuntamente os pontos que serão fechados

Marcos Lewe/WH Comunicações
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LIÇÕES DE VIDA
“as pessoas não fracassam, 
elas desistem”.

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Henry Ford

ReemBOlSO De DeSPeSAS

Parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) que participaram da 
mobilização na primeira semana do mês contra a prisão de Lula estão pe-
dindo reembolso das despesas, entre as quais passagens, pedágios, tá-
xis, alimentação e demais gastos. Convenhamos, a vergonha se foi...

Quem já sofria antes da hora e lamentava a proximidade “do inverno mais frio dos úl-
timos 100 anos” pode ficar tranquilo, pois é falso o boato que circula nas redes sociais. O 
meteorologista de Florianópolis Piter Scheuer concedeu entrevista ao Grupo WH Comu-
nicações e afirmou que a estação mais fria do ano deve registrar temperaturas mais bai-
xas do que o mesmo período do ano passado, no entanto, não há previsão de inverno 
rigoroso em 2018. “É sempre importante que as pessoas deem crédito para fontes segu-
ras, fontes do governo, fontes oficiais de previsão de tempo, de meteorologistas. Vamos 
ter um inverno caracterizado principalmente por temperaturas mais baixas, mas não é 
tudo isso que o pessoal vem falando, isso é tudo mentira. Vamos ter um inverno que vai fi-
car dentro dos padrões atmosféricos, principalmente nas regiões Oeste e Extremo-Oes-
te. Vamos ter episódios de geada e eventos de neve para a região do planalto Sul”, explica.

Jefferson Botega / Agencia RBS
Arquivo / O Líder

INVERNO SERÁ 
O MAIS FRIO 
dO SÉCULO?

Participe da Campanha do agasalho! Período de arrecadação: de 23 de 
abril a 30 de maio. Os agasalhos e calçados poderão ser entregues na 
sala do Centro administrativo da Oab, em São Miguel do Oeste.

nADA DemAiS

Três semanas foram completadas desde a pri-
são do ex-presidente Lula. Não se vislumbra ne-
nhuma catástrofe ou comoção generalizada que 
cause apreensão ao ambiente democrático. Tiran-
do uma estocada aqui, outra ali, pela presiden-
te do PT ou pelos líderes de invasões de terras, 
estradas, apartamentos, o clima geral é tran-
quilo. A resignação demonstrada pela socieda-
de à prisão de Lula confirma a expectativa de que 
os infratores sejam punidos, e nada demais.

CADEIRA DE RODAS

Se conhecerem pessoas que estejam 
precisando de cadeira de rodas, há 
500 unidades para doação por causa 
das paralimpíadas. Para receber uma 
cadeira a pessoa precisa de um laudo 
médico e estar cadastrada no Cras. 
após ligar para a Sra. Vilma Wosiach, 
nos telefones (21) 3297 7426 ou (21) 
8117 7426.

CAIXA 

Está com sua sede na Avenida Araucária a agência 
da Caixa Econômica Federal de Maravilha. Instalações 
novas e modernas, oferecendo aos seus funcionários um 
ótimo ambiente de trabalho e aos clientes um melhor 
atendimento e maior mobilidade para estacionamento.

REFINANCIAMENTO 
DE DÍVIDAS
O governo divulgou na segunda-feira (23) as 

regras para que micro e pequenas empresas par-

celem dívidas tributárias. O programa, conhe-

cido como Refis das PMEs, pode beneficiar cer-

ca de 600 mil empresas cadastradas no Simples 

Nacional que devem, juntas, aproximadamen-

te R$ 21 bilhões em impostos, segundo cálcu-

los do Sebrae. A adesão ao parcelamento pode-

rá ser feita até 9 de julho deste ano. O governo 

informou ainda que o valor da parcela mínima 

será de R$ 50 para o microempreendedor indi-

vidual (MEI) e de R$ 300 para as demais micro-

empresas e empresas de pequeno porte e acres-

centou que as parcelas serão corrigidas pela 

Selic. Os débitos apurados no Simples Nacional 

até a competência de novembro de 2017 pode-

rão ser parcelados em até 180 parcelas mensais. 

PARDAIS
Quando nos deslocamos pela BR-282 até São Miguel do 

Oeste, nos deparamos com a destruição de dois pardais na Li-
nha Santo Expedito, km 640. Realmente é um ato de vandalis-
mo, mas pelas rodovias que nos oferecem, esses pardais nem 
deveriam existir, pois não há como desenvolver altas veloci-
dades, pois a pista não proporciona condições. Deveriam re-
avaliar. Primeiro recuperar a BR-282, depois, sim, instalar par-
dais, mas em número racional, e não o exagero que tem hoje!

SItUAÇÃO FINANCEIRA

O Estado de Santa Catarina está com sua situação fi-
nanceira quase que falimentar. Os atos do governador de-
vem ser de austeridade para a solução do grave problema, 
para não haver atrasos, inclusive na folha de pagamen-
to do funcionalismo, e a antecipação da primeira parcela 
do 13º, prevista para o meio do ano, está comprometida.

Aniversariante
Comemorou seu aniversário ontem (27) o conceituado 

médico, colunista do Líder, apresentador do programa na 
rede de rádios Medicina e Saúde e  amigo Geovani Deleva-
ti. Pessoa de nosso relacionamento familiar e profissional. 
Idealizador dos programas relacionados à saúde em nos-
sos meios de comunicação, Geovani merece o nosso eterno 
agradecimento por tudo o que faz! A nossa região é privile-
giada em ter este grande profissional! Votos de muitas felici-
dades e muitos anos de vida do grupo WH Comunicações.
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Professora MSc Unoesc
por SIMONE dA COStA

dIREITO dO 
TRABALHO 
EM FOCO

simone.costa@unoesc.edu.br

ReAJuSte AnuAl Em reunião, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maravilha 
apresentou proposta de 6,81% para o reajuste de salário e outras três reivindicações

Sindicato apresenta pauta e aguarda 
contraproposta do governo municipal

A Companhia Catarinen-
se de Águas e Saneamento (Ca-
san), unidade de São Miguel do 
Oeste, está programando inves-
timentos na mudança da distri-
buição de água. Em entrevista ao 
Grupo WH Comunicações, o ge-
rente da Casan de São Miguel do 
Oeste, Ednilson Mello, disse que 
os próximos investimentos se-
rão para mudar o curso da água 
e dessa forma tentar abastecer os 
bairros desguarnecidos, a exem-
plo do Agostini e do São Jorge. 

“Uma das primeiras obras 
que vamos fazer será na Rua Oia-
poc, com um investimento de R$ 
300 mil, onde vamos fazer uma 

Gerente da Casan, Ednilson Mello

Reprodução

nova adutora que vai subir a 
Oiapoc até o reservatório novo, 
nas proximidades na Unoesc”, 
explica.

Mello explica que um diag-

nóstico realizado pela unida-
de mostra que há bastante água 
de um lado da cidade e pouca 
de outro. O gerente acredita que 
os serviços devem minimizar os 
problemas de distribuição. “Acre-
dito que vai resolver, pelas me-
dições que temos do local, essas 
obras vão resolver o problema do 
Agostini, Salete, Morada do Sol 
e já vamos deixar um incremen-
to de espera para a futura área 
industrial da Linha Emboaba”, 
menciona.

Outros bairros que devem 
ter melhoria na distribuição são 
o São Jorge e o Jardim Peperi. “A 
outra parte que vamos fazer nes-

se mesmo momento é a parte do 
São Jorge. Hoje toda a água passa 
pelo São Jorge e acaba no Jardim 
Peperi, ou seja, a água não fica lá. 
Com esse novo bombeamento 
que vamos confeccionar, vamos 
isolar o São Jorge e abastecer o 
Jardim Peperi pela parte baixa da 
cidade, vai sobrar água para o São 
Jorge”, menciona. 

A previsão no cronograma 
e planejamento da Casan é que 
os trabalhos iniciem já no come-
ço do mês de maio. “Essa é uma 
época boa de trabalhar porque o 
consumo diminui e dessa forma 
podemos resolver o problema 
para o verão”, finaliza.

SÃO miguel DO OeSte

SenAR

casan planeja ações para melhorar distribuição
e equalizar o abastecimento

cidadania Rural é tema de evento em maravilha
Com o intuito de dissemi-

nar conhecimentos sobre a legis-
lação previdenciária e a legisla-
ção tributária, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Se-
nar/SC) promoveu, na manhã 
de quarta-feira (25), o progra-
ma Cidadania Rural em Mara-
vilha, no Lar de Convivência.

O evento, coordenado pelo 
técnico em atividades de ar-
recadação do Senar, Emerson 

Gava, teve como público-al-
vo produtores e trabalhadores 
rurais, pescadores, contabilis-
tas, cooperativas, agroindús-
trias, sindicatos e associações ru-
rais. Na ocasião, os participantes 
contaram com palestras e mo-
mentos para sanar dúvidas.  

De acordo com Emer-
son Gava, o objetivo é contri-
buir para a melhoria da condi-
ção de vida, saúde e integridade 

física do trabalhador rural, já 
que conhecer a legislação é fun-

damental para garantir o aces-
so a determinados benefícios. 

Evento foi realizado no Lar de Convivência

Camilla Constantin/O Líder

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos Munici-
pais de Maravilha, Jair Fülber, es-
teve reunido na quarta-feira (25) 
com o diretor de articulação po-
lítica do governo municipal, Eder 
Moraes. Durante a reunião, o sin-
dicato apresentou a pauta de rei-
vindicações dos servidores públi-
cos para este ano. 

O diálogo foi sugerido pelo 
presidente do sindicato após o 
Executivo Municipal encaminhar 
para a Câmara de Vereadores pro-
jeto de lei que propõe revisão de 
2,07% no salário dos servidores 
públicos municipais. O sindica-
to apresentou uma nova propos-
ta pedindo que o reajuste seja de 
6,81%, o mesmo percentual con-

cedido para o magistério munici-
pal no início do ano. 

A pauta também apresen-
ta outras três reivindicações. Um 
dos pedidos é que o município 
disponha de servidores para co-
brir faltas de funcionários nos 
centros educacionais infantis 
(CEIs) e escolas municipais. Ou-
tra reivindicação é quanto à car-
reira dos bibliotecários e secre-
tários. O pedido é para que seja 
previsto em legislação municipal 
a progressão de carreira para es-
tes servidores. 

O último pedido é para que 
sejam definidas em lei as gradu-
ações, pós-graduações e demais 
capacitações para motoristas, 
operadores de máquina e auxilia-

res de serviço geral, que tenham 
validade para adicionais por ti-
tulação no salário. Fülber expli-
ca que o estatuto dos servido-
res prevê que estes funcionários 
públicos busquem uma forma-
ção e tenham direito à progres-
são na carreira, no entanto, não 
está especificado em lei quais 
são os cursos válidos para estes 
trabalhadores. 

PROPOStA DO eXecutiVO 
Conforme a proposta do go-

verno municipal, do percentual 
oferecido de 2,07%, o montante 
de 1,47% é correspondente ao Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC), acumulado dos 
meses de maio de 2017 a março 

de 2018, e 0,60% seria o reajuste 
concedido pelo governo munici-
pal. O reajuste de 2,07% vale aos 
servidores municipais ativos e 
inativos, pensionistas e também 
às funções gratificadas e adicio-
nais. Já os agentes políticos rece-
berão apenas 1,47%, correspon-
dente ao INPC. 

Esta revisão salarial não se 
aplica aos servidores do magisté-
rio municipal, que já receberam 
o aumento anual, e para a prefei-
ta e vice-prefeito, os quais têm os 
subsídios fixados por meio de lei 
específica, de iniciativa da Câma-
ra de Vereadores. Conforme Eder 
Moraes, o município deve ana-
lisar nos próximos dias a pauta 
apresentada pelo sindicato. 

28 De ABRil
DiA munDiAl em 

memÓRiA ÀS VítimAS De 
AciDente DO tRABAlHO

Caros leitores, hoje comemoramos o Dia Mundial 
em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. O 
Brasil é um dos recordistas em acidentes de trabalho 
no mundo. E isso não é um dado a ser comemorado, 
ao contrário. Muito menos a data é comemorativa. 

Pesquisas junto à Justiça do Trabalho de Santa 
Catarina demonstram que nos últimos três anos fo-
ram recebidos 17,8 mil processos envolvendo o tema 
– o que representa 6,5% do total de novas ações no 
período.

Segundo Secretaria de Gestão Estratégica do Tri-
bunal, com base no sistema de gerenciamento esta-
tístico da Justiça do Trabalho (e-Gestão), quase me-
tade desses processos (7,7 mil) foram abertos por 
trabalhadores da indústria, destacando ainda que a 
Vara do Trabalho com o maior percentual (14%) de 
ações envolvendo acidentes de trabalho desde 2015 
em Santa Catarina foi a de Fraiburgo.

Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91, “aci-
dente de trabalho é o que ocorre pelo exercí-
cio do trabalho a serviço da empresa ou pelo 
exercício do trabalho dos segurados referidos 
no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que 
cause a morte ou a perda ou redução, perma-
nente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho”.

Ou seja, considera-se  acidente de trabalho  toda 
lesão corporal ou perturbação da capacidade 
funcional que, no exercício do trabalho, ou por 
motivo dele, resultar de causa externa, súbita, 
imprevista ou fortuita, que cause a morte ou a 
incapacidade para o trabalho, total ou parcial, 
permanente ou temporária.

Em sua maioria, os acidentes de trabalho são evi-
táveis, basta a adoção de simples medidas, como o uso 
de equipamentos de proteção individual (fornecidos 
obrigatoriamente pelas empresas). Grande parte dos 
trabalhadores não faz uso desses equipamentos, com 
destaque para o ramo da construção civil.

Os acidentes de trabalho e seus equiparados são 
passíveis de compensações, como auxílio-doença, 
auxílio-acidente, habilitação e reabilitação profissio-
nal e pessoal, aposentadoria por invalidez e pensão 
por morte, cuja responsabilidade pela prestação é do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A data foi escolhida  em razão de um aciden-
te que matou 78 trabalhadores em uma mina no 
estado da Virgínia, nos Estados Unidos no ano 
1969.  A OIT, desde 2003, consagra a data à reflexão 
sobre a segurança e saúde do trabalhador. Reveja 
os procedimentos na sua empresa. Reflita sobre o 
uso dos equipamentos. Conheça seus direitos para 
exercê-los.

 A prevenção sempre é a melhor alternativa. 

Bom fim de semana!
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por LUIZ CLÁUdIO CARPES

dIRETO 
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

mAcOnHeiROS PROlifeRAm
Estou impressionado como tem proliferado as ocor-

rências policiais envolvendo consumo de entorpecen-
te aqui na região. Em particular, maconha. O consumo 
da “erva” tem se dado entre jovens e muitas vezes entre 
adolescentes. As notícias que nos chegam dão conta de 
que muitas situações atendidas, onde há flagrante delito, 
tem envolvido não apenas jovens na faixa etária dos 20 
anos, mas também menores de 13 até 18 anos incomple-
tos. Mas calma lá: se estão ocorrendo tantas apreensões, é 
porque efetivamente temos a droga sendo comercializada 
aqui nas plagas do Oeste catarinense. E não me venham 
dizer que há plantio, porque não há. O que existe verda-
deiramente é tráfico. Se houvesse plantio, a polícia já ha-
via descoberto há tempos. Portanto, é preciso que os pais 
fiquem atentos ao comportamento de seus filhos. A forma 
de agir, aos olhos vermelhos, ao cheiro em suas roupas, 
pois a maconha deixa vestígios no cidadão. Bem, mesmo 
com todo o brilhante trabalho de nossas polícias, é impor-
tante sabermos que a região do Oeste catarinense é rota 
de tráfico/transporte de entorpecentes. A maconha tem 
se tornado mais popular, pois é uma droga barata e seu 
uso em pequenas proporções praticamente está descrimi-
nalizado. O cidadão simplesmente é chamado ao Fórum 
para uma audiência. Fatalmente voltará a consumir. Por-
tanto, o cuidado deve ser redobrado pelas famílias. Não 
adianta o jovem procurar tapar o sol com a peneira e dizer 
que maconha não faz mal, ou que faz menos mal que um 
cigarro de papel ou um copo de whisky. A verdade é que 
se trata de consumir um entorpecente, um produto ilícito, 
uma droga. Os cuidados devem começar dentro de nossas 
casas. Se bem que as companhias, ou o que o jovem faz da 
porta da rua para fora, realmente são difíceis de controlar. 
Mas é preciso vigilância. 

cuiDADO e cRitéRiOS cOm O VOtO
Sem dúvida, um dos principais quesitos a serem analisa-

dos nas eleições de 2018 é o passado dos candidatos. Vejam 
só nas mãos de quem estivemos nas últimas eleições. Aécio, 
hoje enfrentando inúmeros problemas judiciais, e Dilma, ex
-presidente que sofreu o impeachment e que hoje, por con-
ta de uma manobra do ministro Lewandowski, não perdeu 
direitos políticos e agora tenta uma vaga no senado da Re-
pública por Minas Gerais. Certamente será um dos pontos 
mais analisados. Qual o candidato que não tem problemas 
com a Justiça. Esta será a tônica. Todavia, como simples-
mente ser “limpo” na Justiça não é critério de competência, 
poderemos ter que escolher entre o “menos pior”  nas pró-
ximas eleições. 

As eleições de 2018 es-
tão marcadas para o dia 7 
de outubro em primeiro tur-
no e para o dia 28 do mesmo 
mês em segundo turno. No 
entanto, a Justiça Eleitoral 
já está fechando o cadastro 
de eleitores, encerrando no 
próximo dia 9 de maio servi-
ços de atualização, emissão, 
transferências de títulos e o 
cadastramento biométrico 
para o próximo pleito elei-
toral. 

A 58ª Zona Eleitoral de 
Maravilha terá dias e horá-
rios de atendimento especial 
neste fim de abril e início de 
maio, para facilitar a procu-
ra do eleitor. Hoje (28) o Car-
tório Eleitoral estará aber-

HORÁRiO eSPeciAl Para o mês de maio haverá plantão no primeiro sábado 
e nos dias que antecedem prazo final para o eleitor procurar o Cartório 

Justiça eleitoral faz plantão 
hoje em maravilha

Principal objetivo é atender eleitores que ainda não fizeram a biometria

to das 9h às 15h, sem fechar 
ao meio-dia. Além dos elei-
tores de Maravilha, pode-
rão procurar atendimento os 
moradores de Tigrinhos, São 
Miguel da Boa Vista, Irace-
minha, Flor do Sertão e San-

ta Terezinha do Progresso. 
O principal objetivo é 

atender eleitores que ainda 
não fizeram o cadastramen-
to biométrico. A Justiça Elei-
toral lembra que para fazer 
a biometria é preciso levar 

junto um documento pes-
soal com foto e um compro-
vante de residência. Quem 
quiser fazer transferência de 
título precisa confirmar resi-
dência no município há três 
meses.

PlAntÕeS em mAiO
Conforme a chefe de car-

tório, Mariana Machado Pic-
colo Flemming, para o mês 
seguinte há outros quatro 
dias com horários especiais. 
No primeiro sábado de maio 
(5) também haverá plantão 
das 9h às 15h, sem fechar ao 
meio-dia. Nos dias 7, 8 e 9 o 
expediente no Cartório Elei-
toral será das 9h às 17h, sem 
fechar ao meio-dia. 

Arquivo/O Líder

O Conselho Deliberati-
vo do Centro de Educação 
de Jovens e Adultos (Ceja) 
promoveu reunião na ter-
ça-feira (24). Em pauta, as 
atividades desenvolvidas 
pela instituição, com desta-
que para os projetos que es-
tão sendo encaminhados 
e a relevância dos mesmos 
para atender as necessida-
des da comunidade escolar.

Na ocasião, foi apresenta-
do o resultado do Sistema de 
Avaliação de Gestão Escolar 

e respondido o questionário 
Auditoria Cidadã – Regulari-
dade Escolar, que tem por ob-
jetivo coletar a percepção da 
comunidade escolar a respeito 
da qualidade do serviço públi-
co prestado pela Rede Estadu-
al de Ensino, principalmente 
sob o aspecto da infraestrutu-
ra e da manutenção das insta-
lações. De acordo com a dire-
tora, Jucilei Passoni Giacomin, 
neste ano será promovido cur-
so para os membros do Con-
selho Deliberativo Escolar.  

AVAliAÇÃO RegiÃO
conselho Deliberativo 
promove reunião 
no ceja

Plano de Recursos 
Hídricos será entregue 
na segunda-feira

Após 18 meses de traba-
lho e estudos, o Plano de Re-
cursos Hídricos da Bacia Hi-
drográfica Rio das Antas, Bacias 
Contíguas e Afluentes do Pepe-
ri-Guaçu será entregue. O even-
to está marcado para a segun-
da-feira (30), em São Miguel do 
Oeste, e contará com a presen-
ça do secretário de Estado do De-
senvolvimento Econômico Sus-
tentável (SDS), Adenilson Biasus.

O Plano teve investimento de 
R$ 1,5 milhão, proveniente da Se-
cretaria de Estado do Desenvol-

vimento Econômico Sustentá-
vel, por meio do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (Fehidro). 
Conforme o presidente do Comi-
tê de Gerenciamento da Bacia do 
Rio das Antas e Bacias Contíguas, 
Giovani José Teixeira, o estudo 
apresenta informações sobre ges-
tão, projetos, obras e investimen-
tos prioritários para garantir qua-
lidade e demanda hídrica. “Dessa 
forma, podemos pensar em ações 
para reverter ou evitar proble-
mas como escassez de água ou 
cheias, por exemplo”, afirma.
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A PReSenÇA De DOulA DuRAnte 
O tRABAlHO De PARtO

A presença da doula durante o parto, quando requi-
sitada, é de grande importância à mulher, porque é seu 
direito ter presente alguém que possa prestar-lhe supor-
te contínuo, favorecendo a evolução do parto e bem-estar 
da gestante, além de cuidar dos aspectos emocionais e de 
conforto físico da parturiente.

No entanto, a presença das doulas em instituições 
hospitalares vem sendo motivo de polêmica, pois mesmo 
contendo previsão em lei em alguns estados, como São 
Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, hospitais e ma-
ternidades negam a permanência delas nos centros ci-
rúrgicos, sob o argumento de que não possuem regula-
mentacao profissional e são completamente alheias ao 
ambiente hospitalar.

Apesar disso, recentemente o Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça de Santa Catarina proferiu interessan-
te decisão ao julgar improcedente ação direta de incons-
titucionalidade proposta pelo Sindicato de Médicos do 
Estado de Santa Catarina (n. 402374620178240000), que 
pleiteava, em medida cautelar, a suspensão da eficácia 
do artigo 1º da Lei Estadual nº 16.869/2016, que estabele-
ce a permissão de doulas durante todo o período de tra-
balho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que 
solicitadas pela parturiente, em estabelecimentos hospi-
talares. 

O desembargador Luiz Cezar Medeiros, relator do 
acórdão, afirmou que a norma questionada objetiva as-
segurar à mulher, caso deseje, a presença de uma doula 
para auxiliá-la durante o trabalho de parto, sem prejuízo 
do direito de outros acompanhantes. 

De acordo com o relator, “a presença da doula no tra-
balho de parto, parto e pós-parto não afasta ou impede a 
presença do profissional da saúde que dará suporte téc-
nico necessário ao procedimento a ser realizado. A ‘dou-
la’, conforme afirmado, fornece apoio e auxílio psicológico 
à parturiente e sua família, o que difere dos serviços pres-
tados pelos médicos. Assim, vale reforçar, não há interfe-
rência na atividade por eles desenvolvida, são atividades 
diversas!”.

A decisão confere autonomia privada à gestante e 
parturiente no momento do trabalho de parto, poden-
do eleger quem ela considera indispensável para aque-
le momento, reflexo importante para o reconhecimento à 
dignidade da pessoa humana.

Colaboração: Karlessa Mantovani

A administração de São Mi-
guel do Oeste suspendeu as des-
pesas com diárias, viagens, cur-
sos e incentivos fiscais. A medida 
é de caráter provisório, mas sem 
data de término estipulada, e foi 
formalizada por meio de decre-
to assinado pelo prefeito, Wilson 
Trevisan, na terça-feira (24).

A decisão, segundo Trevi-
san, leva em conta a necessida-
de de promover a racionalização 
dos gastos, limitando-os aos essen-
ciais para o funcionamento dos ór-
gãos e entidades ligadas à admi-
nistração pública municipal. O 
prefeito explica que os percentuais 
de receitas recebidos no primeiro 
trimestre deste ano não acompa-
nharam as despesas, o que tornou 

necessária a adoção de medidas 
administrativas imediatas para a 
redução das mesmas.

“Precisamos ter o cuidado 
de não gastar mais do que aqui-
lo que recebemos. Esta é uma re-
gra básica de administração, que 
todo chefe de família conhece. E 
em uma prefeitura não é diferen-
te. Se a entrada de recursos dimi-
nui, temos que nos adaptar e cor-
tar aqueles gastos que não forem 
estritamente necessários”, salienta.

O prefeito ressalta que irá 
acompanhar o comportamento 
das contas nos próximos 60 dias, 
podendo haver outros cortes, tan-
to no quadro de pessoal, quanto 
na eventual descontinuidade de 
alguns serviços não essenciais.

SÃO miguel DO OeSte AuRiVeRDe
Prefeitura suspende diárias 
e custeio de viagens

núcleo de Jovens realiza 
doação de sangue

Integrantes do Núcleo de 
Jovens da Cooperativa Regio-
nal Auriverde realizaram doa-
ção de sangue na segunda-fei-
ra (23), em Chapecó. Os 15 
participantes são dos municí-
pios de Santa Terezinha do Pro-
gresso, Iraceminha, Cunha 
Porã, Cunhataí e São Carlos. 

A doação de sangue será 
uma atividade permanente do 
Núcleo, em duas oportunida-
des por ano. O objetivo é au-
mentar o número de doadores, 
com a participação de toda so-
ciedade cooperativista. A dire-
ção da Cooperativa Regional Au-
riverde parabeniza a iniciativa. 

Doação foi feita no Hemosc de Chapecó 

Divulgação

eStAciOnAmentO ROtAtiVO O projeto prevê 44 equipamentos na 
área central de São Miguel do Oeste

monitores estarão nas ruas em 
maio para orientar população

O mês de maio deve ser de 
mudanças em São Miguel do Oes-
te, isso porque a primeira equi-
pe de monitores contratados pela 
empresa Serbet, responsável pela 
administração do estacionamento 
rotativo, estará nas ruas. Essa pri-
meira etapa será experimental, ou 
seja, para orientar os motoristas e a 
população sobre como vai funcio-
nar o uso dos parquímetros. 

O projeto prevê 44 equipa-
mentos na área central de São 
Miguel do Oeste. Até o momen-
to, cinco foram instalados. O se-
cretário-adjunto de planejamen-
to, Jéferson Dias, explica que no 
início do mês que vem os monito-
res estarão nas ruas, identificados 
com os uniformes da empresa. “A 
expectativa é grande, a população 

anseia há muitos anos por essa 
reivindicação e a administração 
está avançando. A empresa Ser-
bet realizou a instalação de cinco 
parquímetros que serão utiliza-
dos de forma orientativa, para ex-
plicar como funcionará a utiliza-

ção dessas vagas”, explica.
Fábio Smaniotto, represen-

tante da Serbet, diz que há cerca 
de duas semanas a empresa deu 
início ao processo seletivo e fe-
chou a primeira equipe de moni-
tores. O próximo passo é o treina-
mento do pessoal. “Imaginamos 
que no dia 2 de maio comecem 
os treinamentos e no restante 
do mês a equipe ficará comple-
ta. Teremos aproximadamen-
te de 20 a 25 monitores nas ruas, 
trabalhando no monitoramento 
dos veículos. Trabalhamos para 
que tenhamos 50 ou 60 vagas por 
monitor”, destaca.

Smaniotto salienta que a ex-
pectativa é que a partir do dia 4 
ou 5 de maio os monitores este-
jam nas ruas para orientar a po-

pulação, fazendo a demonstração 
também de como será o aplicati-
vo do celular, nominado Estacio-
namento Digital. O representan-
te orienta que a população baixe 
o aplicativo, que funciona de ma-
neira prática, avisando inclusive 
quando o tempo está acabando. 

“Você não precisa sair do seu 
compromisso para fazer a renova-
ção do tempo. Terá opção do apli-
cativo, do parquímetro e das lojas 
que o usuário vai poder buscar. Ele 
poderá comprar de duas formas, 
com moeda ou com cartão pré-pa-
go e também nas lojas credencia-
das que farão a venda”, orienta.

A empresa Serbet terá uma 
central de atendimento no Edifí-
cio Ogliari, no Centro de São Mi-
guel do Oeste. 

Monitores irão orientar a população 
sobre o uso dos parquímetros e do 
aplicativo para celular

WH Comunicações
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LUIZ CARLOS
PRATES

Com 12 anos de Polícia Ci-
vil, o novo delegado regional da 
13ª Delegacia Regional de Polí-
cia de São Miguel do Oeste é na-
tural de Céu Azul, no Oeste do 
Paraná. Adriano Krul Bini assu-
miu a delegacia regional há cer-
ca de uma semana, mas a história 
de destaque na Segurança Públi-
ca começou em 2006. Anos antes, 
ele já dava amostras do caminho 
que seguiria ao atuar como guar-
da municipal em Foz do Iguaçu. 
Foi somente quando adentrou as 
fileiras da Polícia Civil que o tra-
balho efetivo de combate ao cri-
me começou.

Mestre em Investigação pela 
Universidade de Lisboa, em Por-
tugal, Krul Bini atuou como dele-
gado em Joinville, São Carlos, Pal-
mitos, Coronel Freitas e Chapecó. 
Também faz parte do currículo 
do delegado a atuação no Grupo 
de Atuação Especial de Repres-
são ao Crime Organizado (Gae-
co), em Joinville, na Diretoria de 
Polícia de Fronteira (DiFron) e na 
Diretoria Estadual de Investiga-
ções Criminais (Deic), onde per-
maneceu até um mês atrás, antes 

DelegAciA RegiOnAl Natural de Céu Azul, no Oeste do Paraná, 
Adriano Krul Bini tem no currículo atuação na Deic e Gaeco

novo delegado planeja firmar 
parcerias no combate à criminalidade

Silvana Toldo Ruschel/WH Comunicações

Delegado regional de São Miguel do Oeste, adriano Krul bini

da transferência. 
O convite para assumir a De-

legacia Regional de Polícia de São 
Miguel do Oeste surgiu há cerca 
de um ano, quando Krul Bini foi 
informado pelo atual delegado-
geral da Polícia Civil, Marcos Flá-
vio Ghizoni Júnior, da saída do en-
tão delegado regional Henrique 
Muxfeldt. “Vai ser um desafio dar 
continuidade aos trabalhos que 
o Dr. Henrique vinha realizando. 
Ele ficou praticamente sete anos 
e meio na região, sendo três anos 
e meio na Delegacia Regional. Aos 
poucos vou trazendo minhas ex-
periências e vivências”, afirma. 

O delegado diz que vai fazer 
alguns ajustes, de forma que a Po-
lícia Civil possa atuar fortemen-
te no combate à criminalidade 
em São Miguel do Oeste e região. 
Conforme ele, as prioridades se-
rão as investigações e operações. 
Para isso, ele menciona que conta 
com os demais delegados, escri-
vães e agentes. “Temos uma equi-
pe competente e com isso quero 
firmar parcerias com outras insti-
tuições. Pretendo realizar um afi-
namento de conversas com a Po-
lícia Militar, Polícia Rodoviária 
Federal, Ministério Público, Poder 
Judiciário e com o Exército. Venho 

com o espírito de trabalho para 
tentar integrar os órgãos no com-
bate à criminalidade”, argumenta.

Os primeiros dias do delega-
do Adriano Krul Bini em São Mi-
guel do Oeste foram de passagem 
de gestão. Ele revela que conhe-
ceu a realidade da Delegacia Re-
gional, que conta com atividades 
importantes de prestação de ser-
viços à população. “Nesses pri-
meiros dias, passamos a realizar 
contatos com as autoridades lo-
cais e da região, conhecendo e 
interagindo para que possamos 
alavancar os trabalhos. Pretendo, 
na medida do possível, realizar 
ajustes para que possam melho-
rar o serviço, angariar resultados 
ainda mais positivos”, finaliza.

Segundo Krul Bini, neste mo-
mento, em razão das movimen-
tações dos delegados, tendo em 
vista o quadro promocional, exis-
tem duas vagas em aberto para 
delegados de polícia. Na Delega-
cia de Proteção à Criança, Ado-
lescente, Mulher e Idoso (DPCA-
MI) a delegada Lisiane Junges é 
quem está respondendo tempo-
rariamente pelos trabalhos.

HOmenAgem DiA DA DAnÇA 
Auriverde promove 
Jubilados 2018 

Aulão de zumba é 
hoje em maravilha

A Cooperativa Regional Auriverde irá realizar hoje (28), 
nas dependências da SER Auriverde em Cunha Porã, o Jubila-
dos 2018. O evento irá contar com homenagem aos colabora-
dores com mais de cinco anos de atuação na cooperativa. Além 
de certificados, os funcionários homenageados receberão brin-
des, como smartphones, cadeiras de praia e camping, frita-
deiras Air Fryer, condicionadores de ar e valores em dinheiro. 
Após a entrega da premiação, será promovido jantar de confra-
ternização e baile aos colaboradores e seus acompanhantes.

Amanhã (29) é o Dia Internacional da Dança e para comemo-
rar a data o Departamento de Cultura realiza hoje (28) um aulão de 
zumba, uma dança que organiza vários ritmos. O exercício será uma 
amostra da oficina realizada três vezes por semana que atende 250 
mulheres e é ministrada pela professora Adriane Eckert. “O evento, 
além de homenagear o Dia da Dança, vai promover as nossas aulas 
e espero que influencie mais pessoas a praticar exercícios físicos”, ex-
plica a diretora de cultura, Rosi Inácia Reichert Heineck. A atividade 
será realizada às 16h no Espaço Criança Sorriso e é aberta ao público. 

A AngúStiA DO temPO
Estou cansado de dizer que o que mais nos incomoda na vida é o tem-

po. O tempo nos faz crianças, adolescentes, adultos e velhos... Os velhos vi-
vem a angústia do tempo que se esgota. Já falei aqui da crise dos “40”, uma 
crise típica das mulheres, uma crise do tempo, uma crise que marca para 
elas o início da maturidade, para não dizer velhice... Afinal, que outra razão 
poderia tirar as mulheres do sério ao fazerem 40 anos?

Passamos a vida olhando para o relógio, correndo atrás dos ventos do 
nunca mais... Isso angustia, aliás, é a angústia básica humana, a chamada an-
gústia vital, que se escora no medo da finitude.

Mas tem uma coisa: se não podemos vencer o tempo, se todos temos 
um prazo de validade, não vale a pena passar a vida olhando para o relógio, 
seja pela razão que for. Não podemos, por nenhuma hipótese, pensar que 
o nosso tempo está acabando, ninguém tem sentença de morte com hora 
marcada, tudo pode acontecer e tudo pode não acontecer como imagina-
mos... – Há pessoas idosas que vivem dizendo que o tempo já lhes passou, 
que não há mais tempo para nada... Aqueles suspiros idiotas a que nos acos-
tumamos ouvir, dentro ou fora de casa.

Quem envia ao cérebro mensagens estúpidas do tipo “meu tempo pas-
sou”, - “tenho pouco tempo de vida, já estou velho...”, está na verdade desmo-
bilizando seu sistema celular, do corpo inteiro, e o corpo lê essas mensagens 
como de desmobilização, de não ser mais preciso lutar contra os cansaços e 
as doenças. A partir daí a pessoa começa a definhar existencialmente, come-
ça a ficar mais frágil e a morrer. 

O diacho é que poucos acreditam nessa vida mental subconsciente, e 
não é outra a razão de haver tantas pessoas infelizes e doentes sobre a ter-
ra. O que você pensa, o que você diz a si mesmo, como você se vê no espelho 
da vida é o que você será e viverá. E não adianta bater o pezinho e dizer que 
não. Ver-se velho, ver-se superado pelo tempo, ver-se, enfim, sem mais tem-
po pela frente, derruba, mata. 

Já o entusiasmo, o não olhar para o relógio, o não respeitá-lo, traz vigor, 
saúde, plenitudes, seja qual for a idade do “atrevido/a... E você, a que horas 
anda no seu relógio da vida, no relógio dos entusiasmos ou das desistências? 

Não depende do relógio, depende de você. Jogue fora o relógio...

tRAiÇÕeS
Veja esta manchete: - “Arábia Saudita – lei pune quem espionar celular 

de cônjuge”. Será que alguém vai bisbilhotar no celular dele ou dela para sa-
ber se ele ou ela falou com a vovó? Claro que não, o bisbilhoteiro ou não se 
garante como macho, como fêmea, ou desconfia do parceiro. E na descon-
fiança é melhor acabar com tudo. E eles que abram o olho, o WhatsApp pode 

matar o casamento, é a maior fonte de traições já inventada. Tudo na moita...

menSAgem
Encontrei um amigo que acabara de sair de uma academia de ginásti-

ca. Ele vestia uma camiseta onde se lia: “Sue, sorria e repita”. Gostei, vale para 
a vida. O sucesso está em suar, isto é, trabalhar, lutar por algo, não se can-
sar, sorrir e... repetir, fazer de novo e fazer melhor, não desistir. Esse é o ca-
minho para fazer bem os trabalhos tanto na academia quanto nas ginásti-

cas da vida aqui fora.

fAltA DiZeR
No livro Manual de Etiqueta no Trabalho lê-se que “Só mulheres pre-

senteiam mulheres com perfumes”. Bah, na mosca. Ora bolas, vou dar a ela 

um Chanel nº 5 para os “outros” cheirar? Tá bom! 
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Lavar as mãos parece uma 
ação normal do dia a dia, mas 
na correria muita gente es-
quece esse cuidado tão natu-
ral e acaba se expondo a vá-
rios tipos de vírus e bactérias. 
A Campanha de Imunização 
contra a Gripe ajuda a pre-
venir, mas os cuidados bási-
cos não devem ser deixados 
de lado. 

A médica infectologista 
do Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso Priscila Garri-
do explica que o Ministério da 
Saúde estima um aumento no 
número de casos de gripe em 
2018, por isso, todo o cuidado 
é pouco. 

“Está se esperando uma 
onda forte de gripe neste ano, 
então estamos nos preparan-
do. Queremos estar prepa-
rados para poder atender a 
todos de forma adequada. Te-
mos que sempre antecipar a 
prevenção. Já estamos vendo 
as notícias dos casos que já es-
tão ocorrendo no Brasil, então 

tunÁPOliS Feira marca a comemoração dos 29 anos do município

13ª efacitus segue até domingo 
com mais de 100 expositores 

Médica infectologista Priscila Garrido
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estamos alertando a popula-
ção para as medidas de pre-
venção que tem que começar. 
A principal delas está inician-
do hoje, que é a Campanha de 
Vacinação”, diz.

A médica explica que a 
vacina é eficaz em prevenir a 
gripe, principalmente os ca-
sos graves. Mas é importan-
te que as pessoas entendam 
que a vacina não tem a função 
de evitar que a pessoa fique 
gripada. “Não quer dizer que 
você vai fazer a vacina e não 

vai ficar gripado. Pode acon-
tecer, porque são inúmeros ví-
rus e a vacina contempla três 
ou quatro vírus. A intenção da 
vacina é evitar que as pesso-
as adoeçam com maior gravi-
dade e até possam vir a óbito”, 
explica.

Outras medidas preven-
tivas, focadas todos os anos, 
são importantes de serem re-
forçadas. “A higienização das 
mãos com frequência, uso de 
álcool em gel. Deixar os locais 
de trabalho, as casas, arejados. 
As pessoas que estão doentes, 
que evitem circular em locais 
com aglomeração de pesso-
as, evitem fazer visitas quando 
estão doentes. As pessoas que 
estiverem com sintomas, pro-
curem o atendimento, hoje 
em dia se tem à disposição a 
medicação para o tratamento 
da gripe”, menciona Priscila.

A infectologista salien-
ta que gripe e resfriado são 
duas doenças diferentes e de 
diferentes intensidades. No 

caso da gripe, um caso sim-
ples pode acabar evoluindo 
para um muito grave. “A gripe 
é aquela que deixa de cama, é 
quando vem com os sintomas 
respiratórios, a coriza, o nariz 
trancado, a tosse seca, dor de 
cabeça e garganta, dor no cor-
po, febre alta que deixa a pes-
soa acamada. O resfriado é 
mais brando, os sintomas não 
são tão exuberantes. A gripe 
pode evoluir para desfechos 
desfavoráveis, como pneumo-
nia, falta de ar, a pneumonia 
bacteriana, sinusite”, destaca.

Por isso, todas as medidas 
de prevenção devem ser se-
guidas à risca. A Campanha de 
Vacinação contra a Gripe ini-
ciou na segunda-feira (23) e 
segue até o dia 1º de junho. 
A meta, segundo o Ministé-
rio da Saúde, é imunizar 54,4 
milhões de pessoas, que fa-
zem parte do grupo consi-
derado "mais suscetível" ao 
agravamento de doenças res-
piratórias.

cOntRA A gRiPe

infectologista fala sobre prevenção e faz 
alerta sobre casos em 2018

PeRDeR O AmOR e O Seu lutO

Lidar com as perdas é com certeza um dos trabalhos psico-
lógicos mais duros, mais dramáticos e, ao mesmo tempo, mais 
humano, com o qual nos deparamos ao decorrer de nossas vi-
das. Algo de cíclico e natural, até mais vezes nela. 

A perda, não necessariamente tem que ser uma morte. 
Pode ser qualquer coisa que termine: algo de simbólico, uma 
fase, um sonho, um trabalho, um ciclo, uma relação e, obvia-
mente, um amor.

Eu vejo que na cultura dessa região, aqui, mas acredito 
também em todo o Brasil, as relações e as relações de amor são 
mais frágeis, pelo menos comparadas às europeias. Por quê?

Porque são mais materialistas. Tem uma constituinte de 
materialidade muito forte dentro deste dispositivo de relação. 
Em que sentido materialidade e materialismo?

De um lado as relações, aqui, vêm buscadas, significadas e 
se configuram muito como dispositivo social: o ter uma relação 
ou o não tê-la, a maneira como o que se apresenta, configura e 
posiciona diante da sociedade, é algo para que tem que se dar 
conta aos outros, primariamente as próprias famílias; mas tam-
bém diante de uma ideia generalizada e abstraída de “outros”. 
Esta é já uma característica profundamente diferente de como 
se entendem e vivem as relações na Europa, por exemplo, onde 
a relação, o sentimento e a forma dela é algo exclusivamente ín-
timo e intocável. 

De outro lado, têm valores culturais e estruturas básicas e 
primárias de identidade que caracterizam as pessoas, quais a ca-
rência e o hedonismo, que são constituintes fortes que marcam 
e definem a identidade cultural dessa região, levam a buscar, en-
tender e viver as relações apenas como algo para preencher os 
vazios e compartilhar bons momentos. MOMENTOS. BONS. 

As relações vêm reduzidas assim a algo de útil e fácil. Têm 
que ser úteis e fáceis, ou se não fossem, não valeriam o esfor-
ço pessoal e não teriam sentido diante os outros. Parece que as 
relações têm sentido enquanto somatória de momentos bons. 
Bons momentos. 

Dessa forma, as relações não têm sentido quando têm des-
conforto: desconforto que vem quando as coisas não fluem de 
maneira automática, sem esforço, de maneira simples e sim-
plória, conforme uma maneira individual de entender, comu-
nicar, desejar, ou seja, de funcionar: de ser você mesmo. 

Portanto numa lógica materialista, onde o comodismo ou 
orgulho do individualismo não permitem o sentimento de su-
peração das dificuldades, dos impasses e do comprometimen-
to em ir além de si mesmos, e com busca primária da satisfação, 
do prazer, as relações são inevitavelmente mais frágeis. 

O que quero também destacar nesse meu texto é que cada 
um, cada perda, precisa do seu tempo de elaboração do luto. As 
pessoas têm que permitir-se e têm que serem permitidas, sem 
culpa ou julgamento, fases como a negação, a raiva, a necessi-
dade de compromissos e negociações para um possível diálo-
go, até a depressão reativa, que é natural. Isto tem que poder 
ser vivido sem repressões. Não às repressões, nem por conta 
do nosso juiz interior, nem por conta dos queridos amados aos 
redores; que muitas vezes, por não aguentar a sua própria dor 
diante a dor do outro, do perdedor (digamos assim), ou pelo 
medo que vem da projeção de uma possível perda com eles, 
acabam sufocando o processo de luto com pressões de solu-
ções, resoluções ou saídas daquele estado. Isto não deixa de ser 
uma forma de egoísmo. 

Resumindo, cada coisa tem o seu tempo. E este tempo tem 
que ser permitido. E a elaboração do luto é um tempo de triste-
za e fases estruturadas. Tem direito a serem vividas. E se vo-
cês não aguentam, a terapia permite que esse tempo de su-
peração seja acelerado, não anulado.

Foi aberta oficialmente 
ontem (27) a 13ª Exposição 
Feira Agropecuária, Comer-
cial e Industrial (Efacitus) 
em Tunápolis. A feira, em co-
memoração aos 29 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa do município, ce-
lebrados na quinta-feira (26), 
segue com ampla programa-
ção até amanhã (29) e conta-
rá com mais de 100 exposito-
res de diversos segmentos. 

Não haverá cobrança de 
ingresso para visitação e nem 
para os shows que ocorrerão 
no domingo. Para o show na-
cional com Amado Batista, 
programado para hoje (28), o 
ingresso custa R$ 35 para pis-
ta e R$ 50 para a ala vip.

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 
Hoje (28)
6h - início do Torneio 
Leiteiro

Show com amado batista é a grande atração de hoje em Tunápolis 

Reprodução/internet

9h - abertura dos estandes 
para visitação pública
9h15 - Desfile e julgamento 
dos animais da raça jersey
14h - Desfile e julgamento 
dos animais da raça 
holandês
15h30 - Entrega de troféu 
de participação aos 
expositores lojistas
17h - Show com Paraíso 
Musical

18h30 - Show com 
acústico G3
20h - Show com Felipe & 
Fernando
20h30 - Jantar de 
confraternização com os 
expositores de animais e 
entrega de premiação
22h - Fechamento dos 
estandes
23h - Show nacional com 
amado batista

1h - Show sertanejo 
universitário com Roger & 
Gustavo

Amanhã (29)
7h - Final do Torneio 
Leiteiro
9h - abertura dos 
estandes para visitação 
pública
9h30 - Entrega da 
premiação do Torneio 
Leiteiro, Úbere de Ouro e 
banho de Leite
15h - 1º Cãocurso - desfile 
e concurso de cães dos 
pet shops locais
15h - Show com a dupla 
Márcia Liz & Lauri
17h - Show com Musical 
alegria
18h30 - Show com a 
banda alvorecer
19h30 - Fechamento dos 
estandes
20h - Show com Os atuais
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“O capital existe, se forma e sobrevive à custa 
da sociedade que trabalha e nem sempre é 
recompensada pelos lucros que gera” 

Machado de Assis
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Real é a 8ª moeda que mais perdeu 
valor frente ao dólar este ano

Desde o início do ano a moeda brasileira acumula desvalorização de 5,6% em re-
lação ao dólar. O real é a oitava moeda que mais perdeu valor frente ao dólar, de 
um grupo de 130, no acumulado de 2018. Nos últimos dias o dólar vem ganhan-
do força frente a outras moedas, impulsionado por temores de que a inflação nos 
Estados Unidos leve o banco central do país a ser mais firme na elevação dos ju-
ros. Essa preocupação fez os títulos da dívida pública subirem. Como o dólar tam-
bém é considerado um dos ativos mais seguros do mundo, ele tende a valorizar fren-
te a outras moedas, inclusive o real, quando os títulos dos EUA rendem mais.

 REUTERS/Ricardo Moraes

Desembolsos do BNDES 
caem 26% no 1º trimestre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) manteve ritmo fraco de concessões de crédito em mar-
ço, mostrando a fraca demanda de empresas para investimen-
tos, com a economia do país saindo lentamente da maior reces-
são da história. De janeiro a março, os desembolsos de recursos 
do banco de fomento somaram R$ 11,15 bilhões, uma queda de 
26% ante mesma etapa de 2017. Além da economia do país se re-
cuperar lentamente, vários setores ainda trabalham com capacida-
de ociosa, enquanto empresas lutam para reduzir dívidas. O seg-
mento industrial, por exemplo, foi o que teve a maior queda no 
volume de recursos tomados do BNDES no trimestre, de 44%.

REUTERS/Sergio Moraes

GM aposta em veículos de 
baixo custo no Brasil em 
recuperação do mercado

a General Motors está planejando 
ter lucratividade de longo prazo 
na américa do Sul, baseada em 
um programa de cortes de custos 
realizado durante a recessão 
brasileira e em veículos de 
baixo custo desenvolvidos para 
consumidores na China, que devem 
chegar às concessionárias em 
2019. a GM está apostando na 
américa do Sul, onde já é líder de 
vendas, graças em grande parte aos 
modelos Chevrolet Onix e Prisma. a 
montadora espera margens melhores 
com a elevação das vendas e os 
novos modelos de custo de produção 
mais baixo, que incluem SUVs e 
crossovers que estão ganhando a 
preferência de consumidores.

Rebecca Cook/Reuters

Governo fecha março com 
maior rombo para mês 
desde 1997
as contas do governo central (Tesouro 
Nacional, banco Central e Previdência Social) 
tiveram rombo primário de R$ 24,827 bilhões 
em março, o pior desempenho para o mês na 
série histórica, que tem início em 1997. Entre 
janeiro e março deste ano, o resultado primário 
foi de déficit de R$ 12,980 bilhões, o melhor 
resultado desde 2015. Em igual período do ano 
passado, esse mesmo resultado era negativo 
em R$ 19,563 bilhões.

Gás de cozinha 
acumula alta de 
25,7% em um ano 
em Santa Catarina

No Estado, o botijão custa R$ 
69,29, ao passo que esse valor era 
de R$ 54,89 há um ano, segundo da-
dos disponibilizados pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). A cida-
de com o botijão mais caro é Xan-
xerê, onde ele custa em média R$ 
78,25. Araranguá, por sua vez, tem 
o mais barato: R$ 63,50. Nacional-
mente, a média é de R$ 66,96.
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mOVimentO ecOnÔmicO
indústria e comércio representam 
aproximadamente 70% do 
movimento econômico 2017
Números de Maravilha e São Miguel do Oeste apontam 
a representatividade de cada setor no último ano

O ano 2017 foi difícil para muitos 
setores da economia do país. A 
crise política e financeira preju-

dicou o crescimento do movimento eco-
nômico na maioria das cidades. Em Ma-
ravilha, os números apontam para uma 
pequena queda na movimentação econô-
mica, num comparativo entre 2016 e 2017. 
Em porcentagem, esta redução não chega 
a 2%. 
Alguns municípios, no entanto, consegui-
ram driblar o período de crise registrando 
aumento, mesmo que pequeno, dos ín-
dices. São Miguel do Oeste é uma dessas 

cidades. O aumento de 10% no movi-
mento econômico de 2017, comparado 
ao de 2016, é animador tendo em vis-
ta o retorno do Imposto Sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Os dados ainda são extraoficiais, 
mas já podem representar um cená-
rio aproximado das movimentações de 
cada município em 2017. Uma média 
dos números de Maravilha e São Mi-
guel do Oeste mostra que os setores 
da indústria e comércio representam 
aproximadamente 70% do movimento 
econômico total. 

númeROS POSitiVOS em 
SÃO miguel DO OeSte

inDúStRiA Se DeStAcA em mARAVilHAConforme o secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co de São Miguel do Oeste, Re-
nato Romancini, o setor da in-
dústria e comércio é o que mais 
tem colaborado com o movi-
mento econômico, representan-
do 72% do total. Já a agricultura, 
que é o principal setor da eco-
nomia de municípios da região, 
teve uma contribuição menor. 
“A agricultura hoje represen-
ta 14% do movimento econômi-
co. É diferente de outros muni-
cípios da região, onde até 80% 
do movimento econômico está 
na agricultura. Mas percebemos 
que estamos tendo um retorno 
melhor na agricultura em razão 
dos programas que estabelece-
mos no ano passado”, menciona. 

Romancini justifica que em 
2005, quando foi criado o Con-
selho de Desenvolvimento Sus-
tentável, começaram os traba-
lhos para alavancar os setores 
do comércio, indústria e serviço. 
Mas na agricultura os trabalhos 
de incentivo começaram depois. 

Na indústria, conforme o se-
cretário, o setor que mais con-
tribui é a agroindústria, que 
compreende os frigoríficos, os 
laticínios e as indústrias de tec-
nologia que prestam servi-

Do movimento econômico 
total, a indústria foi 
responsável por 50,2% em 
Maravilha. Conforme os 
dados preliminares, o setor 
movimentou R$ 419.4 milhões 
no último ano. além de 
movimentar o maior valor, a 
indústria é também o setor 
que mais gera empregos no 
município, contabilizando 
atualmente mais de 3.850 
colaboradores. 
Depois da indústria, o 
comércio é o setor com maior 
destaque, representando 
19,1% do movimento 
econômico 2017. Os valores 
movimentados se aproximam 
de R$ 160 milhões durante 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

indústria foi o setor 
que mais se destacou 

nos dois municípios

Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Renato Romancini 

WH Comunicações

Secretário de indústria e Comércio de 
Maravilha, Doraci Felisiak 

o ano. O comércio também 
é muito importante 
na geração de 
empregos, 
contabilizando 
atualmente 
mais de 1.600 
vagas formais 
preenchidas.
O setor 
agropecuário 
fica com a 
3ª colocação, 
respondendo por 
16,3% do movimento 
geral, com um valor 
aproximado de R$ 136 milhões. 
a prestação de serviços 
está com a 4ª colocação, 
representando 14,4% do 
total, e um valor de quase R$ 
120 milhões. Embora esteja 
na 4ª posição, o setor de 
prestação de serviços tem 
bastante representatividade 
no número de empregados. 
São mais de 1.800 
colaboradores trabalhando 
no ramo. 
Conforme o secretário de 
indústria e Comércio, Doraci 
Felisiak, a movimentação 
econômica também interfere 
na arrecadação de tributos 

do município, que, portanto 
foi um pouco menor em 2017. 
ao comentar a queda no 
movimento econômico geral, 
o secretário afirma que a 
situação econômica do país 
influenciou diretamente nas 
empresas. Mas para 2018 a 
expectativa é uma melhora nos 
números. Felisiak afirma que 
os empresários estão mais 
otimistas e o aumento previsto 
na movimentação econômica 
afeta positivamente todos os 
setores do município. 

ço para este ramo. “Só para ter 
uma ideia, as 18 maiores in-
dústrias de São Miguel do Oes-
te representam 40% do movi-
mento econômico da indústria 
e comércio e 25% do movimen-
to total do município”, salienta.

Para 2018, o aumento no mo-
vimento econômico também é 
esperado, mas Romancini ava-
lia que é preciso organizar os se-
tores. “O Centro de Inovação é 
um ponto importante, que vai 
trazer um retorno interessan-
te a São Miguel do Oeste. Temos 
uma proposta de, dentro desse 
espaço, trazer todas as entidades 
para um ambiente só para come-
çarmos de fato a discutir as po-
líticas de desenvolvimento. Te-
mos que juntar todas as forças 
e desenhar o modelo ideal para 
São Miguel do Oeste”, finaliza.
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

O câncer da pele responde 
por 33% de todos os diagnósti-
cos desta doença no Brasil, sen-
do que o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) registra, a cada 
ano, cerca de 180 mil novos ca-
sos. O tipo mais comum, o cân-
cer da pele não-melanoma, tem 
letalidade baixa, porém, seus 
números são muito altos. A do-
ença é provocada pelo cresci-
mento anormal e descontrola-
do das células que compõem a 
pele. Essas células se dispõem 
formando camadas e, de acordo 
com as que forem afetadas, são 
definidos os diferentes tipos de 
câncer. Os mais comuns são os 
carcinomas basocelulares e os 
espinocelulares. Mais raro e le-
tal que os carcinomas, o mela-
noma é o tipo mais agressivo de 
câncer da pele.

SintOmAS
O câncer de pele pode se 

assemelhar a pintas, eczemas 
ou outras lesões benignas. As-
sim, conhecer bem a pele e sa-
ber em quais regiões existe pin-
tas faz toda a diferença na hora 
de detectar qualquer irregula-
ridade. Somente exame clíni-
co feito por médico especiali-
zado ou uma biópsia podem 
diagnosticar o câncer da pele, 
mas é importante estar sempre 
atento aos seguintes sintomas:

- Uma lesão na pele de 
aparência elevada e brilhante, 
translúcida, avermelhada, cas-
tanha, rósea ou multicolorida, 
com crosta central e que san-
gra facilmente.

- Uma pinta preta ou casta-
nha que muda sua cor, textura, 
torna-se irregular nas bordas e 
cresce de tamanho.

- Uma mancha ou feri-

DIA MunDIAL DE PrEVEnÇão Do CânCEr DE PELE - 1º de maio

meDiDAS De PROteÇÃO:
- Usar chapéus, camisetas, óculos escuros e protetores 
solares.
- Cubra as áreas expostas com roupas apropriadas, como 
uma camisa de manga comprida, calças e um chapéu de 
abas largas.
- Evitar a exposição solar e permanecer na sombra entre 10 e 
16 horas (horário de verão).
- Na praia ou na piscina, usar barracas feitas de algodão ou 
lona, que absorvem 50% da radiação ultravioleta. as barracas 
de nylon formam uma barreira pouco confiável: 95% dos raios 
UV ultrapassam o material.
- Usar filtros solares diariamente, e não somente em horários 
de lazer ou de diversão. 
- Utilizar um produto que proteja contra radiação UVa e UVb 
e tenha um fator de proteção solar (FPS) 30, no mínimo. 
Reaplicar o produto a cada duas horas ou menos, nas 
atividades de lazer ao ar livre. ao utilizar o produto no dia a dia, 
aplicar uma boa quantidade pela manhã e reaplicar antes de 
sair para o almoço.
- Observar regularmente a própria pele, à procura de pintas ou 
manchas suspeitas.
- Manter bebês e crianças protegidos do sol. Filtros solares 
podem ser usados a partir dos seis meses.
- Consultar um dermatologista uma vez ao ano, no mínimo, 
para um exame completo.
a Sociedade brasileira de Dermatologia posiciona-se 
veementemente favorável à proibição da prática do 
bronzeamento artificial para fins estéticos em virtude 
dos prejuízos que causa à população. Como já foi dito, o 
câncer da pele é o tipo mais comum da doença no brasil, 
e sua prevalência cresce anualmente, o que só reforça a 
necessidade de apoiarmos todas as medidas que favoreçam 
a prevenção.

Fonte: www.sbd.org.br

da que não cicatriza, que con-
tinua a crescer apresentan-
do coceira, crostas, erosões ou 
sangramento.

Além de todos esses sinais 
e sintomas, melanomas me-
tastáticos podem apresentar 
outros, que variam de acordo 
com a área para onde o cân-
cer avançou. Isso pode incluir 
nódulos na pele, inchaço nos 
gânglios linfáticos, falta de ar 
ou tosse, dores abominais e de 
cabeça, por exemplo.

tRAtAmentOS
Todos os casos de câncer 

de pele devem ser diagnosti-
cados e tratados precocemen-
te, inclusive os de baixa leta-
lidade, que podem provocar 
lesões mutilantes ou desfigu-
rantes em áreas expostas do 
corpo, causando sofrimento 
aos pacientes. Felizmente, há 
diversas opções terapêuticas 
para o tratamento do câncer 
da pele não-melanoma. A mo-
dalidade escolhida varia confor-
me o tipo e a extensão da doen-
ça, mas normalmente a maior 
parte dos carcinomas basoce-
lulares ou espinocelulares pode 
ser tratada com procedimentos 
simples. 

PReVenÇÃO
Evitar a exposição excessiva 

ao sol e proteger a pele dos efei-
tos da radiação UV são as me-
lhores estratégias para prevenir 
o melanoma e outros tipos de 
tumores cutâneos.

Como a incidência dos raios 
ultravioleta está cada vez mais 
agressiva em todo o planeta, as 
pessoas de todos os fototipos 
devem estar atentas e se prote-

ger quando expostas ao sol. Os 
grupos de maior risco são os do 
fototipo I e II, ou seja: pessoas 
de pele clara, com sardas, cabe-
los claros ou ruivos e olhos cla-
ros. Além destes, os que pos-
suem antecedentes familiares 
com histórico de câncer de pele, 
queimaduras solares, incapaci-
dade para se bronzear e muitas 
pintas também devem ter aten-
ção e cuidados redobrados.
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A turma que está cursan-
do o segundo módulo da Uni-
ti de Maravilha participou de 
três aulas de oratória com a 
JCI, durante o mês de abril. 
Após duas aulas com orien-
tações e técnicas para elabo-
rar e proferir um discurso, os 
alunos apresentaram seus dis-
cursos no terceiro encontro. 
Para alguns, esta foi a primei-
ra vez que se desafiaram a falar 
em público em uma tribuna. 

O tema abordado nos dis-
cursos ficou à escolha do pró-
prio orador. A aluna Carmela 
Gotardo proferiu seu discur-
so baseado no livro: A Sublime 
Arte de Envelhecer, de auto-
ria de Anselm Grun. Já a alu-
na Darli optou em falar sobre 
a Unoesc. “Nesta instituição vi 
e vivenciei sonhos. Sinto-me 
grata e realizada pela oportu-
nidade que tive nesta concei-
tuada instituição, de ter feito 
parte dela por alguns anos, por 
meio do filho que se formou 
no curso de Direito e do meu 
esposo no curso de Ciências 
Contábeis e agora eu tenho a 
oportunidade de também bus-

uniVeRSiDADe DA teRceiRA iDADe

uniti oferece aula 
de oratória para 
alunos do módulo ii

Na última aula, os alunos apresentaram 
seus discursos

Divulgação

Divulgação

Divulgação

car meu aperfeiçoamento e de-
senvolvimento”, destaca Darli.

Conforme a coordena-
ção do curso, a emoção tomou 
conta da atividade e o apren-
dizado e o desenvolvimento 
da capacidade de comunica-
ção foi simplesmente espeta-
cular. A coordenação desta-
ca ainda que este trabalho tem 
oportunizado o reconheci-
mento das pessoas que fizeram 
história da região e que dese-
jam continuar realmente vivos.  

eeB JOÃO XXiii 
inicia a venda de ingressos 
para a festa de 50 anos 

Os 50 anos da Escola de Educação Básica João XXIII serão co-
memorados no dia 19 de maio com uma programação especial. 
Conforme a diretora da instituição, Asta Diva Nerling, o evento co-
meça às 10h e serão realizadas homenagens, exposição de traba-
lhos, além do lançamento da revista com a história do cinquentená-
rio. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos na instituição 
ou pelo telefone 3664 6576. “Convidamos a todos para que compare-
çam em nossa festa. Organizaremos mesas por ano dos formandos e 
será um dia de nostalgia, com muita felicidade e conversa”, explica. 

Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

quAnDO nOS emPenHAmOS AO mÁXimO, 
mAnifeStA-Se A fORÇA De DeuS

“Estando a mente em conformida-
de com o caminho da verdadeira dedica-
ção, Deus há de nos proteger, mesmo que 
não oremos” — com estas palavras, o poe-
ta e aristocrata Michizane Sugawara quis 
dizer que, quando exteriorizamos toda a 
força que possuímos, estabelece-se a sin-
tonia perfeita entre a mente de Deus e a 
nossa mente, e então manifesta-se o mis-
terioso poder de Deus. Deus Se revela de 
modo que possamos percebê-lo, quan-
do a nossa mente se sintoniza com Ele.

Com o objetivo de unir as co-
operativas de Maravilha para a 
prática do trabalho voluntário, 
a Fundação Aury Luiz Bodane-
se (FALB) lançou na unidade da 
Cooperativa Central Aurora Ali-
mentos o projeto Cooperar para 
Transformar. A iniciativa reú-
ne as cooperativas Auriverde, 
Coocatrans, Cresol, Sicoob e Si-
credi e é desenvolvida por meio 
do programa Amigo Energia.

De acordo com a presiden-
te da Fundação, Isabel Cristina 
Machado, a intenção é oportuni-
zar o desenvolvimento das pes-

soas, transformando a realidade 
por meio do trabalho voluntá-
rio e contribuindo para uma so-
ciedade melhor e mais huma-
na. Para o gerente da Aurora de 
Maravilha, André Ricardo Miot-
to, o projeto é uma continuida-
de do trabalho que já vem sen-
do realizado. Serão promovidas 
ações relacionadas ao desenvol-
vimento ambiental, cultural e so-
cial na comunidade. Cada gru-
po desenvolverá no mínimo uma 
ação, identificada a partir das vi-
sitas realizadas nas comunida-
des beneficiadas com o projeto. 

mARAVilHA PeDAl SOliDÁRiO

fundação Aury luiz 
Bodanese lança projeto

ciclistas entregam doações 
para orfanato argentino

Cinco cooperativas participam do projeto

SOliDARieDADe Proposta é buscar novos associados que contribuam 
mensalmente com um valor voluntário na conta de luz

Diretoria da Apae marisol lança 
campanha energia Solidária

Uma reunião entre os mem-
bros da diretoria da Apae Marisol 
nesta semana definiu algumas 
ações para reforçar a arrecada-
ção de recursos para a manuten-
ção da escola e investimentos na 
estrutura física. Os membros da 
diretoria iniciaram no fim deste 
mês, e seguem durante maio, vi-
sitas a empresas e pessoas físicas, 
apresentando a campanha Ener-
gia Solidária. 

Conforme a vice-presiden-
te da Apae, Neldi Terezinha de 
Lima, a proposta é buscar novos 
associados para a Apae Marisol, 

que contribuam mensalmen-
te com um valor voluntário na 
conta de luz. Neldi explica que a 
opção de contribuir com a Apae 
por meio da conta de luz já exis-
te desde 1996, mas a campanha 

lançada agora busca reforçar esta 
participação da comunidade na 
manutenção da escola. 

Quem tiver interesse em fa-
zer parte da campanha pode pro-
curar um membro da diretoria, 

ou se deslocar até a escola, levan-
do a conta de luz e preenchendo 
um formulário. O valor de contri-
buição é voluntário. Neldi desta-
ca que a diretoria trabalhou mui-
to nos últimos anos para ampliar 
a estrutura e melhorar o aten-
dimento aos alunos com no-
vos serviços, o que também re-
sultou no aumento de despesas 
com a manutenção da escola. 
Uma das dificuldades é se man-
ter com recursos repassados pela 
esfera pública, que não são sufi-
cientes para atender a demanda 
da Apae.

Carine Arenhardt/O Líder

Objetivo é arrecadar recursos para a apae

O orfanato de San Pedro, na 
província de Misiones, na Argen-
tina, recebeu no sábado (21) a vi-
sita de integrantes do Clube do 
Pedal SMO. Os ciclistas realiza-
ram um Pedal Solidário Inter-
nacional e entregaram roupas 
e brinquedos às crianças do or-
fanato. O Pedal Solidário per-
correu a aduana Argentina até 
San Pedro, ida e volta, passan-
do pela selva argentina. Foram 
cerca de 100 quilômetros peda-

lados. Os integrantes registra-
ram em fotos o percurso, que foi 
quase todo feito sob sol forte. 

Gilberto Fiorini, que é pre-
sidente do Clube do Pedal SMO, 
enfatiza que a campanha de do-
ações será feita de forma perma-
nente. Por isso, as pessoas ainda 
podem colaborar com a doa-
ção de roupas, alimentos, calça-
dos e brinquedos, durante todo 
o ano. As doações poderão ser 
entregues na Bicisporte Caron.

Pedal Solidário percorreu a aduana argentina até San Pedro
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Encerra hoje (28) a progra-
mação da Semana Escoteira 
promovida pelo Grupo Escotei-
ro Raízes. Nesta manhã os esco-
teiros participam da Caminha-
da Azul, promovida pela Rede 
de Atendimento ao Autista. Já no 
período da noite eles se encon-
tram para o Fogo de Conselho, 
uma atividade típica dos escotei-
ros, onde se reúnem para apre-
sentações e troca de ideias.

A programação iniciou no 
domingo (22), com o Amanhe-
cer Escoteiro. O momento tra-
dicional marca a renovação da 
promessa escoteira, enquanto os 
membros acompanham o ama-
nhecer do dia. Na segunda-feira 
(23), Dia Mundial do Escoteiro, 
todos os membros do grupo em 
idade escolar foram para a aula 
com as vestimentas escoteiras. 
Conforme o presidente do gru-
po, Girlei Polazzo, o objetivo é di-
vulgar o movimento escoteiro. A 
programação continuou na noi-
te de quarta-feira (25), com um 
coffee break, reunindo famílias e 
pessoas que já participaram do 
movimento. 

HiStÓRiA DO gRuPO 
eScOteiRO RAíZeS 

Maravilha deu início ao mo-
vimento escoteiro em 1973. O 

mOVimentO eScOteiRO O Dia Mundial do Escoteiro foi 
comemorado em 23 de abril 

Programação especial comemora 
Semana escoteira em maravilha

eScOtiSmO PelO munDO
O movimento escoteiro reúne cerca de 40 milhões de 
membros, em 216 países e territórios, nas modalidades 
básica, do Mar e ar. O fundador foi Robert baden-Powell, 
em Londres, na inglaterra, em 1907. Ele organizou 
o primeiro acampamento para 20 jovens, aplicando 
diversos ensinamentos sobre a vida em equipe e ao 
ar livre, acampamentos, fogueira, jogos, rastreamento, 
dedução e observação, técnicas de primeiros socorros, 
alimentação e boas ações. Ele havia pensado em tudo 
para que os jovens pudessem voltar para suas casas 
mais independentes e com novas habilidades, mas não 
imaginava que estaria fundando o maior movimento 
educacional de jovens do planeta.

fundador e primeiro chefe foi 
Nacio Massirer (em memória), 
que com auxílio de outras pesso-
as da comunidade, criou o Gru-
po Escoteiro Castro Alves. As 
atividades iniciaram, mas aca-
baram tendo alguns anos de re-
cesso. Em 1995 o grupo foi reto-
mado, com o novo nome Grupo 
Escoteiro Raízes. 

Atualmente as reuniões são 
semanais, nas tardes de sábado, 
quando os integrantes recebem 
instruções, noções de trabalho 
em equipe e desenvolvimento 
nas tomadas de decisões, sem-
pre valorizando a família, a moral 
e os bons costumes. Faz parte do 
cotidiano escoteiro prezar a na-

tureza, as atividades ao ar livre, os 
acampamentos, exercícios, jogos 
e excursões. Como premissa, ser-
vir a Deus, a pátria e ao próximo. 

Sem qualquer remuneração, os 
escoteiros se dedicam a diver-
sas atividades voluntárias de bem
-estar social ou outros campos. 

 Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Encontro dos escoteiros realizado na quarta-feira

RefORmA 
Obras na casa mortuária 
estão na reta final

Iniciadas em fevereiro, as 
obras realizadas pela empresa 
Viga Construtora e Incorpora-
dora na Casa Municipal Mortu-
ária estão em fase de finaliza-
ção. O valor de investimento é 
de R$ 33.996,15, recursos pró-
prios do município. Conforme 
o diretor de articulação políti-
ca, Eder Moraes, agora a equi-

pe trabalha no local realizan-
do a limpeza e a colocação dos 
móveis, assim como finalização 
de alguns detalhes. O local está 
interditado desde outubro de 
2017, quando dois velórios pre-
cisaram ser interrompidos de-
vido às goteiras. Ainda não há 
previsão de data para o retor-
no do funcionamento da Casa. 

Arquivo/ O Líder

Local está interditado desde outubro de 2017

mARAVilHA
leO clube participa de 
trabalho voluntário

Os integrantes do LEO Clu-
be Maravilha, LEO Clube Sau-
dades e LEO Clube São Miguel 
do Oeste Universidade pro-
moveram a pintura do Centro 
Educacional Infantil Aquarela, 
de Saudades, no sábado (21). 

O encontro teve como ob-
jetivo o trabalho voluntário por 
meio da campanha de edu-
cação “Colorindo para a ale-
gria” e a integração entre os 
associados. “Após a pintu-
ra nós realizamos uma gin-
cana para o entrosamen-
to de todos. Percebemos 
que juntos somos mais for-
tes”, contam os participantes. 

PARA A cASA De APOiO DA uti
Outra atividade realizada pelo 

Clube é o Pizza LEO. Nesta edição 
50% do lucro das vendas será des-
tinado à Casa de Apoio da UTI do 
Hospital São José de Maravilha. As 
encomendas podem ser realiza-
das até o dia 5 de maio com os in-
tegrantes da entidade e as entregas 
serão no dia 12 do mesmo mês.

Cada pizza custa R$ 15 e elas 
estão disponíveis nos sabores bró-
colis, calabresa, quatro queijos, 
portuguesa, bacon, estrogonofe 
de gado, frango, bolonhesa, lom-
bo, chocolate branco e chocolate 
preto. As opções também podem 
ser encomendadas sem queijo.

Fotos: Divulgação

Centro Educacional infantil aquarela de Saudades foi pintado

integração foi realizada entre três clubes

O Grupo de Escoteiros Ata-
laia e o Grupo de Escoteiros do 
Ar Júlio Wolf La Salle foram ho-
menageados durante a sessão da 
Câmara de Vereadores de terça-
feira (24) em São Miguel do Oes-
te. A homenagem veio por meio 

da moção de aplauso 23/2018.O 
objetivo foi parabenizar os gru-
pos escoteiros pela passagem 
do Dia Nacional dos Escoteiros 
e pelos serviços prestados em 
prol da educação de crianças, 
adolescentes e jovens. O Gru-

po de Escoteiros Atalaia foi fun-
dado em 2000. Nesse período, 
mais de 1.200 jovens e adultos já 
fizeram parte do grupo. Atual-
mente, há 72 membros registra-
dos, com idades entre seis e 18 
anos, além dos adultos. Já o 27º 

Grupo de Escoteiros do Ar Jú-
lio Wolff La Salle foi fundado em 
2011 e conta com as seções Lo-
binho, formada por crianças en-
tre seis anos e meio e 10 anos e 
meio de idade, e Escoteira, for-
mada por jovens de 11 a 14 anos. 

SÃO miguel DO OeSte
grupos escoteiros são homenageados 
durante sessão do legislativo

Camila Pompeo/O Líder

Objetivo foi parabenizar os grupos escoteiros pela passagem do Dia Nacional dos Escoteiros
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

POR PARte DOS nOiVOS

gAfeS De cASAmentOS 
cometidas por noivos e convidados

G
afes podem acontecer em 
qualquer tipo de evento, 
inclusive em casamentos. 
Noivos e convidados estão 

sujeitos a erros de etiqueta que costu-
mam ofuscar o brilho da data.

O atraso da noiva é fundamental 

ou um grande erro? Posso cortar a gra-
vata e passar o sapato da noiva para 
arrecadar dinheiro? Devo confirmar 
presença? Posso levar doces e arran-
jos de flores para casa? Estas são algu-
mas das muitas dúvidas; e nada me-
lhor que solucioná-las!

1 - levar pessoas que não foram 
convidadas

O convidado não tem o direito de 
interferir na organização da festa do 
outro. Fora isso, o bufê cobra por pes-
soa. Se o convite diz “fulano e família”, 
é permitido levar os membros da famí-
lia. Quando está escrito “Sr. e Sra.”, são 
só eles os convidados, nada de filhos, 
netos ou amigos.

2 - Briga de mulheres pelo buquê
Na hora da noiva jogar o buquê é 

sempre a mesma situação. As solteiras 
(e até as casadas) se aglomeram e co-
meça o empurra-empurra. E não é di-
fícil acontecer disputa quando mais de 
uma pega o objeto cobiçado. Sem dú-
vidas, lamentável. Mulheres que bri-
gam pelo buquê têm que parar para 
perceber qual é o problema delas. Não 

1 - convidar por e-mail
O convite deve ser entregue pessoal-
mente. No caso de pessoas que moram 
em locais distantes, vale enviá-lo por 
Correio ou motoboy.

2 - Atraso da noiva 
Atraso é indelicado em qualquer situa-
ção. Hoje os padres até costumam en-
curtar o casamento quando a noiva che-
ga depois do horário. Pior que atraso é 
achar que os convidados são mal-edu-
cados e colocar no convite que a ceri-
mônia começa 15 minutos antes do ho-
rário real.

3 - Pedir dinheiro para viagem ou ou-
tros planos, quando os noivos já mo-
ram juntos
Presente não se pede. Se já moram jun-
tos, que sejam generosos e peçam ajuda 
para terceiros. É um gesto de caridade.

4 - colocar só presentes caros na lista 
A atitude dá a impressão de que só quer 
se aproveitar dos convidados. Escolha 
itens para todos os bolsos.

5 - Pedir presente específico para pa-

drinhos
A situação é constrangedora. Nunca se 
sabe o que está dentro do orçamento 
do padrinho. Fora que presente não se 
pede. Os padrinhos é que devem per-
guntar, mas já colocando o seu limite de 
valor. 

6 - igreja muito grande para poucos 
convidados ou vice-versa
Igreja muito grande para poucos con-
vidados dá a impressão de que o even-
to não foi prestigiado. Já uma muito pe-
quena para uma lista grande torna o 
momento desconfortável.

7 - cortar a gravata ou passar sapa-
to da noiva
Pedir dinheiro é tão cafona quanto o 
atraso da noiva. O convidado já gastou 
com maquiagem, roupa, presente... e 
ainda cortar gravata para arrecadar di-
nheiro... Isso é muito deselegante.

8 - Beber em excesso
Qualquer tipo de excesso é deselegante. 
Fora que os noivos acabam não aprovei-
tando bem o momento que tanto plane-
jaram e esperaram.

POR PARte DOS cOnViDADOS

é o buquê que vai fazer milagre!

3 - usar roupa inadequada
Homens devem investir em 

terno e mulheres em vestidos 
que não sejam muito curtos e 
nem tenham decotes exagera-
dos. No convite não precisa di-
zer o tipo de roupa, apenas se o 
evento for muito formal.

4 - mulher com roupa branca
Quem tem que aparecer é a 

noiva. Madrinhas e convidadas, 
esqueçam a ideia de chamar a 
atenção com um modelito bran-
co. Os muitos olhares vão ser de 

reprovação, com certeza. Mães 
dos noivos e madrinhas, não 
queiram brilhar mais que a noi-
va. Moderação é a palavra-chave.

5 - não confirmar presença 
quando solicitado

O bufê cobra por pessoa. Por-
tanto, confirmar a presença é um 
gesto de delicadeza e educação.

6 - não ir à igreja, só à festa
Um convidado com esse per-

fil merece que se corte a grava-
ta, passe sapato e peça presente 
caro, porque é tão mal-educado 
quanto. Se tiver um compromis-

so de trabalho no horário da ce-
rimônia, por exemplo, avise os 
noivos antes e pergunte se eles se 
incomodam que passe apenas na 
festa para dar um abraço neles.

7 - levar para casa doces e 
arranjos de flores

Só se leva doce para casa quan-
do faz parte da lembrança, como 
é o caso do bem-casado. Sobre ar-
ranjos de flores, lembre-se de que 
não tem o direito de desmontar a 
festa dos outros. Controle-se!

Excelente fim de 
semana a todos!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO VOLTA AO MUNdO

por HENRIqUE HÜBNER

Vitrine

AgenDA De eVentOS
MArAVILhA 
28/4 - Apresentação de dança em Homenagem ao dia 
Internacional da dança – 16h – Espaço Criança Sorriso 
- Festa Fliperama Rock 80 – 21h30 - Da Montagna Confraria 
- Festa Zoomboxx – 23h30 – Play Club
4/5 - Homenagem ao dia das Mães – 19h – Ginásio Municipal 
5/5 - Show Tributo Charlie Brown Jr. – 23h – República 
bowling Pub
6/5 - Festa Comunidade São José Operário – 12h – Salão 
Paroquial Católico 
19/5 - Jantar da Escola de Ensino Fundamental Juscelino 
Kubitschek de Oliveira – 20h30 – Salão Católico do bairro Floresta 
- 2º Oeste Beer Festival – 18h - República bowling Pub
24/5 - 150ª AGO Regional Extremo-Oeste – 18h30 – Maravilhas 
Park Hotel 

São MIguEL Do oEStE 
4/5 - Show Gabriel Costa - 23h - 
Rud´s Pub
6/5 - Show com Alok – 16h30 – 
Parque Rineu Gransotto
11/5 - Show com Victor & 
Gusttavo – 23h – Rud´s Pub
19/5 - Show com Pequena Place 
– 22h30 Setessete bar & bilhar
18/5 - Festa La Salle à moda 
Junina – 18h30 - Colégio La Salle 
Peperi Espero que tenham aproveitado mais uma viagem. Aguardo vocês em nossa próxima jornada!!!

HOJe enceRRAmOS nOSSA JORnADA PelA ciDADe 
De nOVA iORque cOnHecenDO OS lugAReS mAiS 

fAntÁSticOS PARA Se ViSitAR POR lÁ!!!

CEntrAL PArk
independente da época do ano, o parque, 
que fica no coração de Manhattan, é 
sempre lindo, tem muitas atrações e vale 
a visita. Você pode conhecer o parque a 
pé ou de bicicleta. Se você for a pé, separe 
as partes que gostaria de conhecer e 
prepare-se para uma bela caminhada! 
Não deixe de visitar o Strawberry Fields 
(jardim em homenagem a John Lennon) 
e se você for no inverno, vale curtir a pista 
de patinação no gelo. 

tIMES SquArE
Não há como falar de Nova iorque e não 
mencionar a Times Square. Confluência 
de duas grandes avenidas de Manthattan, 
a praça é um dos ícones da cidade. É lá 
que a contagem regressiva do ano novo 
é feita ou vitórias no Superbowl são 
comemoradas. ali ficam diversas lojas 
isentas de taxas – ou seja, sua compra 
fica mais barata. 

EStátuA DA LIbErDADE
O famoso ícone de Nova iorque foi 
um presente dos franceses aos 
americanos no começo do século. 
Para chegar à Estátua da Liberdade 
é preciso pegar um Ferry boat que te 
leva até lá.

onE WorLD trADE CEntEr E MEMorIAL 9/11:
Não há como não lembrar dos terríveis atentados terroristas 
nas torres gêmeas. O evento até hoje choca o mundo, além de 
ter mudado em diversos aspectos a história política do planeta. 
Vale visitar o memorial do 9/11, onde aconteceu o atentado. a 
visita é triste, mas precisa estar em sua listinha do que fazer em 
Nova iorque. Para acompanhar a história de superação norte-
americana, não deixe de subir no recém-inaugurado One World 
Trade Center, ou a Freedom Tower, o edifício mais alto dos 
Estados Unidos e um dos maiores do mundo, com 541 metros.

alguns dias atrás fui em 
uma palestra e uma das 
pessoas da plateia acabou 
perguntando à palestrante 
qual era a diferença entre 
moda e tendência. Como 
uma pessoa que convive 
nesse meio desde pequena, 
achei muito curiosa essa 
indagação e pensei que 
mais pessoas poderiam ter 
a mesma dúvida. 
Moda pode ser considerada 
um mecanismo social que 
engloba diversas áreas da 
nossa vida, sendo mais 
conhecido peça fabricação e 
disponibilidade de vestuário, 
calçados e acessórios. 
Mudanças e novidades são 
o que tornam a moda o que 
ela é, então se não fosse 
por isso apenas cobriríamos 
nossos corpos com têxteis. 
Ou seja, não teríamos a 
possibilidade de colocar 
personalidade na nossa 
vestimenta. 
Por outro lado, as 
tendências são o que 
alimenta a moda, algo 
voltado para o futuro e as 
necessidades humanas. 
Como já falei, a moda é 
um mecanismo social, 
ou seja, tem tudo a ver 
com comportamento 
humano. Existem estudos 
que mostram a relação 
da moda com a vida 
em sociedade e um dos 
casos mais conhecidos 

mODA Ou

Moda de 1942

é o do pós-guerra na 
Europa. Durante as duas 
Guerras Mundiais, além 
da escassez de tecidos, 
a seriedade e tristeza 
que pairavam no ar 
influenciaram a indústria 
para confeccionar peças 
mais retas, sóbrias e 
rígidas. as mulheres até 
passaram a usar peças 
com características 
masculinas, algo muito 
incomum na época. 
Por outro lado, quando 
a guerra terminou, 
começaram a surgir 
peças mais claras, com 
tecidos mais leves e que 
evidenciavam as curvas 

femininas. Um clima de 
alívio e felicidade pela paz. 
Eu diria que tendência 
é algo invisível. Muitas 
pessoas da área (inclusive 
eu mesma) costumam 
falar que esta ou aquela 
peça são a “tendência” 
da estação. isto não está 
totalmente errado, pois 
existe uma inclinação de 
a maioria das pessoas 
adotarem aquela 
peça. Entretanto, dizer 
isso não é totalmente 
certo também, já que 
a tendência não existe 
mais, ela já se tornou 
algo real e acessível ao 
consumidor. 

tenDênciA?
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Vitrine

Aniversariantes do LEO

por EStELA SERPA
ÁREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Milena em sua sessão de 1° aninho!

Há datas em um ano que não 
podemos esquecer, segunda-feira (30) 
é com certeza uma delas, afinal é o 
aniversário de Raquel ioner Reckers. 
É muito bom fazer parte deste 
momento em que todas as pessoas 
que gostam de você comemoram 
mais um ano da sua existência. Você 
é uma pessoa muito especial, e se 
olhar ao seu redor está todo mundo 
querendo lhe dar um abraço bem forte 
e dizer: feliz aniversário! Desejamos 
muita paz e amor. Homenagem da 
família e dos amigos que a amam. 

Geovani Delevati, grande 
amigo, companheiro, 
pai, tio, irmão, filho... 
Você é uma pessoa 
maravilhosa, com quem 
temos a felicidade e 
o privilégio de poder 
dividir os nossos 
dias. Sempre pronto a 
estender a mão e ajudar, 
és um grande exemplo. 
Desejamos a você 
toda a felicidade deste 
mundo! Felicidades pelo 
aniversário (27). Um 
abraço de toda a sua 
família! 

Dalvana, o aniversário é época 
de refletir quanto ao que 
passou e o que desejamos 
para o futuro… É um bom 
momento para recomeçar… 
Que esta data seja um 
ponto de partida de grandes 
descobertas e fantásticas 
realizações! Que todos os 
seus sonhos se realizem… Que 
Deus te ilumine e prospere sua 
vida em todos os sentidos. 
Parabéns pelo aniversario 
neste dia 30.  Feliz aniversário!

Junior, nossos corações 
pulam de alegria por 
esta data especial, 
mais um aniversário 
seu. Que você continue 
sendo essa pessoa 
maravilhosa que 
contagia todos ao seu 
redor com sua garra, 
coragem e alegria. 
Homenagem e os 
desejos de felicidades 
pelo aniversário no 
último dia 25. Com 
amor, de sua família. 

Louri Pottratz completa 80 anos 
na segunda-feira (30). O esposo, 
filhos, netos, noras, genro e bisneto 
desejam um feliz aniversário. 

Nossos queridos companheiros e amigos que comemoraram mais um ano de vida neste mês de abril foram Daniele 
Kesterke (4), Poliana Schafer (14), Paôla Sangalli (27) e Gabriel Heinz (28). O LEO Clube de Maravilha deseja a vocês 
um feliz aniversário, que ele seja repleto de muito amor, carinho, paz, sucesso e muita saúde! Felicidades hoje e sempre!

Luis Felipe, feliz 1° aninho
Poliana SchaferDaniele Kesterke Paôla Sangalli Gabriel Heinz



,  28 DE abRiL DE 201818

por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

nA SuA eStAnte

O PODeR DA leituRA

Primeiramente eu gostaria de fazer um agradecimento 
todo especial aos meus leitores, nem imaginava que tantas 
pessoas gostam de ler minhas reflexões. 

E comecei a me questionar de onde veio a facilidade em 
escrever e fiz uma viagem no tempo. 

Quando criança, minha mãe costumava me presente-
ar com livros, e tenho certeza que a leitura foi fundamental, 
tanto para ter facilidade na escrita, como na leitura. 

Alguns marcaram não só minha infância, mas minha 
vida, e vou citar dois: Meu Pé de Laranja Lima, de José Mau-
ro de Vasconcelos, e Pollyanna, de Eleanor H. Porter. 

Meu Pé de Laranja Lima conta a história de Zezé, um ga-
roto de oito anos que, apesar de levado, tem um bom cora-
ção. Ele leva uma vida bem modesta, devido ao fato de seu 
pai estar desempregado há bastante tempo, e tem o costume 
de ter longas conversas com um pé de laranja-lima que fica 
no quintal de sua casa. Até que, um dia, conhece Portuga, 
um senhor que passa a ajudá-lo e logo se torna seu melhor 
amigo. Por vezes, enquanto lia, também chorava. 

Quanto a Pollyana, o livro conta a história de uma meni-
na de onze anos de idade, já era órfã de mãe, quando seu pai 
também veio a falecer, assim a menina passaria a viver na 
casa da sua tia Poly, uma mulher bastante severa e que pas-
sou a cuidar de Pollyana por obrigação. 

Em uma casa bastante luxuosa, ela foi colocada no pior 
quarto, muito quente no verão e muito frio no inverno, mas 
para ela o que chamou a atenção foi a paisagem emoldura-
da na janela. E era assim que Polyana vivia, tentando sempre 
ver o lado bom de tudo que lhe acontecia, ela chamava de 
o jogo do contente, ensinado pelo seu próprio pai, quando 
ela havia encomendado uma boneca, mas acabou receben-
do um par de muletas, e seu pai disse: “fique feliz, pois você 
não está precisando usar estas muletas”. 

Polyana passou a ensinar a todos da cidade o seu jogo, 
cujo objetivo era ver sempre o lado positivo de tudo que 
acontecia na vida. Pollyana ia espalhando a sua alegria e o 
seu carinho e até a sua tia conseguiu se transformar em uma 
pessoa mais amável. 

Livros e suas histórias fantásticas servem para tanta coi-
sa em nossas vidas, precisamos cada vez mais praticar o há-
bito da leitura. Livros podem servir como nossos melhores 
amigos, companheiros nos momentos de solidão, mas tam-
bém podem ser nossos professores, trazendo ensinamentos 
para nossa jornada evolutiva. 

Portanto, vamos ler mais. Este é o desafio que deixo para 
cada um de vocês. 

o InfErno SoMoS nóS. Do óDIo à 
CuLturA DE PAz
Vivemos dias difíceis, de vozes múltiplas que parecem 
nunca dialogar, ávidas que são para atacar e julgar. 
Em tempos adversos como o que vivemos, de crise, 
preconceito e intolerância, como transformar o ódio em 
compreensão do outro em suas diferenças? Como sair 
de um cenário de violência e construir uma cultura de 

paz? O historiador Leandro Karnal e a Monja Coen, fundadora da 
Comunidade Zen-budista do brasil, conversam nesse livro sobre 
essas e outras questões, em diálogo inspirador. Os autores lembram 
que o medo pode estar na origem da violência e apontam como 
o conhecimento, de si e do outro, é capaz de produzir uma nova 
atitude na sociedade, menos agressiva e mais acolhedora. “Localizar 
o mal no outro é uma panaceia universal”, observa Leandro. Mas, 
talvez, o inferno não sejam os outros, como pensava o filósofo 
francês Jean-Paul Sartre, e sim nós mesmos.

o CoLECIonADor
O Colecionador é a história de 
Frederick Clegg, um homem 
solitário, de origem humilde, 
menosprezado por uma sociedade 
esnobe, que encontra o grande 
amor de sua vida. Tudo o que ele 
deseja é passar um tempo a sós 

com ela, demonstrar seus nobres sentimentos 
e deixar claro que eles nasceram um para o 
outro. O Colecionador também é a história de 
Miranda Gray, uma jovem estudante de artes 
sequestrada por um maníaco que acha que 
pode obrigá-la a se apaixonar por ele. Tudo 
o que ela deseja é escapar do cativeiro, e vai 
usar de toda sua inteligência para sobreviver 
ao inferno em que sua vida se transformou. 
O Colecionador é um livro narrado por dois 
personagens antagônicos: o sequestrador e 
sua vítima. Ferdinand e Miranda. 

Um sistema básico de 
aquecimento de água por energia 
solar é composto de coletores 
solares (placas) e reservatório 
térmico (boiler).
as placas coletoras são 
responsáveis pela absorção 
da radiação solar. O calor do 
sol, captado pelas placas do 
aquecedor solar, é transferido 
para a água que circula no 
interior de suas tubulações de 
cobre.
O reservatório térmico, também 
conhecido por boiler, é um 
recipiente para armazenamento 
da água aquecida. São cilindros 
de cobre, inox ou polipropileno, 
isolados termicamente com 
poliuretano expandido sem 
CFC, que não agride a camada 
de ozônio. Desta forma, a água 
é conservada aquecida para 
consumo posterior. a caixa de 

água fria alimenta o reservatório 
térmico do aquecedor solar, 
mantendo-o sempre cheio.
Em sistemas convencionais, a 
água circula entre os coletores 
e o reservatório térmico através 
de um sistema natural chamado 
termossifão. Nesse sistema, a 
água dos coletores fica mais 
quente e, portanto, menos densa 
que a água no reservatório. 
assim a água fria “empurra” 
a água quente, gerando a 
circulação. Esses sistemas são 
chamados da circulação natural 
ou termossifão.
a circulação da água também 
pode ser feita através de 
motobombas em um processo 
chamado de circulação 
forçada ou bombeado e são 
normalmente utilizados em 
piscinas e sistemas de grandes 
volumes.

cOmO A ÁguA é AqueciDA PelO SOl
Quando os raios do sol 
atravessam o vidro da tampa do 
coletor solar, eles esquentam as 
aletas que são feitas de cobre 
ou alumínio e pintadas com 
uma tinta especial e escura, que 
ajuda na absorção máxima da 
radiação solar. O calor passa 
então das aletas para os tubos 
(serpentina), que geralmente são 
de cobre. Daí a água que está 
dentro da serpentina esquenta e 
vai direto para o reservatório do 
aquecedor solar. 

O ReSeRVAtÓRiO téRmicO
O reservatório térmico é como 
uma caixa d’água especial que 
cuida de manter quente a água 

armazenada no aquecedor 
solar. Esses cilindros são feitos 
de cobre, inox ou polipropileno 
e depois recebem um isolante 
térmico. a maioria dos modelos 
de reservatório térmico vêm 
com sistema de aquecimento 
auxiliar elétrico, mas podem ser 
fabricados com sistema auxiliar 
a gás ou até mesmo sem esse 
recurso.
E quando o tempo fica muito 
nublado ou chuvoso por vários 
dias, ou quando a casa recebe 
visitas e o número de banhos 
fica acima do dimensionamento 
inicial, o sistema auxiliar - que 
pode ser elétrico ou a gás - entra 
em ação.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Comissão de Transportes, Comunicações, Tecnologia, 
Informática, Obras Públicas e Urbanismo da Câmara Muni-
cipal de Vereadores de Maravilha, no uso de suas atribuiçõe-
se, em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno da 
Câmara, Resolução nº 01/2012, faz saber a quem interessar 
possa, especialmente aos cidadãos Maravilhenses maiores 
de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar Audiência 
Públicasobre Acessibilidade e Construções de Passeios-
Públicos(calçadas) com a seguinte discussão:

I -Apresentação de Levantamento sobre as obras de 
acessibilidade realizado pelo Núcleo de Arquitetos e En-
genheiros da Associação Empresarial;

II -Apontamentos e considerações sobre as obras de 
acessibilidade pelaAssociação Empresarial;

III–Análise jurídica acerca da legislação aplicável ao 
objeto da audiência pública e do TAC firmado entre Exe-
cutivo Municipal e Ministério Público;

IV – Apresentação e definição de alternativas para re-
solução das problemáticas identificadas na audiência.

Local: Auditório Frei Silvestre Gialdi – Câmara Munici-
pal de Vereadoresde Maravilha/SC, à Rua 15 de Novembro, 
817, centro de Maravilha – SC.

Data:dia 11 de maio de 2018
Horário: 19h00min
Ficam todos os cidadãos Maravilhenses devidamente 

convocados a participarem desta audiência. 

Maravilha/SC, 26 de abril de 2018. 

Luiz Hermes Brescovici
Vereador Presidente da Comissão de Transportes

A programação do mês azul, 
que adere ao movimento de 
conscientização pelo autismo, 
começou no dia 2 de abril com 
atividades nas escolas de Maravi-
lha e ontem (27) teve seguimen-
to. A ortopedagoga Katrien Van 
Heurck ministrou a qualificação 
“Percepções do TEA, particula-
ridades sensoriais e as necessida-
des de uma aprendizagem fun-
cional”. A profissional pesquisa 
há 29 anos o assunto e trabalhou 

com público durante oito horas 
no Maravilhas Park Hotel. 

O cronograma foi organiza-
do pela Rede de Atendimento ao 
autista de Maravilha e, confor-
me um dos coordenadores, Eder 
Moraes, funciona como um ga-
tilho de aceitação na socieda-
de. “Hoje o autista sofre muito. 
A sociedade não sabe como lidar 
com a peculiaridade dele e com 
mais informações é possível mu-
dar este cenário”, explica. 

mêS AZul Cronograma encerra hoje (28) com a Caminhada Azul 
entre simpatizantes da causa

Palestra sobre autismo reúne 
mais de mil pessoas 

No ano passado o município 
recebeu o 1º Fórum sobre o Au-
tismo, que deu início ao debate 
sobre o tema. “A partir de agora 
cada vez mais pessoas aderem ao 
movimento azul. Neste ano tive-
mos lojas decoradas e isso é um 
avanço muito grande”, declara. 

A qualificação recebeu mais 
de mil pessoas entre funcioná-
rios públicos, universitários, pro-
fessores e mães azuis. Conforme 

a organização, as matrículas para 
o evento foram encerradas antes 
do previsto devido à alta procu-
ra. “Ficamos felizes com as ins-
crições. Como as vagas eram li-
mitadas, tivemos que terminar”, 
afirma. Hoje (28) a programação 
encerra com a 2ª edição da Ca-
minhada Azul. O encontro é en-
tre todos que aderem à causa e a 
saída será às 8h do Espaço Crian-
ça Sorriso. Com 29 anos de experiência, ortopedagoga Katrien Van Heurck ministrou a qualificação

Evento foi realizado ontem (27) no Maravilhas Park Hotel

R$ 10 milhões  

O nosso

maior
é ter você

por perto.

resultado

Associado, confira o valor de sua participação na 
Agência ou nos Canais de Relacionamento do Sicredi.

Somando forças o Sicredi cresce e juntos 
geramos resultados sustentáveis. 
Valorizando você, associado, a Cooperativa 
entrega os resultados financeiros gerados 
pela sua participação, através de juros ao 
capital e distribuição dos resultados.

distribuídos aos associados da
Sicredi Alto Uruguai RS/SC.

Mais de

Fotos: Diana Heinz/O Líder
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O Moto Entrevero, que 
teve sua primeira edição rea-
lizada em São Miguel do Oes-
te de sexta (20) a domingo 
(22), deve voltar a ser realiza-
do no próximo ano. A confir-
mação foi dada por Luiz Bard, 
um dos organizadores do even-
to, em entrevista concedi-

da ao Grupo WH Comunica-
ções na segunda-feira (23).

Apesar de São Pedro não 
ter colaborado e ter chovi-
do no sábado (21) e no domin-
go (22), Bard salienta que a or-
ganização ficou satisfeita com 
a primeira edição do encon-
tro internacional de motociclis-

mo. Conforme ele, o ponto alto 
foi no sábado, quando quase 
dois mil motociclistas se reuni-
ram no Parque Rineu Gransot-
to, local do evento. Bard sa-
lienta que os preparativos para 
o próximo evento já começa-
ram e que as datas estão sen-
do analisadas pela organização.

SÃO miguel DO OeSte

meRcADO De tRABAlHO

Organização faz avaliação 
positiva do 1º moto entrevero

São miguel do Oeste sedia aula 
inaugural do Programa novos caminhos

BR-282 e BR-158 Orçamento previsto é de cerca de R$ 50 milhões e o consórcio terá prazo 
de três anos para concluir os trabalhos

Obras de restauração e adequação de capacidade 
devem iniciar no mês de maio

É estimado para maio o iní-
cio das obras de restauração e 
adequação de capacidade em 
duas das mais importantes ro-
dovias da região Extremo-Oes-
te. O trecho da BR-282 que liga 
São Miguel do Oeste a Chapecó 
e o entroncamento da BR-158 
com a BR-282, em Maravilha, 
até a divisa com o Rio Grande 
do Sul vão receber frentes de tra-
balho para melhoramento, im-
plantação de interseções, eli-
minação de pontos críticos e, 
principalmente, restauração do 
pavimento. O projeto prevê ain-
da inserção de 32,65 quilôme-
tros de terceira faixa. 

Conforme o superinten-
dente regional do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), Diego Fer-
nando da Silva, o consórcio ven-
cedor da licitação já apresentou 

as informações do projeto para 
a unidade estadual do departa-
mento, o que agora deve passar 
por análise. “São intervenções 
mais pesadas do que aque-
las que o Dnit vinha realizando 
nos últimos três anos, que eram 
mais de caráter de manutenção 
da trafegabilidade. O objetivo 
agora é desempenhar esse con-

trato e a partir da análise do pro-
jeto, a gente dá início às obras”, 
menciona.  

Com as obras previstas para 
iniciar em maio, o orçamento 
previsto é de cerca de R$ 50 mi-
lhões e o consórcio terá um pra-
zo de três anos para concluir os 
trabalhos. “Inicialmente temos 
disponível na Lei Orçamentária 

Anual (LOA) de 2018 em torno 
de R$ 50 milhões. Esse valor de-
pende de alocação por parte de 
Brasília. O contrato tem uma 
vigência inicial de três anos. 
Dentro desse período, tem por 
obrigação contratual a elabo-
ração do projeto básico e exe-
cutivo e a execução das obras”, 
explica Da Silva.

O Estudo de Viabilidade 
Técnico, Econômico e Ambien-
tal, conforme o Dnit, apontou 
a necessidade de realização de 
intervenções nas travessias ur-
banas de Pinhalzinho e Mara-
vilha. Na BR-282 estão previstas 
melhorias nos acessos à Sede Fi-
gueira, Itaberaba, Linha Suspiro, 
Udesc de Pinhalzinho, Cunha 
Porã, Caibi e Palmitos e Irace-
minha. Já na BR-158 as melho-
rias previstas serão realizadas no 
acesso às futuras instalações da 

Dnit diz que consórcio já apresentou informações sobre o projeto

Camila Pompeo/O Líder

São intervenções mais pesadas do que 
aquelas que o dnit vinha realizando nos 
últimos três anos, que eram mais de 
caráter de manutenção da trafegabilidade. 
O objetivo agora é desempenhar 
esse contrato e a partir da análise do 
projeto, a gente dá início às obras”.

Diego Fernando da Silva

fábrica de ração para aves Auro-
ra e no entroncamento de aces-
so a Palmitos, no lado esquerdo. 

Quanto à outra importan-
te rodovia da região, as notícias 
tendem a ser melhores nos próxi-
mos dias. O superintendente ex-
plica que para a BR-163 a previ-
são também é de que os editais 
para realização de obras maiores 
sejam lançados no mês que vem. 
“A superintendência e a unidade 

local têm a perspectiva de que, tal 
qual a BR-282 e BR-158, a BR-163 
passe por obras de adequação de 
capacidade e restauração, dando 
continuidade a esse contrato que 
até então o Dnit tinha com outra 
empresa. A perspectiva é que no 
mês de maio consigamos publi-
car os editais e dar andamento no 
processo de contratação das em-
presas ou dos dois lotes previstos 
para a BR-163”, declara. 

A comarca de São Miguel 
do Oeste realizou no último dia 
20 o lançamento de mais uma 
aula inaugural do Programa No-
vos Caminhos no município. Ini-
ciativa do Poder Judiciário, em 
conjunto com o Ministério Pú-
blico, Associação dos Magistra-
dos Catarinenses e Federação 
das Indústrias de Santa Catarina, 
o programa visa a preparação 
de jovens e adolescentes abriga-
dos para o mercado de trabalho.

A coordenadora estadual 
da Infância e Juventude, desem-

bargadora Rosane Portella Wolff, 
teve o empenho destacado pelos 
participantes, diante de sua atua-
ção em reuniões e tratativas com 
as entidades parceiras para o ali-
nhamento estratégico do Novos 

Caminhos e sua expansão nas 
comarcas do Estado. Em São Mi-
guel do Oeste e região, a respon-
sável pelo programa é a assisten-
te social da comarca de Dionísio 
Cerqueira, Geani Ester Rippel.

Divulgação/Comarca de São Miguel do Oeste
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No sábado (21) inaugu-
rou em Maravilha, na Poli-
clínica Central, o Escritório 
de Arquitetura e Urbanis-
mo Vanuza Vivian, na Aveni-
da Sul Brasil, 583, sala 103. O 
escritório é de propriedade 
de Vanuza Vivian e também 
conta com os trabalhos do 
profissional Alexandre Jair 
Baron Pasinatto. 

Vanuza é bacharel em ar-
quitetura e urbanismo pela 
Universidade do Oeste de 
Santa Catarina (Unoesc) e es-
pecialista em gestão, plane-
jamento e desenvolvimento 
urbano pela Faculdade An-
glo-Americana. Pasinatto é 
bacharel em sistemas de in-
formação e especialista em 

desenvolvimento Web, Cloud 
e Móvel. 

De acordo com a arqui-
teta, Pasinatto vai aliar seus 
conhecimentos em tecnolo-
gia com a arquitetura. “Ape-
sar de as áreas serem distin-
tas, o sistema de informação 
é o elemento que possibili-
ta a interconexão entre to-
dos aos processos adminis-
trativos, tanto operacionais, 
quanto estratégicos, de qual-
quer organização, assim tra-
zendo o que é mais novo em 
tecnologia e gestão de proje-
tos ao escritório, também au-
xiliando o máximo possível 
nas tarefas diárias de arqui-
tetura”, ressalta.

A proprietária explica 

que até então os trabalhos 
eram oferecidos via home 
office. “Com a demanda de 
projetos e para melhor aten-
der os clientes, resolvemos 
inaugurar um novo escritó-
rio, com o intuito de ampliar 
a equipe”, explica. 

O escritório Vanuza Vi-
vian Arquitetura e Urbanis-
mo trabalha com projetos ar-
quitetônicos, urbanísticos, 
de interiores, comerciais, 
adequação de acessibilidade, 
preventivo contra incêndio e 
acompanhamento de obras, 
“com novidades em mostras 
de arquitetura e design, vi-
sando sempre um trabalho 
competente e com motiva-
ção para atender da melhor 

forma a expectativa do clien-
te”, diz Vanuza.

A nova alternativa na 
área para Maravilha e região, 
segundo Vanuza, também 
traz o que é mais novo em 
tecnologia, desenvolvendo 
projetos em realidade virtu-
al. “Ao induzir efeitos visuais, 
permite-se a imersão com-
pleta em um ambiente simu-
lado, permitindo ao clien-
te visualizar uma simulação 
real de seu projeto, como se 
estivesse dentro de sua fu-
tura casa, quarto ou sala, re-
criamos a sensação de reali-
dade antes mesmo da obra 
finalizada”, conclui. 

Contatos podem ser fei-
tos por meio do Facebook fb.

Inauguração ocorreu na 
tarde de sábado (21), na 
Policlínica Central, sala 103

moderno escritório de 
arquitetura e urbanismo abre 
as portas em maravilha

nOViDADe

com/VanuzaVivianArquitetu-
raUrbanismo, Instagram www.
instagram.com/vanuza_vivian_

arq.urb, telefone (49) 98842 
1303 ou e-mail vanuza_vi-
vian@hotmail.com.

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Profissional é capacitada para executar diversos projetos da preferência do cliente

Casal oferece os melhores serviços da área, com orientação especializada

inauguração contou com coquetel especial para os convidados

Conforto e qualidade, aliados ao bom 
atendimento, à espera do cliente
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Para a maioria dos trabalhadores, a jor-
nada começa cedo. Enquanto alguns fazem 
os cálculos de quantos minutos ainda po-
dem permanecer na cama, outros já estão 
na labuta diária, em ritmo totalmente ace-
lerado. A jornada de trabalho de Ivan Ro-
thmann começa às 6h30, quando os primei-
ros raios de sol começam a aparecer. É nesse 
horário que o frentista, de 27 anos, abre as 
portas do posto de combustíveis onde tra-
balha em São Miguel do Oeste e espera os 
primeiros clientes. 

A grande movimentação no estabeleci-
mento logo nas primeiras horas da manhã 
é um aquecimento para o restante do dia, 
que é de jornada dupla. O frentista faz par-
te de quase metade da população economi-
camente ativa do Brasil que tem feito muita 
hora-extra ou tem mais de um emprego para 
dar conta do orçamento. O trabalho no pos-
to de combustíveis corresponde a apenas 
uma parte da jornada diária de Rothmann. 
Durante a semana, o período noturno tam-
bém é de muito trabalho para o jovem, que 
trabalha como segurança em uma empresa 
de monitoramento e alarmes.   

O trabalho como segurança respeita 
uma escala de plantão, mas Rothmann pre-
cisa se desdobrar. Durante o turno ele faz 
rondas e monitora as residências e estabe-
lecimentos atendidos pela empresa. No fim 
do período, nem sobra tempo para descan-
sar. “É bem puxado, tem dias que pesa o 

cansaço. Abro o posto às 6h30 e vou até às 
10h30. Retorno às 13h e fico até às 16h30. 
Depois vou para casa, no dia que estou de 
serviço como segurança, tenho escala 12h 
x 36h, só vou pra casa, tomo banho, como 
alguma coisa e vou para lá, começo às 18h 
até às 6h. Quando termino o expediente, 
vou para casa, troco de roupa e vou para o 
posto de combustíveis”, conta. 

A rotina de correria de Rothmann é as-
sim há cerca de três anos. A necessidade 
de aumentar a renda mensal fez com que 
ele fosse em busca de outro trabalho. “Já 
trabalhava como atendente de alarme e 
segurança e por necessidade, estava preci-
sando de uma renda extra, surgiu a oportu-
nidade. Um amigo me indiciou, disse que 
estavam precisando de um frentista. Nada 
é fácil, o custo de vida é muito alto. Se você 
quer ganhar mais, tem que batalhar en-
quanto tem força, enquanto é novo ainda”, 
menciona. 

Com a renda de ambos os trabalhos, 
apesar do cansaço, Rothmann tem conse-
guido dar conta do esforço físico e também 
do orçamento. Apesar disso, ele faz planos. 
Quer investir nos estudos para que a jorna-
da puxada não precise se estender por tan-
to tempo. “Perdi muito tempo sem estudar, 
se tivesse ido atrás dos estudos não preci-
saria estar em duas profissões. Agora estou 
buscando voltar a estudar, fazer um curso 
para ver se mais tarde abandono um dos 
dois serviços. Quero ter uma renda maior 
e não precisar passar tanto tempo traba-
lhando. Quanto menos estudo, mais você 
tem que trabalhar”, finaliza.

ivan Rothmann, de 27 anos, divide-se entre o trabalho como frentista e segurança em uma empresa de monitoramento

Camila Pompeo/O Líder
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Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Paixão pela maquiagem começou desde pequena

Profissional acredita que a autoestima é fundamental 

ateliê é espaço para novas ideias e amizades

Em um momento de frustração por 
não ter passado na prova da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a mara-
vilhense Paula Caroline Gonçalves de 
Araújo Cervinski decidiu fazer um cur-
so de maquiagem e investir na área que 
amava desde pequena. “Adoro a profis-
são que eu escolhi, mas é algo mais sério, 
em que resolvemos muitos problemas. 
Eu sentia necessidade de complemen-
tar este trabalho com algo feliz, que fi-
zesse as outras pessoas felizes também. 
Em meu ateliê posso ser quem eu sou de 
verdade”, diz.

Paula conta que tudo começou aos 
poucos, fazendo maquiagens em casa, 
até que decidiu montar o ateliê em uma 
sala do escritório de advocacia do pai e 
encontrou o equilíbrio que necessitava 
ao seguir com os dois ofícios. 

Para a profissional, a maquiagem 
contribui para melhorar a autoestima, 
podendo trazer mais alegria e confian-
ça. “Acho que fazer maquiagem é que-
rer se sentir bem, é um estado de espí-
rito. Já ministrei algumas palestras sobre 
autoestima feminina e acredito que o amor 
próprio é muito importante”, destaca. 

Ela explica que começou a trabalhar 
desde nova e que não conseguiria parar, 
já que ainda possui muitos planos e so-
nhos para realizar nas duas áreas. “Pas-
samos a maior parte do nosso dia tra-
balhando, então não pode ser algo que 
você odeie fazer. Para quem não está fe-
liz com o trabalho, aconselho a pensar 
se quer ficar fazendo isso para o resto 
da vida ou ser feliz. É preciso ter cora-
gem para mudar, mas amar o que você 
faz é importante. Eu gosto tanto do que 
eu faço que às vezes esqueço que es-
tou trabalhando. É com o trabalho que 
criamos ideias, conhecemos pessoas 
especiais e realizamos nossos sonhos”, 
finaliza. 
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Permanecer ao lado da 
família até na hora dos ne-
gócios para muitos é a me-
lhor opção. Elli Muller e Li-
gia Muller Heep pensam 
assim. Mãe e filha, elas fa-

bricam há mais de um ano 
bolos, doces e salgados. Elli 
sempre foi artesã, já a filha, 
formada em gestão hospi-
talar, trabalhou 15 anos na 
área da saúde. 

A ideia de empreender 
surgiu em um domingo, 
após o tradicional almoço 
em família. “Nós fazíamos 
sempre tudo nas festas da 
minha filha Millena Heep, 
de oito anos, e as pessoas 
começaram a pedir para 
que fizéssemos tortas e 
salgados”, explica Ligia.

Naquele dia de 2017 
elas decidiram começar 
a BemBom Doces e Sal-
gados, que inicialmen-
te produziria alimentos 
para mercados. A procu-
ra foi tamanha que o ca-
minho da receita mudou, 
elas agora cozinham sob 
encomenda para festas ou 
para quem deseja apenas 
degustar docinhos. “Nós 
temos muitos trabalhos, 
mais do que pensamos e 
por isso a ideia inicial alte-
ramos, mas tudo saiu me-
lhor do que o planejado”, 
afirma Elli. 

Felizes com o resulta-
do, elas contam que o ob-
jetivo é o trabalho em fa-

mília, pois permanecem 
mais tempo juntas e as-
sim podem cuidar da edu-
cação de Millena mais de 
perto. A vontade de come-
çar foi tanta que nada pa-
recia empecilho, deixar o 
antigo emprego, o registro 
como Microempreendedor 
Individual (MEI), montar 
uma cozinha e realizar re-
formas. 

Atualmente elas pro-
duzem semanalmente, em 
média, mil salgados, 500 
doces e oito bolos. Mas a 
meta é aumentar a pro-
dução. “Queremos poder 
atender a nossa demanda, 

por isso no futuro preten-
demos contratar alguém 
da família. Nosso foco é 
manter o negócio fami-
liar”, contam. 

Cozinhar sempre foi a 
paixão das duas, mesmo 
assim, para aperfeiçoar o 
talento, elas participaram 
de diversas qualificações 
e o resultado surpreen-
deu. “Nós ficamos surpre-
sas com a procura. Somos 
muito gratas pelos clientes 
que temos e pela preferên-
cia de quem nos auxiliou. 
O apoio de outros familia-
res também foi importan-
te”, declaram. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Produção semanal ultrapassa 

mil unidades

Elli, Ligia e a 
pequena Millena

bembom Doces e Salgados começou há um ano

Produção atinge dezenas 
de variedades
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Neste Dia do Trabalho também 
merecem ser lembrados e parabe-
nizados os voluntários, pessoas que 
se dedicam a auxiliar entidades e a 
comunidade em geral sem retornos 
econômicos. O principal pagamen-
to recebido é a gratidão de quem é 
ajudado. E disso Neldi Terezinha de 
Lima entende muito bem. Ela foi 
convidada em 1994 para fazer parte 
da diretoria da Apae Marisol e des-
de então nunca deixou de trabalhar 
voluntariamente em prol da escola 
especial, e com muito orgulho, re-
cebendo de volta muitos abraços e 
sinceros sorrisos dos alunos. 

Na época ela já estava aposen-
tada, após se dedicar ao magistério, 
e foi convidada por professoras da 
Apae Marisol para ser a presidente 
da escola especial. Neldi foi então 
até a Apae para conhecer mais so-

bre a instituição. Num primeiro mo-
mento, a sensação foi de um “cho-
que de realidade”, o que a motivou 
ainda mais a trabalhar para que a 
escola pudesse ampliar e melhorar 
o atendimento aos alunos. 

No decorrer dos anos seguin-
tes, Neldi foi presidente da Apae por 
dois mandatos, também secretária 
e atualmente está em seu segundo 
mandato como vice-presidente. Ela 
destaca que a diretoria é responsá-
vel por manter toda estrutura físi-
ca da escola especial, além de tra-
balhar pelo bom funcionamento da 
instituição. Uma das ações iniciais 
mais importantes foi a divulgação 
do trabalho desenvolvido pela es-
cola, para que a comunidade e ór-
gãos públicos se envolvessem mais 
e as famílias com pessoas portado-
ras de necessidades especiais pro-

curassem a Apae. O principal desa-
fio sempre foi a busca de recursos 
para ampliar a estrutura e melhorar 
o atendimento aos alunos. 

No entanto, Neldi não faz parte 
apenas da diretoria. Ela vai até a es-
cola de duas a três vezes por sema-
na, acompanha o trabalho da equi-
pe e adora o contato com os alunos. 
Mesmo em mandatos que este-
ve fora da diretoria, Neldi nunca se 
afastou da Apae. Conhecida pelos 
excepcionais, quando chega na es-
cola sente a gratidão no olhar e no 
sorriso de cada um. Ela diz que em-
bora os alunos não tenham conhe-
cimento do que a diretoria faz pela 
escola, a simples presença deles no 
ambiente os deixa feliz. 

E assim como Neldi, há tantos 
outros voluntários fazendo parte da 
diretoria da escola especial e tam-

bém distribuídos em diversos clubes 
de serviço, entidades, ou em qual-
quer outro lugar, cumprindo uma 
das mais nobres missões do ser hu-
mano: amar e ajudar ao próximo. 

CADErno ESPECIAL
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O Sicredi Alto Uruguai RS/
SC obteve resultado superior a 
R$ 37 milhões em 2017 e, con-
forme deliberado e aprovado, 
mais de R$ 10 milhões retor-
nam aos associados. Para o as-
sociado saber sua participação 
nos resultados, deve procurar 
sua agência ou conferir nos ca-
nais de relacionamento (apli-
cativo e internet banking).

Em dezembro de 2017 foi 
depositada na conta corren-
te a correção de 5,5% do sal-
do médio da cota capital, re-
presentando uma antecipação 
de R$ 4 milhões entre todos os 
65 mil associados da coopera-
tiva. Já no dia 27 de abril mais 
de R$ 6 milhões também fo-
ram distribuídos, valor pro-

porcional ao volume de ope-
rações financeiras realizadas 
pelos associados no último ano. 
Destes, 80% foram creditados 
na cota capital e 20% em con-
ta corrente dos associados. 

De acordo com Eugenio 
Poltronieri, presidente do Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC, a coope-
rativa busca promover o cres-
cimento e o desenvolvimento 
dos seus associados e comuni-
dades onde atua. “Nesse sen-
tido, os direitos e deveres são 
iguais e o resultado alcança-
do é dividido entre todos, pro-
porcionalmente aos negócios 
realizados, valorizando a es-
sência do empreendimento co-
operativista e agregando ren-
da aos associados”, comenta.

ReSultADOS

BOm JeSuS DO OeSte

Sicredi distribui R$ 10 
milhões aos associados

Administração adquire 
três veículos

Com duas turmas, teve 
início em Flor do Sertão o tra-
balho da Fanfarra Municipal. 
As atividades são coordena-
dos pelo maestro Carlos Mül-
ler e contam com a participa-
ção de 32 alunos. Conforme o 
prefeito, Sidnei Willinghöfer, 
a Fanfarra é uma agremiação 
onde crianças e adolescentes 
aprendem sobre música e dis-

ciplina, além do amor à pátria. 
Segundo o prefeito, na se-

mana passada foram com-
prados os instrumentos para 
percussão. Ele afirma que o 
intuito é comprar também 
instrumentos de sopro. “Nos-
sa ideia é fazer com que as 
questões culturais, de amor à 
pátria e civilidade, não se per-
cam”, conclui.

nOViDADe Trabalhos são coordenados pelo maestro Carlos Müller

fanfarra inicia com mais de 30 
alunos em flor do Sertão 

aulas iniciaram com duas turmas 

Divulgação

A administração de Bom Je-
sus do Oeste adquiriu três veí-
culos para a renovação da fro-
ta, sendo destinados para as 
secretarias municipais de Saú-
de, Estradas e Rodagem e Obras 
e Serviços Urbanos. Os veícu-
los foram comprados com recur-
sos de leilão de bens inservíveis.

Segundo o prefeito, Ronal-
do Senger, a aquisição gera eco-

nomia com a manutenção me-
cânica, além de prezar pelo 
conforto, agilidade e seguran-
ça. O ato da entrega também 
contou com a presença do vi-
ce-prefeito, Ivonir José Santo-
lin, secretária de Saúde, Ro-
seni Bruxel, secretário do 
DMER, Valdenor Nascimen-
to, e o subsecretário de Urba-
nismo, Jean Carlos Persch.

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

Carros foram comprados com recursos de leilão

cOnHecimentO

tecnOlOgiA

grupo cultivando Saberes participa de seminário 

uso de tablets vai agilizar o trabalho 
de agentes comunitárias

Na terça-feira (24) 13 re-
presentantes do grupo “Cul-
tivando Saberes”, de Bom Je-
sus do Oeste, participaram do 
Seminário Regional de Plan-
tas Medicinais em Pinhalzi-
nho. As integrantes acompa-
nharam palestras e oficinas 
com diversas temáticas, como 
alimentação alternativa fun-
cional e cosméticos naturais. 

Segundo a extensionis-

ta da Epagri e coordenado-
ra do grupo, Adriane Menin, 
sempre há muito para apren-
der e a busca constante por 
conhecimento é fundamen-
tal. “As mulheres que partici-
param do evento gostaram e 
comentaram que foi excelen-
te, pois acrescentou muito na 
caminhada do grupo”, afirma.

Evento foi realizado terça-feira 
(24) em Pinhalzinho

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

As agentes comunitárias de 
saúde de Flor do Sertão rece-
beram tablets no último dia 18. 
Conforme a secretária de Saú-
de, Maristela Valler, os equi-
pamentos vão facilitar o tra-
balho das profissionais com o 
uso da tecnologia. Ela expli-
ca que até então as agentes re-
alizavam os atendimentos a 
domicílio e, em um segundo 
momento, compareciam na 
Unidade de Saúde para reali-

zar a digitação e envio dos da-
dos para o Ministério da Saúde.

A partir de agora não 
será mais necessário o se-

gundo serviço, pois a nova 
ferramenta permite que as 
agentes preencham as in-
formações durante a visita. 
A agente comunitária Liane 
Ramos confirma que o equi-
pamento será de grande uti-
lidade. “Estamos nos adap-
tando, aprendendo a utilizar 
o equipamento, mas já está 
facilitando bastante a cap-
tação das informações nas 
visitas domiciliares”, diz. 

Equipamento irá facilitar o trabalho das profissionais

Divulgação
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HENRI MICHEL
Na manhã desta terça-feira 
(24), Henri Michel, que teve 
no currículo uma Copa do 

Mundo como jogador e quatro 
como treinador, morreu aos 70 anos. Michel 
começou sua carreira em 1964 no modesto 
aix, clube que leva o nome da cidade onde o 
francês nasceu. Dois anos depois, transferiu-se 
para o Nantes, clube onde permaneceu até 
o fim da carreira, em 1982. Foi convocado 
58 vezes para defender a seleção francesa e 
disputou a Copa do Mundo de 1978. Depois 
de pendurar as chuteiras, tornou-se treinador 
e conquistou o ouro nas olimpíadas de 1984 
com a França. Foi o técnico da equipe principal 
dos Les bleus na Copa do Mundo de 1986, 
quando eliminou o brasil nas quartas-de-final e 
terminou na terceira colocação. além disso, foi 
o comandante de Camarões na Copa de 1994, 
do Marrocos na de 1998 e da Costa do Marfim 
na de 2006, além de ter levado a Tunísia à de 
2002, tendo deixado o cargo antes do torneio.

MARCUS ROBERTO CLAUDINO 
O tenente-coronel da Polícia 
Militar de Santa Catarina 
Marcus Roberto Claudino 

morreu na segunda-feira (23). O 
oficial lutava conta um câncer no 

pâncreas e faleceu por conta de uma infecção 
generalizada. Marcus estava à frente do SOS 
Desaparecidos, entidade que ajudou centenas 
de famílias a encontrar parentes, às vezes 
décadas sem notícias. O velório foi realizado no 
cemitério de barreiros, em São José (SC), e o 
sepultamento no cemitério de Forquilhas.

VIRLEI WANDSCHER
O piloto de motocross de iporã 
do Oeste Virlei Wandscher, 
de 35 anos, morreu na tarde 

de domingo (22), durante 
competição realizada na pista do 

Parque Tomasini, em Gramado, na Serra do 
Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu por 
volta das 13h30, logo após o início de uma das 

baterias da competição. Wandscher chegou a 
ser atendido pela equipe médica do evento e foi 
encaminhado ao Hospital São Miguel, mas não 
resistiu aos ferimentos e morreu. Natural de 
iporã do Oeste, em Santa Catarina, Wandscher 
era piloto e dono de um posto de combustíveis 
na cidade. 

VERNE TROYER
O ator Verne Troyer, conhecido 
por ter interpretado o 
personagem Mini Mim nos 

filmes da série austin Powers, 
morreu no sábado (21). De acordo 

com o site TMZ, no início do mês ele havia sido 
internado em um hospital após problemas com 
alcoolismo e vinha apresentando tendências 
suicidas. Verne tinha acondroplasia, um tipo 
de nanismo que fez com que medisse 81 
centímetros de altura. O fato lhe ajudou a 
conseguir o papel de Mini Mim, uma “miniatura” 
do vilão Dr. Evil nos filmes austin Powers.

NELSON PEREIRA DOS 
SANTOS 
O cineasta Nelson Pereira dos 
Santos morreu no sábado 

(21) de falência múltipla dos 
órgãos, após a descoberta de um tumor no 
fígado. Nelson foi internado no dia 12 de abril 
com sintomas de pneumonia e, durante a 
internação, médicos descobriram um tumor 
no fígado. Nelson Pereira dos Santos é um 
dos precursores do movimento Cinema Novo 
e autor do filme “Vidas secas”, inspirado na 
obra do escritor Graciliano Ramos, e de “Rio, 
40 graus”. Seu corpo foi velado na academia 
brasileira de Letras (abL) e sepultado no 
mausoléu da abL, no Cemitério São João 
batista, Zona Sul do Rio. Nascido em São 
Paulo, em 22 de outubro de 1928, Nelson 
Pereira dos Santos foi diretor, produtor, 
roteirista, montador, ator e professor. Ele 
ocupava a cadeira de número 7 da academia 
brasileira de Letras (abL), desde 2006. O 
roteirista foi o primeiro cineasta brasileiro a se 
tornar membro da abL. 

WALDYR SANT’ANNA
O ator e dublador Waldyr 
Sant’anna morreu no sábado 
(21), aos 81 anos. Conhecido 

por dublar personagens da 
televisão e cinema, Sant’anna foi o primeiro 
dublador do personagem Homer Simpson, da 
série Os Simpsons, no brasil. a causa da morte 
não foi divulgada. No cinema, o artista dublou 
atores famosos como Eddie Murphy, Morgan 
Freeman e Harrison Ford. Como ator, Sant’anna 
fez participações nas novelas Roque Santeiro, 
Guerra dos Sexos e O Salvador da Pátria.

GILSON MACHADO 
O ex-deputado federal 
constituinte Gilson Machado 
morreu aos 75 anos, na tarde 

de domingo (22). Lutando há 
alguns meses contra um câncer, 

ele faleceu na casa onde morava, em boa 
Viagem, na Zona Sul do Recife. Empresário 
do setor canavieiro, Gilson Machado tomou 
posse como deputado em fevereiro de 1987, 
sendo reeleito no pleito de outubro de 1990. 
Permaneceu no cargo até janeiro de 1995, 
após decidir não disputar nova reeleição nas 
votações de 1994. Gilson Machado Guimarães 
nasceu em 14 de maio de 1942, no Recife, filho 
de Gílson Machado Guimarães e de Cordélia 
Lopes Machado Guimarães. integrante da 
diretoria do Sindicato da indústria do açúcar 
no estado, ele deixou o curso de Direito na 
Universidade Católica de Pernambuco. Em 
1981 fez parte da comitiva do presidente 
general João Figueiredo a Washington, nos 
Estados Unidos, e ao México, em 1982 e 1983, 
respectivamente. O ex-deputado presidiu 
a Cooperativa dos Usineiros do açúcar e 
do Álcool de Pernambuco e publicou obras 
como “açúcar e álcool, seus problemas e 
sua importância em Pernambuco”, em 1978, 
“Álcool - depoimento de um empresário 
pernambucano”, em 1979, e “Cana de 
açúcar em Pernambuco, em busca de novos 
caminhos”, em 1982. Em 1992 foi um dos 38 
parlamentares contrários ao impeachment 

de Fernando Collor de Melo, que respondeu 
no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de 
corrupção, peculato e falsidade ideológica.

AVICII 
Tim berling, também 
conhecido como avicii, 
morreu aos 28 anos, no 

último dia 20, em Mascate, 
Omã, no Oriente Médio. a causa 

ainda não foi divulgada, porém uma fonte 
policial de Omã disse no sábado (21) que 
não havia suspeitas de uma ação criminal. 
O DJ sueco avicii foi um dos maiores 
nomes da música eletrônica dos últimos 
anos. Ele nasceu em Estocolmo e assinou 
com o selo Dejfitts Plays em 2007, aos 18 
anos. O músico lançou em 2013 o disco 
de estreia “True”, com uma das músicas 
de maior sucesso no mundo daquele ano, 
“Wake me up”. Em 2014 avicii cancelou 
todos os compromissos profissionais 
daquele ano. Representantes do DJ sueco 
disseram que ele iria descansar em sua 
casa em Estocolmo, e se recuperar de 
complicações relacionadas a cirurgias 
para remover o apêndice e a vesícula biliar, 
feitas no começo daquele ano. a notícia 
aumentou comentários sobre a aparência 
do cantor em redes sociais. Na época, fãs 
divulgam fotos em que ele aparece muito 
magro. 

MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Faleceu no dia 20 de abril, no Hospital São 
Paulo de Xanxerê, aos 46 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela São Luiz de Linha Mariflor, 
São José do Cedro, e foi sepultado no cemitério 
da comunidade.

IRENE DALMORO
Faleceu no dia 20 de abril, no pronto-
atendimento de anchieta, aos 79 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela de Linha São Paulo, 
anchieta, e foi sepultado no cemitério da 
comunidade. a família convida para culto de 
sétimo dia, a ser celebrado hoje (28), às 14h30, 

na Capela de Linha São Paulo, anchieta.

ROQUE ALFONSO MACRI 
Faleceu no dia 20 de abril, no Hospital Regional 
de São Miguel do Oeste, aos 79 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela da Ressurreição 
da igreja Matriz de São José do Cedro, e foi 
sepultado no cemitério da comunidade.

EMA ROTH ALCARÁ
Faleceu no domingo (22), no Hospital de 
Guarujá do Sul, aos 78 anos. Seu corpo foi 
velado na Cripta da igreja Matriz de Guarujá do 
Sul e foi sepultado no cemitério municipal.

ALOYSIO KONIG
Faleceu no domingo (22), aos 36 anos, 
na Linha biguá, iraceminha. Seu corpo 
foi velado em São Miguel da boa Vista e 
sepultado no cemitério municipal de São 
Miguel da boa Vista. 

CECÍLIA SPENASSATTO
Faleceu na terça-feira (24), no Hospital São 
Francisco de Francisco beltrão/PR, aos 78 
anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
de Palma Sola e foi sepultado no cemitério 
municipal.

VALDI GIROLDI
Faleceu na terça-feira (24), em sua residência, 
em Linha Pomba branca, barra bonita, aos 72 
anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica de 
Linha São Jorge, Romelândia, e foi sepultado no 
cemitério da comunidade.

SELVINO GUERRA
Faleceu na quarta-feira (25), no Hospital de 
Tunápolis, aos 81 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária da igreja Matriz de Santa 
Helena e foi sepultado no cemitério municipal.

SELMA THÊRESIA LEDUR
Faleceu às 15h de quarta-feira (25), aos 89 
anos, no Hospital São José. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária da Capela Franke e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

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

SituAÇÃO A 
SeR eVitADA

Um profissional da estrada, com larga experiência 
na condução de veículos de carga, relatou-nos que em 
uma viagem recente com destino ao Mato Grosso pas-
sou por situação de risco na rodovia pela qual trafega-
va. Segundo ele, aproximando-se de uma cidade do Es-
tado paranaense cortada por um rio, houve a incidência 
de neblina na pista de rolamento, dificultando a visuali-
zação do movimento.

Observou pelo espelho retrovisor de seu caminhão 
que um automóvel, mesmo com as condições adversas 
de visibilidade, efetuou a ultrapassagem sobre seu veí-
culo de carga num declive. Como a visibilidade ficou ex-
tremamente comprometida em razão da neblina, o con-
dutor do automóvel, ao concluir a ultrapassagem, teria, 
imediatamente e de forma brusca, acionado o sistema 
de freios. Não fosse pelo fato de estar atento, permitin-
do a reação necessária para executar uma manobra eva-
siva, o veículo de carga teria colidido na traseira daque-
le veículo.

A verdade é que muitos motoristas cometem erros 
tão elementares. É absolutamente intolerável e conde-
nável a realização de uma ultrapassagem quando as 
condições de visibilidade da pista estão comprometi-
das pela formação de neblina ou qualquer outra situ-
ação climática adversa. O comportamento irresponsá-
vel do motorista pode desencadear grave acidente de 
trânsito.

Igualmente merece censura o comportamento do 
motorista do automóvel que acionou de forma abrupta 
o sistema de freios após a conclusão de uma ultrapassa-
gem a veículo de carga que deslocava em declive. A ten-
dência é que o veículo de menor porte consiga diminuir 
a velocidade num curto espaço, o que já não pode ser es-
perado num veículo de transporte de cargas.

Portanto, senhores condutores de veículos automo-
tores, evitem as ultrapassagens em declives acentuados 
em que seja necessário intercalar-se com caminhões de 
transporte de cargas, pois, sem sombra de dúvidas, seu 
automóvel será o elemento mais frágil da relação. Caso a 
situação requeira a repentina diminuição da velocidade 
e um dos brutos não consiga segurar a tempo, seu veícu-
lo (e você) corre grande perigo de ser esmagado.

Paralelo a isso, jamais realize uma ultrapassagem 
sem que tenha condições apropriadas de visibilidade da 
pista e certeza absoluta de sucesso na manobra.    

guARAciABA

OPeRAÇÃO

PRf e Polícia civil apreendem caminhão com 
200 mil maços de cigarros 

Polícia civil cumpre mandados 
de busca e apreensão 

Uma operação conjunta 
entre Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) e Serviço Aero-
policial de Fronteira (Saer/
Fron) na segunda-feira (23) 
resultou na apreensão de um 
caminhão Ford/Cargo, de 
Araraquara (SP), carregado 
com 200 mil maços de cigar-

ros contrabandeados. Os po-
liciais foram informados que 
um caminhão silo, acompa-
nhado de um batedor, estava 
trazendo cigarros do Para-
guai e passaria pela BR-163. 

Quando já estavam es-
perando os veículos, os po-
liciais receberam algumas 

DeScAnSO mARAVilHA
Homem é preso por 
tentativa de estupro

Homem é preso por não 
pagar pensão alimentícia

Pouco antes do meio-dia de quarta-feira (25) a Polícia Mi-
litar de Descanso foi acionada para atender uma ocorrên-
cia de tentativa de estupro. Um homem de 38 anos invadiu a 
casa de uma vizinha e partiu para cima dela. A vítima, no in-
tuito de se defender, pegou uma faca, com a qual conseguiu 
se desvencilhar do agressor e correr até o pátio para pedir so-
corro, acionar a polícia e o namorado. A Polícia Militar deu voz 
de prisão ao agressor pelo crime de tentativa de estupro.

A Polícia Civil prendeu um homem de 27 anos, nesta sema-
na, no Bairro São José, em Maravilha. A prisão foi por não pagar pen-
são alimentícia. De acordo com o delegado Leonardo Zambeli, a 
ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Ma-
ravilha e o homem encaminhado para a Unidade Prisional Avan-
çada. Ele continuava na cadeia no dia de ontem (27). Segundo o 
Novo Código de Processo Civil, quem não paga pensão alimen-
tícia pode pegar até três meses de prisão em regime fechado.

A Polícia Civil, por meio 
das delegacias de Maravilha e 
Iraceminha, cumpriu nesta se-
mana dois mandados de busca 
e apreensão no município de 
Iraceminha. Durante as bus-
cas foram apreendidos apare-
lhos celulares e uma peque-
na quantidade de maconha. 

De acordo com a Polí-
cia Civil, dois suspeitos fo-
ram conduzidos à Delega-
cia de Polícia de Iraceminha, 
onde foram interrogados. 
A operação policial con-
tou com o apoio do Canil do 
11º Batalhão de Polícia Mili-
tar de São Miguel do Oeste.

Equipe fez buscas e localizou celulares 
e maconha

 Polícia Civil

OiAPOque/cHuí Centro da organização criminosa ficava em Cunha Porã

Polícia conclui inquérito e 
desmantela organização criminosa

A 13ª DRP/FRON São Mi-
guel do Oeste realizou na ma-
nhã de sexta-feira (27), na sede 
da Delegacia Regional de Fron-
teira de São Miguel do Oeste, co-
letiva de imprensa para dar de-
talhes do Inquérito Policial que 
desencadeou a Operação “Oia-
poque/Chuí”, resultando no 
desmantelamento de uma or-
ganização criminosa que atua-
va em sete estados da federação. 

A DIC/FRON de São Mi-
guel do Oeste coordenou a in-

ligações de moradores do 
interior que estranharam a 
presença de um VW/Fox de 
Itajaí/SC solicitando auxí-
lio para remover um cami-
nhão atolado em uma es-
trada rural. O Ford/Cargo 
foi encontrado abandona-
do e o motorista não foi lo-

calizado. O compartimen-
to de carga estava cheio de 
cigarros, avaliados em R$ 
1 milhão. O ocupante do 
Fox, de 26 anos, foi deti-
do e encaminhado, junto 
com a carga, o caminhão e 
o carro para a Polícia Fede-
ral de Dionísio Cerqueira.

vestigação que desarticulou 
parte de uma organização cri-
minosa responsável por reven-
der veículos furtados, cuja mo-

vimentação ultrapassou R$ 1 
milhão. Centro da organiza-
ção criminosa ficava em Cunha 
Porã. Conforme a polícia, a 

mesma organização transpor-
tou e revenderia cocaína nas ci-
dades da região Extremo-Oes-
te e também no noroeste do Rio 
Grande do Sul. Com ações con-
juntas com outras unidades da 
Polícia Civil, foram identifica-
dos dez veículos que passaram 
pelas mãos da organização cri-
minosa e ainda dois que não fo-
ram identificados. Cinco pes-
soas foram indiciadas, sendo 
que duas estão presas preven-
tivamente. 

Coletiva de imprensa foi realizada na manhã de sexta-feira (27) 

 Marcos Lewe/WH Comunicações



,  28 DE abRiL DE 2018 29

ESPortE

Na noite de sábado (21) a 
equipe sub-16 da Secretaria 
de Esportes de Maravilha jo-
gou pela segunda rodada da 
Liga Catarinense de Futsal. No 
primeiro jogo a equipe mara-
vilhense perdeu em Pinhalzi-
nho. A partida foi no Ginásio 

Municipal de Esportes Gel-
son Tadeu de Lara Mello, con-
tra São Lourenço do Oeste. O 
placar final foi de 5 x 0 para os 
maravilhenses treinados por 
Gian Mauro Silva. O próximo 
jogo é dia 5, contra o Expressi-
vo Futsal, em Xanxerê, às 17h. 

ReABilitAÇÃO

Sub-16 de maravilha 
goleia na liga 
catarinense de futsal 

Divulgação

Equipe jogou bem e goleou os visitantes. Próximo desafio é em Xanxerê

Extremo Oeste
Catarinense

tAÇA líDeR fARmA 

enDuRO 

campeonato municipal tem sequência com vários gols 

meca garante mais um 
troféu de primeiro lugar 

No sábado (21) foi realizada 
em Maravilha a segunda roda-
da do Campeonato Municipal de 
Futebol – Taça Líder Farma. Os 
jogos ocorreram no Estádio Os-
valdo Werner e no campo da Li-
nha Água Parada. No Osvaldo 

Werner o Eportivo Bela Vista, na 
categoria aspirante, perdeu para 
o 4S Amizade, e na principal pelo 
placar de 2 x 1. Já na Linha Água 
Parada o Canarinho da Água Pa-
rada venceu o Vasco pelo pla-
car de 2 x 1, na categoria aspiran-

te, e na principal a fusão Atlético 
MH/Água Parada perdeu para 
o Vasco pelo placar de 2 x 0. 

O campeonato tem sequ-
ência hoje (28), com jogos pela 
terceira rodada. Na Linha Pri-
mavera Alta o time da casa en-

frenta o Vasco e no Osvaldo Wer-
ner o Esportivo Bela Vista pega 
o Canarinho da Linha Água Pa-
rada. Nos dois locais os jogos 
começam às 13h45 na catego-
ria aspirante e em seguida tem a 
principal. Folga o 4S Amizade. 

No último fim de sema-
na o maravilhense Valdir 
Breitembach (Meca) com-
petiu em Erechim (RS), em 
prova válida pelo Campeo-
nato Gaúcho e Copa Moto-
car de Enduro de Regularida-

de. Ele completou o percurso 
de 120 quilômetros em cin-
co horas e meia. O piloto ga-
rantiu o primeiro lugar na 
categoria over 45. Na opor-
tunidade, competiram pilo-
tos de todo o Sul do Brasil. 

Divulgação

Piloto comemora no ponto mais alto do pódio

SÃO miguel DO OeSte  Em cerimônia realizada no Restaurante Casarão, 
Lucas Pichetti Trento foi alçado ao cargo

empossado o novo cônsul do 
inter no município 

Na quarta-feira (25) foi 
empossado o novo cônsul do 
Sport Club Internacional de 
São Miguel do Oeste. Em ce-
rimônia realizada no Restau-
rante Casarão, Lucas Pichetti 
Trento foi alçado ao cargo. Ele 
ficará à frente da entidade que 
representa os sócios do Inter 
em São Miguel do Oeste e ci-
dades vizinhas.

 Na oportunidade, esteve 

Durante a semana que pas-
sou foram realizadas em Maravi-
lha as Olimpíadas São José Operá-
rio. A competição é organizada pela 
Paróquia São José Operário e an-
tecede a festa do padroeiro. Nes-
te ano foi a 25ª edição e contou com 
36 equipes na modalidade de futsal. 

Mais de 300 jogadores disputa-
ram nas categorias livre, veterano e fe-
minino. Foram 23 equipes na livre, 
cinco na veterano e oito na femini-
no. As finais e premiação ocorreram 
na noite de ontem (27). Na próxima 
edição teremos os resultados e fotos.  

A Confederação Brasileira de Vo-
leibol (CBV) convocou na terça-feira 
(24) mais cinco atletas para integrar a 
Seleção Brasileira Feminina Sub-18. 
Entre elas está a guaraciabense Lau-
ra Cristina Müller. A central deverá 
se apresentar na segunda-feira (30), 
em Saquarema, no Rio de Janeiro, 
onde estão ocorrendo os treinamen-
tos visando à disputa do Campeona-
to Sul-Americano da categoria, que 
será na Colômbia, de 14 a 21 de julho.   

 Além de Laura, a líbero Gabrie-
la Santin e o técnico Evelton Bólli-
co integram a Seleção Brasileira de 
Voleibol Feminino. Eles são os úni-
cos representantes de Santa Cata-

JOgOS guARAciABA 
Olimpíadas São 
José Operário 
são realizadas 
pela paróquia 

mais uma atleta do município é convocada 
para a Seleção Brasileira de Vôlei

Laura Cristina Müller é natural de Guaraciaba

Cinthia Borsatto/Assessoria de Imprensa

rina na Seleção Brasileira. 
Segundo Bóllico, este é o re-
conhecimento do trabalho 
que vem sendo realizado no 
município nas categorias 
de base. Nos últimos anos 

o vôlei feminino de Guara-
ciaba, por meio da Associa-
ção Desportiva Guaraciaba, 
vem conquistando títulos 
de expressão em nível re-
gional, estadual e nacional.

presente o diretor regional do 
SC Internacional, Daniel Fer-

reira, que explanou sobre ex-
periências de outros consu-

lados, tirou dúvidas sobre o 
funcionamento do clube e por 
fim efetuou a posse do novo 
cônsul. Trento frisou a neces-
sidade de organização do con-
sulado, conclamou a todos os 
presentes para um trabalho 
em conjunto e agradeceu o 
apoio recebido. Nos próximos 
dias o novo cônsul formará sua 
chapa, que irá iniciar os traba-
lhos à frente da entidade.  

Vinicios Ortiz/Divulgação
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 ONEIdE BEHLING

WS teAm 
maravilhenses participam de seminário 
sobre jiu-jítsu

A equipe maravilhense WS 
Team de jiu-jítsu participou de 
seminário em Pinhalzinho, 
no último dia 20. O evento, 
ministrado pelo fundador da 
equipe, mestre Wesley San-
tos, foi de integração e ativi-

dades entre os participantes. 
Além do encontro, os alu-

nos Sérgio Garcia, Abel Fac-
cio, Felipe Pina e Tiago Sar-
tori receberam a faixa roxa 
e Fábio Ramirez e Alexan-
dre Pazinatto a faixa azul. 

“Nossa equipe é uma das que 
mais cresce no Estado e te-
mos filiais em Pinhalzinho e 
em Maravilha, sob o coman-
do do professor faixa preta Lu-
ciano Petry. Estamos felizes 
com a graduação dos parti-

cipantes”, conta a equipe. 
Os participantes explicam 

que novos integrantes podem 
realizar a inscrição por meio 
do telefone (49) 98823 4474 ou 
na Avenida Padre Antônio, 763, 
na Academia Espaço Fitness. 

Fotos: Divulgação

Equipe durante seminário em Pinhalzinho alunos na graduação de troca de faixa

é muitO gOl
Impressionante como Alisson anda levando gols! São re-

sultados com placares superiores a quatro gols. É muito gol 
em jogos importantes e em pouco tempo. Foi assim contra 
Liverpool, Barcelona e Grêmio. Alisson é goleiro de seleção, 
mas parece que atrai bola para sua rede. Se for assim na Copa 
do Mundo, cruzes!

AceRtAR
A grande preocupação do momento no futebol é o nú-

mero de passes certos. Os jogadores trocam passes próxi-
mos, procuram não errar. Arthur e Maicon do Grêmio tem 
essa mania, e começam a se destacar. No final dos jogos que-
remos saber quantos passes acertaram. Antigamente minha 
preocupação era com o goleador. Artilheiro era o atleta que 
despontava e era valorizado. Parece que isso está mudando.

cHAPecOenSe
Time saiu de campo vaiado pela torcida. Fazia tempo 

que não escutava o torcedor gritando e batendo na cobertu-
ra de acrílico, na zona mista da Arena Condá. Muitas críticas 
ao trabalho de Gilson Kleina. Empatar com o Vasco em casa 
foi um péssimo resultado. Por outro lado, o diretor-executi-
vo Paulo Pelaipe do “Time da Virada” lamentou o empate. Os 
cariocas mereciam ter vencido em Chapecó.

PReJuDicADO
“Erros acontecem, mas é triste quando esse erro deter-

mina o resultado de uma partida”. Foi isso que coloquei na 
última coluna, quando o Grêmio foi prejudicado no Para-
guai, com a não marcação de um pênalti de concurso no ata-
cante Everton. Agora quem saiu lesado foi o Internacional. 
O assoprador de apito entrou na onda do assistente e anu-
lou um gol legítimo de Leandro Damião. Lamentável. Há, 
sem falar no pênalti ignorado pelo assoprador de apito. Er-
ros acontecem, mas é triste...

O título do Campeona-
to Regional de Futebol, or-
ganizado pela Liga Esporti-
va Fronteirista de São Miguel 
do Oeste, ficou com o Alian-
ça de São João do Oeste. Com 
a presença de grande públi-
co, a final foi realizada no do-
mingo (22), em Linha Pitan-
gueira, Tunápolis. O Aliança, 
como visitante, entrou em 
campo com a vantagem do 
empate depois de ter venci-
do a partida de ida por 1 a 0. 
E o time copeiro de São João 
do Oeste voltou a vencer pelo 
placar mínimo e comemorou 
o título na casa do adversá-
rio. O gol da vitória foi mar-
cado pelo atleta Tarcísio, aos 
46 minutos do segundo tem-
po, quando o Grêmio Tunen-

cAmPeOnAtO RegiOnAl Clube de São João do Oeste levou 
o troféu nas duas categorias        

Aliança vence o grêmio 
tunense e conquista o título

FICHA TÉCNICA
Grêmio Tunense 
(0): Cleiton, Jaime, 
William, Pezão (Franklin) e 
Maurício (Wesley); Prida, 
alan Spies, Fernando, 
Paulinho (alan Hofmann); 
Maikon (Marron) e Cauan 
(Pipoca). Técnico: Pibi.
ALIANÇA (1): Fábio, 
Scheik (Rodrigo), Cristiano, 
Libo e Marciel; boca, 
Pablo, Jair Mueller e 
Márcio (Tarcísio depois 
Maneco); Pitchi (Xuvi) e 
Lírio. Técnico biju.
ARBITRAGEM: Jocemar 
Klein, auxiliado por Valdoir 
Caldatto e Thiago Caspers.

se já estava com atleta a me-
nos em campo por expulsão. 
Na quinta-feira (19) o Aliança 
já havia conquistado o título 
na categoria sub-18 do Cam-
peonato Regional, com a vitó-
ria de 3 a 1 sobre o Cometa de 
Itapiranga. 

      Após a partida, a Liga 
Esportiva Fronteirista reali-

zou a entrega da premiação 
aos dois finalistas e também 
aos destaques individuais. Fá-
bio (Aliança) e Cleiton (Grê-
mio Tunense) foram premia-
dos como goleiros menos 
vazados com apenas 6 gols 
sofridos. O artilheiro do cam-
peonato foi Geovan Fank (Co-
meta), com 9 gols marcados.

Divulgação/Facebook

Campeão aliança
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por JOÃO LUíS tHEIS
PÓdIUM
Engenheiro Mecânico
joaotheis@yahoo.com.br

No domingo (22) foram re-
alizadas as quartas-de-final do 
Campeonato Regional Taça Odi 
Sports/Sicoob. Em Iraceminha, 
a equipe da casa perdeu para 
Palmitos pelo placar de 2 x 0. Já 
em Riqueza, o Palmeiras derro-
tou Riqueza por 3 x 1. 

No naipe feminino, pelas 
semifinais, Águas Frias derro-

tou Iraceminha, em Iracemi-
nha, placar 2 x 1. Na outra par-
tida, Gol de Menina/Vasco 
derrotou o Fluminense por 2 x 
1, em Maravilha. A equipe de 
Maravilha agora joga pelo em-
pate para se classificar para a fi-
nal. Os gols de Maravilha foram 
anotados por Kémilly Thaisi e 
Ana Paula Rodrigues.

quintA RODADA Equipe maravilhense saiu na frente, mas acabou derrotada 

maravilha perde mais uma pela 
liga catarinense de futsal

A boa fase do Maravilha 
Futsal do início da Liga Cata-
rinense de Futsal parece ter fi-
cado no passado. Na noite de 
sábado (21), no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Gelson Ta-
deu Lara de Mello, o time da 
Cidade das Crianças perdeu a 
segunda no certame, desta vez 
para Saudades. Ainda no pri-
meiro tempo Maravilha abriu 2 
x 0 com Ítalo, depois Saudades 
empatou e virou para 3 x 2. Na 

Divulgação

Maravilha agora está na terceira colocação da chave a

sequência, o time visitante es-
tourou o limite de falta, quan-

do Ítalo marcou mais uma vez, 
na oportunidade na cobrança 

do tiro livre direto. Na sequên-
cia do jogo, Maravilha sofreu 
mais dois gols. Os dois mui-
to parecidos. Eles nasceram 
de jogada ensaiada, após co-
brança de falta. Michel foi ex-
pulso. Placar final: Saudades 
5 x 3 Maravilha. Próxima par-
tida é em Bom Jesus do Oes-
te, contra a equipe da casa, no 
dia 5 de maio. 

Maravilha está na terceira 
colocação da chave A

No sábado (21) as categorias sub-12 e sub-14 do 
futsal feminino da Secretaria Municipal de Esportes 
de Maravilha participaram da primeira etapa do Cir-
cuito Interno de Futsal de Base. Os jogos foram no Gi-
násio Municipal de Esportes Gelson Tadeu de Lara 
Mello. Participaram apenas atletas que treinam na es-
colinha do município. Os resultados foram os seguin-
tes: sub-12 A 0 x 0 sub-12 B; sub-12 A 1 x 2 sub-12 C; 
sub-12C 2 x 0 sub-12 B; e sub-14 A 2 x 0 sub-14 B.

inteRnO
competição é realizada 
pela Secretaria de 
esportes de maravilha

ODi SPORtS/SicOOBtAÇA eRVA-mAte ARAÇÁ 
começa reta final do 
campeonato regional

campeonato de bocha 
48 decide o campeão 
neste fim de semana 

futSAl
equipe se prepara para disputa dos 
Joguinhos Abertos 

A equipe de futsal mas-
culino sub-18, da Secre-
taria de Esportes de Ma-
ravilha, se prepara para a 
disputa dos Joguinhos Aber-
tos de Santa Catarina. O 
time é comandado pelo pro-
fessor Gian Mauro Silva e a 
fase microrregional ocor-

re em Saudades. Início da 
competição é em 2 de maio. 
Maravilha está na cha-
ve que tem Serra Alta, Ira-
ceminha e Sul Brasil. A es-
treia será contra Sul Brasil. 

Equipe treina cinco vezes por 
semana para encarar competição

Divulgação

No sábado (21) foram reali-
zadas as partidas de ida da deci-
são de 1º e 3º lugar do Campeo-
nato Municipal de Bocha 48 de 
Maravilha. Na decisão do 3º lugar 
se enfrentaram Água Parada x Bar 
do Machado B, melhor para Água 
Parada, placar de 1.190 a 1.080. 
Na partida valendo o 1º lugar do 

campeonato o Bar do Machado 
A fez 1.185 pontos contra 1.135 
do Bar do Orlando Machado. 

Hoje (28) serão realiza-
das as partidas da volta, no Bar 
do Orlando Machado, a par-
tir das 14h. As quatro equipes es-
tão com chances de fazer o bra-
ço de ouro da competição.

Renault Sandero R.S.
esportivo Raiz...

Em tempos de compactos esportivos definidos por adesivos e 
plásticos, o Renault Sandero R.S. representa o esportivo raiz. Tem 
o grande motor 2.0 com coletor de admissão otimizado exclusiva-
mente para ele render 150 cv de potência e 20,9 mkgf de torque, 
além de um câmbio manual de seis marchas. Some ainda suspen-
são mais baixa, com molas mais rígidas e barras estabilizadoras re-
forçadas, rodas de 17 polegadas, bancos esportivos e vários adere-
ços estéticos. Tudo isso por apenas R$ 63.750.

Apesar de não perder o espírito simplório do Sandero, o R.S. 
tem tudo que um compacto completo deve ter, como ar-condicio-
nado automático, controles de estabilidade e tração, assistente de 
partida em rampa, central multimídia com GPS, vidros elétricos 
com função “um toque”, direção eletro-hidráulica e volante e pomo 
do câmbio revestidos de couro. Também dispõe de equipamentos 
bem-vindos a um esportivo, como o seletor de modo de condução, 
que em modo Sport deixa o acelerador mais arisco e mantém o giro 
do motor elevado, e em modo Sport+ desliga todas as assistências 
eletrônicas – importante para track days, pois o controle de estabi-
lidade não é muito permissivo. O câmbio tem relações curtas que, 
combinado ao ronco grave, transformam o Sandero R.S. em um car-
ro instigante como nenhum outro compacto esportivo.

teSte De PiStA (cOm gASOlinA)
Aceleração de 0 a 100 km/h: 10 s
Aceleração de 0 a 1.000 m: 31,6 s
Velocidade máxima: 202 km/h
Retomada de 40 a 80 km/h (em D): 5 s
Retomada de 60 a 100 km/h (em D): 6,5 s
Retomada de 80 a 120 km/h (em D): 8,8 s
Frenagens de 60 / 80 / 120 km/h a 0: 16,1 / 27,1 / 63,7 m
Consumo urbano: 8,6 km/l
Consumo rodoviário: 14 km/l

Fonte: Quatro Rodas



monitores estarão nas 
ruas em maio 

eStAciOnAmentO ROtAtiVO 
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Primeira etapa será experimental, para orientar os motoristas e a população sobre 
como vai funcionar o uso dos parquímetros em São Miguel do Oeste

Justiça eleitoral faz plantão hoje 

Diretoria da Apae marisol 
lança campanha 
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a 58ª Zona Eleitoral terá dias e horários de atendimento especial neste fim de 
abril, e início de maio, para facilitar a procura do eleitor 

Proposta é buscar novos associados que contribuam mensalmente com um 
valor voluntário na conta de luz 

mARAVilHA

eneRgiA SOliDÁRiA 

Camila Pompeo/O Líder
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