
Com dois habeas 
corpus negados, 
juiz Sérgio 
Moro decreta 
a prisão do 
ex-presidente

PRISÃO DE LULA
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Lula não se 
apresentou no prazo 
determinado pelo 
TRJ4. Em entrevistas 
para o Jornal O 
Líder, lideranças 
regionais comentam 
a condenação do 
ex-presidente
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MARAVILHA Alagamentos assustaram moradores que residem próximo ao Rio Iracema e afluentes 
na noite de sábado e madrugada de domingo

Defesa Civil divulga balanço prévio de prejuízos 
após fortes chuvas
O volume de chuvas na úl-

tima semana de mar-
ço representou mais de 

50% do total acumulado no mês 
todo em Maravilha. Em um pe-
ríodo de sete dias, o município 
contabilizou média de 144 milí-
metros de chuva, conforme da-
dos apurados pela Defesa Civil. 
Mesmo após uma semana de in-
tensas precipitações, o fim de se-
mana reservava mais chuva. No 
sábado (31) o sol até chegou a 
aparecer, mas era sempre ocul-
tado por pancadas isoladas de 
chuva. 

A noite chegou deixando 
moradores e autoridades em 
alerta. A chuva forte fez com que 
o Rio Iracema chegasse ao limi-
te da calha e transbordasse ra-
pidamente em pontos isolados. 

O problema maior foi com os 
afluentes do rio, que não tiveram 
vazão suficiente para tanta água, 
resultando em vários pontos de 
alagamento na cidade. 

No fim da noite de sábado 
e início da madrugada de do-
mingo (1º), moradores, empre-
sários, autoridades e lideranças 
foram às ruas acompanhar o ní-
vel do rio e afluentes. Bombeiros, 
Defesa Civil, Polícia Militar e go-
verno municipal se preparavam 
para auxiliar a população caso 
fosse necessário. Moradores ri-
beirinhos foram alertados para 
saírem de casa. Algumas casas 
e comércios foram alagados pe-
los afluentes do Rio Iracema, no 
entanto, o nível da água foi bem 
abaixo dos registros da enchen-
te de 2015. 

 Veículos foram atingidos em regiões de alagamentos

Em 24 horas, entre o sábado 
e domingo, o volume médio de 
chuva ficou entre 95 e 110 milí-
metros em Maravilha, conforme 
apurado pela Defesa Civil. Já a 
Secretaria Municipal de Agricul-
tura informou que algumas lo-
calidades do interior chegaram 
a registrar 135 milímetros neste 
mesmo período. 

PREJUÍZOS InFORMADOS 
À DEFESA CIVIL

Durante a semana, a Defe-
sa Civil divulgou balanço pré-
vio dos danos. Conforme o 
coordenador municipal da De-
fesa Civil, Valdecir Sartori, cin-
co residências do Bairro Flores-
ta registraram danos maiores 
com o alagamento. Quatro em-
presas, situadas nos bairros 
União, Frei Damião e Floresta, 
também foram alagadas e con-
firmaram prejuízos. Alguns car-
ros também foram atingidos, 
no entanto a Defesa Civil não 
confirmou números oficiais. 

Entre os prejuízos do po-
der público, os danos maiores 
foram no perímetro rural. Uma 
ponte de madeira da Linha Bar-
ra do Segredo foi levada pelas 
águas do Rio Iracema. A passa-
gem segue interditada e o mu-
nicípio busca agora, em con-
junto com a administração de 
Cunha Porã, conseguir um kit 
de transposição (ponte) para 
instalar no local. As estradas 
rurais também foram danifica-
das. Após uma trégua nas chu-
vas, na segunda-feira (2) a equi-
pe de obras e serviços urbanos 
começou o trabalho de recupe-
ração nos pontos emergenciais. 
Conforme o secretário de Agri-

cultura, Pedro Gilberto Ioris, os 
trabalhos seguem nos próxi-
mos dias, até que todas as vias 
possam ser restauradas. 

No início da semana, má-
quinas e servidores também 
trabalharam na limpeza da ci-
dade, nos locais alagados. Con-
forme o Corpo de Bombeiros, 
os pontos de alagamento re-
gistrados foram os bairros Flo-
resta, Civemara, Madallozzo, 
Padre Antônio e Bela Vista, BR-
282 e Centro.

Na Avenida Presidente Ke-
nedy uma família ficou presa 
dentro do carro. Eles estariam 
se deslocando para socorrer 
outros familiares, onde uma 
casa estava sendo alagada, mas 
ao tentarem passar pela região 
de alagamento a água invadiu o 
carro, causando falhas no siste-
ma elétrico do veículo. As por-
tas ficaram travadas na parte 
interna e a família foi socorrida 
por uma pessoa próxima ao lo-
cal que percebeu o problema.  

PRÓXIMOS DIAS
Conforme o coordenador municipal da Defesa Civil, Valdecir 
Sartori, na próxima semana, a partir da quinta-feira (12), 
estão previstas novas precipitações. Poderão ocorrer fortes 
pancadas de chuva e temporais isolados na região. O período 
chuvoso, no entanto, deve se estender por apenas dois ou três 
dias, sendo pausado com a chegada de uma frente fria. 

 alagamento na região do iguatemi alimentos

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

O Líder

registro feito no bairro Pioneiro na 
manhã de domingo

 Equipes da prefeitura trabalhando na limpeza da cidade

Governo municipal trabalhou em pontos emergenciais no interior para restabelecer as vias
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LIÇÕES DE VIDA
iNTriGaS? Não dê motivos para isso... 
Não dê importância a fatos insignificantes.por Wolmir Hübner

RadaR
radar@jornalolider.com.br

Prefeitura atenderá também 
aos sábados de manhã

Desde segunda-feira (2) o setor de 
Protocolo do centro administrativo de 
São Miguel do Oeste não fecha mais ao 
meio-dia e fica aberto das 8h às 18h. Por-
tas também estarão abertas aos sába-
dos de manhã, de forma experimental

Arquivo/O Líder

CUIDADO

Extraio o seguinte 
texto do comentarista 
da líder luiz Carlos 
Prates: “E aí, algum 
pensamento estranho 
na cabeça? É bom 
lembrar que 95% 
do sofrimento e das 
inquietações humanas 
vêm do pensamento, 
da imaginação. Poucas 
dessas apoquentações 
imaginadas se 
confirmam, mas viver 
nessas inquietações 
faz-nos adoecer e 
morrer mais cedo... 
Cuidado”.

ÓTICA MINERVA

Está comemoran-
do 35 anos de ativida-
des em Maravilha a Ótica 
Minerva, de proprie-
dade dos amigos Iza-
bel e Jurandir Heydt, aos 
quais transmitimos nos-
sas felicitações e o de-
sejo do sucesso contí-
nuo até aqui alcançado. 
Um abraço ao casal e seu 
corpo de funcionários!

VOCÊ DEVE ASSISTIR

O filme “Polícia Federal: a lei é para todos”... e o seriado da Netflix “O Mecanismo”, 
ambos trazem a verdadeira história da corrupção no Brasil, como o mensalão e a La-
va-jato, com os desmandos do governo federal, que enriqueceu diretores de estatais, 
políticos e muita gente de influência no governo. Assisti a ambos, e causa muita revolta 
ver a sujeira que impera no Brasil... Assista que vale a pena! E o pior, chega-se à conclu-
são que é uma continuação no dia a dia, e muito difícil, para não dizer impossível, ex-
terminar o grande mal que nos coloca como um dos países mais corruptos do planeta!

EMPRESÁRIO DENUNCIA TRÊS DEPUTADOS DO OESTE

Os deputados estaduais Luciane Carminatti (PT), Dirceu Dresch (PT) e Cesar Valduga (PCdoB) fo-
ram denunciados pelo proprietário da rede de lojas Havan por quebra de decoro parlamentar. O moti-
vo da denúncia ocorreu pela participação dos deputados nos atos que culminaram com o fechamen-
to da loja da Havan em Chapecó. Houve na ocasião a necessidade inclusive da participação da Polícia 
Militar para reabrir o estabelecimento, que teve a sua porta trancada pelos bagunceiros com correntes.

AngÚSTIA E MEDO
Os moradores de Maravilha, principalmente os que moram à beira do Rio Iracema, ti-

veram um fim de semana de terror. Com as fortes chuvas, o rio saiu do leito e tomou re-
sidências, estabelecimentos comerciais e ruas da cidade. Para quem passou por enchen-
tes, sabe que é uma tragédia. Perdemos quase tudo na de 2015 e tem gente ainda pagando 
os prejuízos havidos. Mas estamos vendo luz no fim do túnel, pois estão assegurados os 
recursos para a solução do problema em definitivo, conforme palavras da prefeita, Rosi-
mar Maldaner. O grande problema é a burocracia, que emperra maior agilidade na obra.

FALECIMENTO
O advogado de São Miguel do Oeste Moacyr Mar-

ques, que estava internado na UTI do Hospital da Uni-
med em Chapecó, não resistiu às complicações decor-
rentes do câncer que enfrentava e veio a falecer na noite 
de segunda-feira (2). Transmitimos o nosso pesar pelo 
falecimento do amigo Moacyr, e que sua querida fa-
mília encontre forças para superar a grande perda.

RECONHECIMENTO

O curso de Direito da Unoesc São Miguel do Oeste conquistou conceito 
quatro, numa escala de um a cinco, na avaliação do MEC/Inep. Segundo a dire-
tora de Graduação, professora Marilene Stertz, os destaques foram para as po-
líticas institucionais no âmbito do curso; experiência profissional do corpo do-
cente na área do Direito e na docência no ensino superior; titulação do corpo 
docente e para o Núcleo de Prática Jurídica. Segundo o coordenador, professor 
Peterson Schaedler, o conceito reflete a qualidade do curso, que já formou 29 
turmas, totalizando 1.500 diplomados. Orgulhamo-nos em fazer parte da his-
tória e termos nossa formação nessa grande instituição de ensino. Parabéns 
ao vice-reitor, Vitor Carlos D’Agostini, extensivo a todo seu corpo de funcioná-
rios e seus dedicados mestres, pela conquista merecida. Nós, formados no cur-
so de Direito da Unoesc, e aos acadêmicos em formação, o orgulho! Parabéns!

DEPUTaDO JOÃO rODriGUES

O deputado João Rodrigues não está conseguindo exercer o seu mandato na Câmara Federal de-
vido a não existir meios que comprovem que ele estará no Congresso durante o dia, pois à noite de-
verá ser recolhido ao presídio. A Mesa Diretora da Câmara só afirma que consegue comprovar quan-
do está nas sessões, porém no período que está em seu gabinete, é impossível. Enquanto não garantir 
a presença na Casa, o deputado fica no prejuízo de não poder exercer o seu papel como legislador.

LULA IRÁ PARA A PRISÃO

Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por 6 votos a 5, o pedido de habeas 
corpus preventivo da defesa e com isso autorizou a prisão do ex-presidente 
luiz inácio lula da Silva. O julgamento durou quase 11 horas e o resultado foi 
proclamado na madrugada de quinta-feira (5) pela presidente do STF, ministra 
Cármen lúcia. Os advogados de lula não comentaram. a procuradora-
geral da república, raquel Dodge, disse que o resultado “foi do jeito que o 
Ministério Público pediu”. agora, a execução da prisão depende do Tribunal 
regional Federal da 4ª região (TrF-4), que, em janeiro, condenou lula a 12 
anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no 
caso do tríplex no Guarujá (SP). O PT lançou uma nota, na qual afirma que o 
STF rasgou a Constituição. Não dá para entender o PT... O processo foi legal 
e a condenação de lula foi justa e com farta produção de provas. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) autorizou a prisão do ex-presidente luiz inácio lula 
da Silva. a ordem de prisão de lula foi expedida por Moro na quinta-feira (5), 
menos de 24 horas depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter negado 
o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente. lula tinha 
até às 17h desta sexta-feira para se apresentar à sede da Polícia Federal em 
Curitiba, o que não ocorreu. O crime existiu. Por que querem a absolvição de 
um infrator? O povo brasileiro respira aliviado e os ministros que votaram pela 
não aprovação do habeas corpus deram a credibilidade que o Judiciário deve 
ter. acompanhamos todo o julgamento e o voto dos ministros luís roberto 
barroso e da ministra rosa Weber, foram os mais consistentes e elucidaram 
qualquer dúvida que poderia haver nos brasileiros. aguardemos o desfecho!

Enchente de 2015
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A VACA E O SOnHO

Hoje em dia todo mundo pode criar, aos poucos, uma car-
reira paralela. Chamo de “carreira”, mas não precisa ser algo for-
mal como o termo indica. Pode ser um projeto simples, peque-
no, que vai sendo moldado e se torna grande: ou melhor, pode se 
tornar sua principal atividade.

Vou chamar o seu atual trabalho de “vaca leiteira”, e o seu 
projeto paralelo de “sonho”, pois acredito que é isso que ele vai 
representar. Com a vaca leiteira você ganha dinheiro para pagar 
as contas. É o trabalho que você escolheu – acredito que foi uma 
escolha, ou é forçado? E o mais importante: é lá que você apren-
de e se prepara para o sonho.

Por isso, no atual trabalho, você precisa evitar reclamar 
quando pequenos problemas acontecem. Esses problemas vão 
tornar você melhor e mais forte para sua carreira paralela, para o 
seu sonho. Exemplo: tem um cliente, colega, chefe, funcionário 
difícil? Comemore: você tem a oportunidade de aprender muito 
com ele. Ele vai tornar você melhor – se você quiser. Se enxergar 
os obstáculos como aprendizagem pura.

Na outra área, paralela, você se prepara para ser ou fazer o 
que você realmente sonha. Lá você cria, testa, vende, pesquisa: 
faz o que quiser, e o que for preciso para construir, para avançar.

Mas cuidado: é grande a chance de você dizer para si mesmo 
que não tem tempo. Que a sua vaca leiteira consome todo o seu 
dia. Lembre-se: ter todo seu tempo consumido pela vaca leiteira 
é, também, uma opção. Sem falar nas noites e no fim de semana.

E um dia, quem sabe, você pula de uma carreira para a ou-
tra. E quem sabe já comece a desenvolver um terceiro projeto 
paralelo. Hoje em dia, com a tecnologia gratuita à disposição de 
todos, tudo é uma opção. A opção de fazer, ou a opção de arru-
mar desculpas.

*

É grande a chance de você já ter cometido o seguinte erro: 
tomar decisões importantes sem conversar com quem já tomou 
essa decisão antes. Quem sabe você esteja cometendo esse erro 
agora.

Exemplo rotineiro: o jovem que escolhe uma profissão aos 
18 anos, mas ignora a realidade, a rotina do trabalho que preten-
de fazer pelo resto da vida. Se ele conversasse com alguém que já 
está aonde ele quer chegar, tomaria uma decisão mais coerente.

E isso vale para qualquer decisão. Entender o caminho que 
alguém percorreu é a melhor forma de construir um novo cami-
nho, evitando erros comuns e expectativas infundadas.

Ou seja: o primeiro passo para construir um sonho é conver-
sar com quem já transformou um sonho parecido em realidade.

O acesso à aduana de car-
gas em Dionísio Cerqueira, na 
BR-163, foi local de uma ma-
nifestação na segunda-feira 
(2). O movimento “A Aduana é 
nossa” foi organizado pela As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Barracão e Dionísio 
Cerqueira (Ascoagrin) desde 
as 8h. A entidade buscou co-
brar medidas para melhorar 
a estrutura e dar mais agilida-
de nos processos de liberação 
dos caminhões na aduana de 
cargas. 

O Consórcio Intermunici-
pal da Fronteira (CIF) e todo 
o comércio trifronteiriço tam-
bém apoiaram o movimen-
to. As agências bancárias e co-
operativas de crédito foram 
convidadas a fechar as portas 
e aderir à mobilização. Em en-
trevista ao portal NSC, o pre-
sidente da Ascoagrin, Marcos 
Voltolini, destacou que há re-
latos de motoristas que ficam 
até 40 dias para liberar uma 
carga. “Isso está levando as 
empresas de transporte a op-

tarem por outras aduanas e 
prejudicando o desenvolvi-
mento local. Também preci-
samos melhorar o fluxo para 
receber o movimento da Rota 
do Milho, que vai trazer mais 
caminhões do Paraguai para 
Santa Catarina”, disse o presi-
dente da Ascoagrin.

Um dos motivos da demo-
ra na liberação é a greve dos 
auditores fiscais, que se es-
tende desde novembro do ano 
passado. Mas há também pro-
blema com o número de ser-

vidores. O delegado da alfân-
dega de Dionísio Cerqueira, 
Valter Solon Durigon, afirmou 
que a greve impactou entre 
10% e 15% do movimento, 
mas que isso não representou 
mais do que 15 a 20 dias nas 
cargas, em casos excepcio-
nais. Ele ressaltou que, des-
de a semana passada, quan-
do dois auditores voltaram ao 
trabalho, o serviço está próxi-
mo do normal. Atualmente, 
dos oito auditores, três estão 
em greve.

DIOnÍSIO CERqUEIRA Movimento “A Aduana é nossa” foi organizado pela 
Associação Comercial e Empresarial de Barracão e Dionísio Cerqueira (Ascoagrin)

Mobilização cobra medidas 
para melhorar aduana
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

A FERROVIA qUE nÃO VAI SAIR DO PAPEL
Desculpem-me os mais aficionados. Mas a verdade é nua 

e crua. A dita “ferrovia do frango” não vai sair do papel. Vou 
mais adiante. Lanço aqui um desafio para aqueles que afir-
mam em altos brados que ela vai ser construída, para fazermos 
uma aposta de que nos próximos dez anos ela não vai ser exe-
cutada. É preciso ser realista. A falada ferrovia serve muito mais 
como palanque político do que como possibilidade efetiva de 
alternativa e barateamento de transporte. O dito corredor bio-
ceânico, então, é mais uma utopia, sonhada por alguns abne-
gados empresários e amparada por palanque político de gen-
te que mais quer achar uma bengala de campanha do que uma 
efetividade e perspectiva de obra. Em resumo, em um ano po-
lítico, tem candidato que não tem bandeira de campanha e co-
meça a se agarrar em devaneios, criando falsas expectativas à 
população – e por tabela, aos eleitores. Então, caros leitores, 
sejamos realistas. A ferrovia do frango não vai acontecer. Nem 
agora, nem no ano que vem, nem nos próximos anos. Ah, e nos 
próximos dez anos, duvido que aconteça. Alguém quer apos-
tar? Eu aposto que não sai.

FALTAM RECURSOS ATÉ PARA RODOVIAS
E também todos sabem que o Dnit está com escassos re-

cursos para as nossas rodovias. Não temos obras pelo puro e 
simples motivo que não tem dinheiro. E sem dinheiro, não há 
como pagar empreiteiras, e nem como tocar obras novas. Ali-
ás, aqui na região nem as obras de simples recapeamento têm 
sido feitas com efetividade (sem falar nas que são mal feitas e 
não duram nada). Volto ao tema que abordei acima. Sabendo 
que o governo federal (entenda-se Dnit) não tem como bancar 
recursos nem para as rodovias, teria para construir uma ferro-
via inteira? Questão de raciocínio lógico, e até uma criança de 
dez anos sabe a resposta. A ferrovia não sai, porque não tem di-
nheiro. E não tem dinheiro nem para recuperar as já combali-
das estradas regionais. Quiçá novas obras...

DEMORA nO ATEnDIMEnTO DE BAnCOS
Muitos reclamam, e a situação fática é esta. Os bancos de-

moram para atender. Culpa de quem? Da direção. Nem me fale 
nos funcionários, que se desdobram em vários para atender a 
população. Tomo exemplo do banco Bradesco de São Miguel 
do Oeste. O banco assumiu pagamentos do INSS e também da 
prefeitura. Ou seja, funcionários públicos e aposentados e pen-
sionistas, todos recebem lá. E no exemplo claro do que digo, há 
20 ou 30 anos, o mesmo Brasdesco/SMO tinha dezesseis caixas 
atendendo. Hoje, tem dois. Quando os dois atendem. Tem ve-
zes que só um atende, e a população fica ali, de boba, esperan-
do às vezes mais de hora para atendimento. Resumo da con-
versa: em nome do lucro, os bancos, públicos e privados, estão 
literalmente MATANDO os seus funcionários. 

VALORIZAÇÃO DA VIDAMEIO AMBIEnTE
Padre Hilário Dewes 
ministra palestra no Ceja

Campanha de 
recolhimento de pneus 
usados é realizada

Nesta semana o mu-
nicípio de Maravilha re-
alizou o recolhimento de 
pneus usados. Para par-
ticipar as pessoas tive-
ram que levar o material 
na garagem da prefei-
tura. A diretora da Se-
cretaria de Transpor-
tes, Obras e Urbanismo, 
Tatiane Fagan, diz que 
as pessoas geralmen-
te não sabem onde co-
locar este tipo de mate-
rial e a secretaria foi útil 
como ponto de referência 
para destinar os pneus. 

Francis Balestreri co-
memora a oportunida-

de de poder recolher um 
dos principais criadouros 
do mosquito Aedes ae-
gypti. Para ele, é difícil, 
tanto para a população, 
quanto para a prefeitu-
ra, destinar corretamen-
te este tipo de material. 

Conforme Balestreri, 
a quantia recolhida pode 
ser considerada media-
na. Ele justifica o resul-
tado por ser uma novi-
dade e com o passar do 
tempo novas campanhas 
semelhantes serão fei-
tas e com isso mais pes-
soas vão aderir à desti-
nação correta dos pneus.

APÓS DEnÚnCIAS A reunião teve o objetivo de orientar e cobrar 
o cumprimento das exigências

Município reforça fiscalização de obras de 
prevenção e contenção em loteamentos

O Centro de Educação 
de Jovens e Adultos (Ceja) 
de Maravilha promoveu no 
último dia 28 palestra com 
a temática “Valorização da 
vida”, ministrada pelo pa-
dre, psicoterapeuta e pa-
rapsicólogo Hilário Dewes.

Conforme Dewes, que 
atua na Paróquia São José 

Operário, se preenchermos 
a vida com coisas boas, op-
tando por uma vida regra-
da, com alimentação ade-
quada e mantendo-se longe 
dos vícios, viveremos de for-
ma saudável e feliz. Ele tam-
bém ressaltou a importância 
da motivação, principal-
mente nos estudos.  

Hilário Dewes abordou a importância da motivação 

Divulgação

O período chuvoso dos 
últimos dias causou alguns 
transtornos para moradores 
que residem próximo a lote-
amentos em construção em 
Maravilha. O governo muni-
cipal recebeu denúncias in-
formando que água e ter-
ra de loteamentos estavam 
atingindo imóveis próximos 
após pancadas de chuva. 

No início desta semana 
proprietários de loteamentos 
em construção foram chama-
dos para reunião na prefei-
tura, com a prefeita, Rosimar 
Maldaner, e técnicos do se-
tor de planejamento, opor-

reunião foi realizada com loteadores

Divulgação

tunidade em que foi refor-
çada a exigência de obras de 
contenção e prevenção. Es-
tas obras tratam, por exemplo, 
de barreiras para segurar a 
água, terra, entre outros mate-
riais que estejam nestes lotea-
mentos, para que outros imó-

veis não sejam atingidos, o 
que vem acontecendo princi-
palmente em dias chuvosos. 

Conforme o diretor de 
planejamento urbano, Berlin 
Marcos Felippin, o municí-
pio chegou a embargar dois 
loteamentos. No início da 

semana um dos empreendi-
mentos já havia regulariza-
do a situação e outro estava 
apresentando uma proposta 
para solucionar o problema. 

A reunião teve o obje-
tivo de orientar e cobrar o 
cumprimento das exigên-
cias. Felippin reforça que 
planos de contenção e pre-
venção também são exi-
gidos para qualquer ou-
tra obra de infraestrutura 
no município. Em caso de 
construções ou reformas, 
por exemplo, o responsá-
vel não deve deixar mate-
riais em locais impróprios.
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CIRURgIÃO-DEnTISTA 
PROFESSOR E InSCRIÇÃO 

nO COnSELHO

Em fevereiro de 2018, o Conselho Federal de Odon-
tologia editou e publicou a Resolução n. 187/2018, de-
sobrigando o cirurgião-dentista que exerce exclusiva-
mente a atividade de docente na educação superior, em 
tempo integral, de manter inscrição junto ao Conselho 
de Odontologia, isentando-o de pagamento de anuida-
de profissional.

Apesar disso, em menos de um mês após a publi-
cação, em 22 de março de 2018, o próprio Conselho 
revogou a citada normativa, através da Resolução n. 
188/2018.

A instabilidade desse cenário tem gerado dúvidas 
sobre a (des)necessidade de o profissional dentista que 
exerce atividades vinculadas exclusivamente à docência 
manter e quitar a anuidade perante o conselho profis-
sional que regulamenta sua profissão.

Em que pese a polêmica, vigora no momento a per-
manência do que já ocorria anteriormente, exigindo-se 
a inscrição do cirurgião-dentista que exerce atividade 
exclusivamente na docência superior a manter registro 
e consequentemente a obrigação de pagar a anuidade 
estabelecida pelo Conselho da atividade profissional.

Ressalta-se, então, que a Resolução n. 188/2018 do 
CFO revogou a Resolução n. 187/2018, de modo que atu-
almente o cirurgião-dentista que exerce exclusivamente 
atividade de docente deverá, sim, manter sua inscrição 
junto ao Conselho de Classe.  

AnTES DE DESEJAR SER AMADO, 
TOME A InICITIVA DE AMAR

  
do ponto de vista da Psicologia, do-
ença é manifestação do anseio de ser 
amado, é o estado de buscar o amor. 
Por isso, se tratarmos a pessoa doen-
te com amor verdadeiro, ela se curará. 
Contudo, é preciso também que o pró-
prio doente tome a iniciativa de amar, 
pois a manifestação de amor conduz à 
cura. É fato que “Quem ama, é amado”.

LEO CLUBE MARAVILHA 
Páscoa LEO promove 
gincana e doação de 
ovos de chocolate 

A tradicional campanha Pás-
coa LEO, realizada pelo LEO Clu-
be Maravilha, este ano foi realiza-
da na Escola de Educação Básica 
Santa Terezinha. As turmas do 3º 
ano dos turnos matutino e vesper-
tino receberam os in-
tegrantes da entidade 
que realizaram ativida-
des educativas. “Nosso 
foco foi fazer uma gin-
cana para entreter as 
crianças, mas ao mes-
mo tempo fazer com 
que elas desenvolvam 
o trabalho em equi-
pe”, afirmam os sócios.

Após as brincadei-
ras com o coelho, foi 
a vez de receber uma 

lembrança. Cada criança ganhou 
um ovo de chocolate para levar 
para casa. “Ficamos felizes com 
o movimento de felicidade que 
criamos. Agradecemos a esco-
la pela oportunidade”, finalizam. 

Objetivo da campanha é desenvolver o trabalho em 
equipe e o espírito da Páscoa

Divulgação

O campus São Miguel do 
Oeste do IFSC está com ins-
crições abertas até amanhã 
(8) para 86 vagas em cursos 
de qualificação profissional 
rápida. Os cursos de qualifi-
cação são ofertados nas mo-
dalidades formação inicial e 
continuada (FIC) e são volta-
dos para o aperfeiçoamento 
profissional em diversas áre-
as. São cursos rápidos, com 
cerca de três meses de dura-
ção. As inscrições devem ser 
feitas pela internet no Siste-
ma de Ingresso do IFSC. Para 
candidatos que não possuem 
acesso à internet, o IFSC dis-
ponibiliza computadores 
para isso em todos os campi. 

Os cursos oferecidos nes-
ta etapa têm apenas uma for-

ma de ingresso: por sorteio 
público, que será realiza-
do na terça-feira (10), às 15h, 
na Reitoria. Todos os cur-
sos oferecidos neste edital 
não possuem taxa de inscri-
ção. Os pré-requisitos, tan-
to de idade, quanto de es-
colaridade, variam de um 
curso para o outro. A lista-
gem dos candidatos sorte-
ados, para a matrícula em 
primeira chamada, será di-
vulgada no dia 11 de abril 
de 2018. Em São Miguel do 
Oeste os cursos disponí-
veis são: Eletricista Insta-
lador Predial de Baixa Ten-
são; Geotecnologias para 
Uso Escolar; e Treinamen-
to de Manipuladores de Ali-
mentos, todos noturnos.

qUALIFICAÇÃO PROFISSIOnAL

IFSC disponibiliza 86 
vagas em cursos gratuitos

Com participação de jor-
nalistas e lideranças locais, São 
Miguel do Oeste e Maravilha 
sediaram a 9ª e 10ª Sabatinas 
Regionais do deputado estadu-
al Gelson Merisio, pré-candida-
to ao governo do estado. Ele de-
bateu com os convidados temas 
como segurança, agricultura fa-
miliar, rodovias e cooperativis-
mo, entre outros. 

Para Merisio, o grande desa-
fio é construir esperança ao jo-
vem do Oeste, associada à voca-
ção local do agronegócio, mas 
com oportunidades de outras 
conexões. Merisio acredita que, 
sem isso, o modelo de agricultu-
ra familiar pode chegar à exaus-
tão. “Essa ampliação de foco de-

Deputado fala sobre diversos assuntos

SABATInA Encontro tratou temas de interesse da comunidade

Merisio destaca desenvolvimento 
do Oeste e da educação

pende de visão estratégica do 
governo. As realizações chegam 
mais naturalmente nos polos já 
desenvolvidos. Se tivéssemos um 
governador daqui, duvido que a 
BR-282, por exemplo, já não esti-
vesse duplicada”, disse.

Questionado sobre os recur-
sos para as obras que o Oeste pre-
cisa, o deputado explicou que a 

primeira forma é o profundo en-
xugamento da máquina pública, 
pois o modelo de Estado esgotou 
sua capacidade de oferecer bons 
serviços; a outra é adotar de fato a 
tecnologia nos serviços públicos. 

O tema educação também 
ganhou destaque na Sabatina. O 
deputado defende que a pasta da 
Educação cuide efetivamente de 

ensino, não de obras, e que se in-
vista na relação aluno-professor. 
“Ainda não há conexão das no-
vas tecnologias com a educação. 
Temos exemplos que funciona-
ram, por isso queremos abrir o 
debate com os profissionais de 
educação, ouvir quem enten-
de e construir um modelo cata-
rinense com adoção de tecnolo-
gias que vão agregar satisfação à 
relação aluno-professor. A ques-
tão do professor não é só salarial, 
mas de satisfação com seu traba-
lho”, completou.

O pré-candidato fez ques-
tão de falar também de seguran-
ça, que, segundo ele, deve ser a 
grande prioridade dos governan-
tes daqui para frente.

Luís Gustavo Debiasi
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LUIZ CaRLOS
PRaTES

O Sicoob/Credial pro-
moveu no último dia 29 as-
sembleia geral ordinária e 
extraordinária referente ao 
exercício 2017. O evento, que 
foi realizado na SER Auriver-
de, contou com a presença de 
em torno de dois mil associa-
dos de diferentes municípios 
da área de atuação da coope-
rativa.

Na oportunidade, foi rea-
lizada a prestação de contas 
da cooperativa, que foi apro-
vada por unanimidade en-
tre os associados, eleito o 
novo Conselho de Adminis-
tração, Fiscal e Diretoria Exe-
cutiva. Foi instituído também 
um comitê de honra, consti-
tuído pelos sócios-fundado-
res, além de homenagens aos 
mesmos ainda em vida, bem 
como os familiares dos só-
cios-fundadores já falecidos. 

O evento foi conduzido 
pelo presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, o 
qual avaliou o ano 2017 po-
sitivamente. “Finalizamos o 
exercício de 2017 com resul-
tados altamente gratifican-
tes, certamente em função do 
modelo administrativo im-
plantado e o apoio incondi-
cional de nossos associados, 
que fazem do Sicoob Cre-
dial a sua instituição finan-
ceira”, enfatiza. Para o presi-
dente, todo esse crescimento 
se deve à atuação transpa-
rente e responsável da coo-
perativa com os recursos dos 
associados. “Estamos cons-
tantemente ampliando espa-
ços físicos, enquanto bancos 
fecham pontos de atendi-
mento e empresas fecham 
suas portas por falta de re-
cursos financeiros ou má ges-
tão”, aponta.

Após o evento e as home-
nagens, os associados foram 
recepcionados para jantar 
comemorativo e dançante.

OS RESULTADOS
Em 2017 a cooperativa re-

gistrou resultado superior ao 
exercício de 2016 de 31%, isto 
é, de R$ 16.280 milhões para 
R$ 21.360 milhões. Destes, R$ 
13 milhões foram destinados 

EXERCÍCIO 2017 Assembleia faz prestação de contas, e elege o 
novo Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva

Sicoob Credial apresenta 
R$ 21 milhões de resultados REZA, MAS CORRE

Às vezes é preciso recontar uma velha história para que uma história 
nova fique devidamente emoldurada, bem clara. Vamos lá. Já contei aqui a 
história dos dois amigos que andavam pela floresta quando ouviram o rugir 
de um leão. Um deles juntou as mãos e disse ao outro: - Vamos rezar! Ao que 
o primeiro respondeu – Sim, mas vamos correr também!

De fato, rezar diante do perigo e nada fazer para evitá-lo é pedir chum-
bo na vida. E digo isso acabando de ouvir, mais uma vez, a pergunta idio-
ta da Globo: - “Que Brasil você quer para o futuro”? E os parvos respondem.

Ocorre que eu gostaria de ver, de saber, como é, intimamente, a vida 
desses “brasileiros” que dizem de um Brasil por eles sonhado, mas... Que 
não ajudam a construí-lo. E isso vale não apenas para o País, mas para a vida 
pessoal de cada um. Se a pessoa que pede por uma escola pública melhor 
não for, ou tiver sido, um excelente estudante, uma pessoa esforçada, que 
lê, que consulta dicionários, que procura por bons programas na tevê, que 
lê jornal diariamente, que vota de modo consciente, isso e mais aquilo, essa 
pessoa estará construindo um Brasil melhor para o futuro. E esse será tam-
bém o futuro dessa pessoa. Mas não, os babacas ficam se queixando de tudo 
mas não fazem a sua parte, enrolam, ficam pelo caminho, gemem o traba-
lho, o salário, os transportes, a saúde, tudo... Mas sabem gravar um vídeo, não 
por patriotismo, mas para a aparecer. 

É bom que lembremos que ficar orando o dia todo, ir à igreja, fazer o cir-
co da fé, da religiosidade e continuar traindo a mulher no WhatsApp, viver 
pulando a cerca sempre que pinta uma oportunidade, trabalhar de mau-hu-
mor, falar mal da empresa onde trabalha, votar errado e votar por interesses 
mesquinhos e imediatos é o que a maioria faz. Mais que a maioria. Mas vi-
vem, essas pessoas, posando de boazinhas. Se todas as pessoas que se dizem 
boas, honestas, fossem boas e honestas, ah, viveríamos no paraíso. De nada 
adianta rezar e não fazer a sua parte para um Brasil melhor. “Ah, mas eu tra-
balho”! Isso é obrigação. É preciso fazer mais que a obrigação, é preciso agir 
nas virtudes, próprias e coletivas, agir para o Ser e não para o reclamar. Como 
eu gosto de perder tempo... 

nÓS
Esta vale para nós todos. – “Todas as pessoas agem no seu próprio in-

teresse todo o tempo”. E eu não sei? A pessoa caridosa ou muito caridosa 
está na verdade aplacando suas angústias e sentimentos de culpa. Ela aju-
da para sentir-se bem, ajuda por ela e para ela. Ou será que alguém se sen-
te mal depois de ajudar alguém, de fazer uma boa ação? Somos sepulcros 
caiados sim, alguns mais, outros nem tanto, mas todos sim. Saber disso faz 
bem à saúde...

gRATIDÃO
Quem não sabe que a gratidão tem memória curta? Tendemos a esque-

cer em pouquíssimo tempo o bem que nos fizeram, mas... Nunca esquece-
mos o bem que fizemos aos outros e que deles esperamos gratidão eterna e 
rapapés. – Ah, mas eu não sou assim! Até hoje não encontrei quem concor-
dasse e admitisse essa amnésia a envolver a gratidão. Admitir os pecados é o 
primeiro passo para o perdão, não é mesmo, Senhor Cristo?

FALTA DIZER
Vagabundo, 16 anos, entrou num supermercado, Florianópolis, pegou 

uma barra de chocolate e mandou ver, sem pagar... Um segurança o interpe-
lou energicamente e o vagabundo disse que ia gritar e que o segurança ia se in-
comodar. Ganhou a parada. Na minha delegacia, o vagabundo ia “vomitar”...

COnSELHO DE ADMInISTRAÇÃO
Hermes barbieri - presidente
Daniel Ferrari - vice-presidente
adriane baroncello - secretária
Cláudio roque avrella - conselheiro
reinaldo Gatto - conselheiro
José Seni dos Santos - conselheiro
antonio arcenio boll - conselheiro
Neiva rossa Schaefer - conselheira
Egidio augustinho Werlang – conselheiro

COnSELHO FISCAL
José antônio Kunz - conselheiro efetivo
loraine Heinen lauschner - conselheira efetiva
Ângela Kist Huppes - 
conselheira efetiva
Cesar Santo Jacomini - 
conselheiro suplente
rose Carmen binoto - 
conselheira suplente
antônio Marcos 
Grünwaldt - conselheiro 
suplente

Única chapa apresentada foi eleita por unanimidade 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

aos associados em forma de 
capitalização e conta corren-
te e R$ 8.360 milhões foram 
para fundos. Só para exem-
plificar, os resultados dos úl-
timos cinco anos foram R$ 
80.800 milhões e, destes, R$ 
43 milhões foram destina-
dos para o quadro social e o 
restante, R$ 37.800 milhões, 
para fundos e reservas, ge-
rando assim segurança dian-
te de qualquer instabilidade 
financeira. Outros dados: nú-
mero de associados 32.179, 
ativos R$ 750 milhões, contas 
capital R$ 71 milhões. 

SORTEIO
Durante o evento foi re-

alizada a entrega simbólica 
das 12 motocicletas, um ve-
ículo Fiat Uno e uma cami-
nhonete Hilux para os as-
sociados contemplados na 
campanha de capitalização, 
conforme relação a seguir:
Musical Grupo Cha-
ma Ltda. - Cunha Porã
Hildo Gaedi-
cke - Cunha Porã
Noeli Bosing Wer-
le- Cunhataí
Rosmari Zanella - 
Flor do Sertão
Sabrina Melo de Oli-
veira - Iraceminha
Patrick Canton - Ma-
ravilha Centro
Nicolas Gheno Tomazo-
ni - Maravilha Centro
Trator Peças Almeida Ltda. 
Me - Maravilha Madalozzo
Claudir Trindade de Vargas - 
Santa Terezinha do Progresso
Afonso Sausen - São Carlos

Pedro Petter - São Mi-
guel da Boa Vista
Eoclides Edonir Dum-
mer - Tigrinhos
Anildo Klein - São Mi-

guel da Boa Vista – Ga-
nhador do Fiat Uno
Robson Rodrigo Krein - San-
ta Terezinha do Progres-
so – Ganhador da Hilux

Eleição do conselho de administração, 
fiscal e diretoria-executiva

 “O nosso Conselho de Ad-
ministração, Diretoria Executi-
va, Conselho Fiscal e os funcio-
nários estão sempre atuando 
com responsabilidade e pre-
parados para suas funções. 

Quem planeja e executa as ta-
refas e metas, sempre terá a 
possibilidade de sucesso”, des-
taca o presidente. Confira a se-
guir a relação dos eleitos du-
rante a assembleia geral. 

DIRETORIA EXECUTIVA
Márcio luiz Schmitt - 
diretor operacional
ademir Valdir ludke - 
diretor administrativo
Darci Valmir Kluge - 
diretor financeiro
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SORTEIO

SÃO MIgUEL DO OESTE

Associada do Sicredi recebe prêmio de R$ 10 mil

Prefeito assina lei que permite repasse 
mensal de valores às APPs

A associada do Sicre-
di Anair Gonçalves de Lima, 
de Pinheirinho do Vale (RS), 
foi contemplada no sorteio 
do Seguro Residencial e ga-
nhou R$ 10 mil. Anair rece-
beu o prêmio no último dia 
22, entregue pelo gerente da 
agência, Juciani Albarello, 
e pelo diretor-executivo da 
cooperativa, Jaques Samuel 
do Santos. “Além de garan-
tir proteção, tranquilidade e 
segurança para a minha re-

sidência, o meu Seguro Resi-
dencial do Sicredi possibili-

tou que ganhasse um prêmio 
em dinheiro”, destaca Anair.

Com o Seguro Residen-
cial Mapfre do Sicredi, o se-
gurado concorre a prêmios 
de R$ 10 mil por meio de 
quatro sorteios mensais re-
alizados pela Loteria Fede-
ral. Em parceria com a Ma-
pfre Seguros, o Sicredi já 
distribuiu aproximadamen-
te R$ 4 milhões em prê-
mios. No Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC, R$ 130 mil já 
foram entregues para 13 
associados da região.

anair de lima ganhou r$ 10 mil em sorteio

Divulgação

O prefeito de São Miguel 
do Oeste, Wilson Trevisan, assi-
nou, na noite de segunda-feira 
(2), lei que garante repasse men-
sal de valores para as associações 
de pais e professores (APPs). As 
APPs receberão entre R$ 700 e 
R$ 1,5 mil para efetuar pequenos 
serviços de manutenção e repa-
ros nas unidades escolares. Na 
oportunidade, Trevisan entre-
gou, simbolicamente, a um pre-
sidente de APP, uma cópia da lei. 

O ato foi realizado durante 
o 1º Encontro de Pais promovi-
do pela Secretaria de Educação, 
para os responsáveis por alu-
nos da educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamen-
tal, atendidos pela rede munici-
pal de ensino. O evento contou 
com a parceria do Sistema Edu-
cacional Família e Escola (Sefe), 
empresa fornecedora dos no-
vos materiais didáticos e ca-
pacitações para professores, 

gestores escolares e pais de 
alunos. O município investiu 
mais de R$ 1,2 milhão na im-
plantação do novo sistema. 

A palestra desta segunda-fei-
ra foi ministrada pela psicólo-
ga, professora e assessora pe-
dagógica do Sefe, Kátia Bocuti. 

Marcos Lewe/WH Comunicações

ato foi realizado durante o 1º Encontro de Pais promovido pela Secretaria de Educação  

SUPERAÇÃO Radialista falou sobre queda do avião da Chapecoense 
em 2016 e como faz para seguir em frente, viver melhor a cada dia

Palestra com Rafael Henzel lota 
Lar de Convivência

A JCI, em parceria com 
CDL e Associação Empresa-
rial, realizou palestra com o 
radialista e narrador esporti-
vo Rafael Henzel, sobreviven-
te da tragédia que envolveu 
o voo da Chapecoense em 
2016. Henzel é um dos seis 
sobreviventes. 

Durante o evento, que lo-

tou o Lar de Convivência dos 
Idosos na noite de quinta-fei-
ra (5), Henzel atendeu fãs e 
falou sobre como é a vida de-
pois da tragédia. O tema da 
palestra foi: “Viva como se es-

tivesse de partida”. 
O profissional disse que 

depois do acidente ficou cla-
ro que as pessoas se odeiam 
por motivos pequenos. Em 
entrevista ao Jornal O Líder, 

ele critica a intolerância das 
pessoas. “Enquanto nós es-
tivermos assim, o Brasil não 
melhora. Nossa mudança 
tem de começar com a gen-
te”, afirma.

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

lar de Convivência ficou lotado e Henzel atendeu fãs com autógrafos em seu livro

Para Henzel, as pessoas se odeiam por 
coisas pequenas e isso prejudica todos

Na noite da quinta-feira (5) 
as lideranças regionais do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) estive-
ram reunidas na sede da Associa-
ção dos Motoristas de Maravilha 
(Assommar). Na oportunidade, 
esteve presente o deputado es-
tadual da sigla, Patrício Destro. 

De acordo com Destro, a in-
tenção com os encontros é de for-
talecimento do partido no Estado. 
Ele destacou o crescimento do 
PSB nos últimos anos. “Há dois 
anos tínhamos duas prefeitu-
ras, Barra Velha e Anita Garibaldi, 
menos de 20 mil eleitores, e hoje 
nós temos quase um milhão de 
pessoas que o PSB comanda no 
Estado. A última grande conquis-
ta foi a cidade de Blumenau, onde 
o prefeito Napoleão Bernardes re-
nunciou e o nosso representan-
te agora prefeito Mario Hilde-

brandt e entre outras prefeituras 
próximas destaque para Chape-
có e São Miguel da Boa Vista, que 
também comandamos”, disse.  

Para ele, os encontros são a 
oportunidade de trazer mais filia-
dos para a sigla. Sobre as próxi-
mas eleições em nível nacional, 
o deputado disse que o candi-
dato do partido é Joaquim Bar-
bosa. Já no Estado, neste mo-
mento tudo indica que o PSB 
forma aliança com o PSD e PP.

Sobre a situação dele nas 
próximas eleições, o deputa-
do disse que vai à reeleição. 
Ele também garantiu auxí-
lio ao vereador Celso Antô-
nio Ledur na busca de re-
cursos para o município. 
O roteiro de encontros se-
gue durante esta semana em 
todo o Oeste catarinense. 

MARAVILHA 

PARA DESEnVOLVER 

Encontro do PSB 
reúne lideranças 

Cras recebe qualificação 
do Programa Cidade 
Empreendedora

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

lideranças da sigla se reuniram com deputado na assommar

Com o objetivo de provocar 
uma discussão com os jovens so-
bre trabalho, negócio e empreen-
dedorismo, o Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras) de 
Maravilha participou do Programa 
Cidade Empreendedora realizado 
pelo Sebrae/SC. O curso de 12 ho-
ras teve como participantes profis-
sionais do Centro e de escolas do 
município. De acordo com a coor-
denadora do Cras, Karina Vendra-
me, a qualificação foi ministrada 
pelo profissional do Sebrae, Al-
demar Moscou. “A próxima etapa 

será transmitir esse conhecimen-
to aos alunos de escolas e dos nos-
sos projetos. Pretende-se que eles 
conheçam esse universo e identi-
fiquem oportunidades”, explica.

A meta é atingir 500 jovens 
até dezembro deste ano com 
cursos de 12 horas, trabalhadas 
em formato de oficinas. “Que-
remos inspirar os jovens para o 
mercado de trabalho. Ao lon-
go do ano vamos espalhar es-
sas 14 pessoas que fizeram par-
te do curso pelas instituições e 
projetos de ensino”, afirma. 

Curso teve carga horária de 12 horas 

Divulgação
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“É feliz quem sonha, mas só tem sucesso 
quem se dispõe a pagar o preço para 
transformar seu sonho em realidade” 

Silvio Santos
por rAQUel bASSo Hübner

ECONOMIa E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

TOP MARTE: 44 AnOS
A Top Marte, de comércio tradicional que atende o municí-

pio de São Miguel do Oeste e região, completa 44 anos. Atua como 
loja de confecções e calçados infantil e adulto, além do ramo 
de decorações. A empresa está estabelecida desde 1974 e con-
ta com administradores e equipe muito simpáticos e solícitos. Pa-
rabéns a todos que fazem ou fizeram parte desta história!

SC DISPOnIBILIZA R$ 256 MI PARA PAgAR 
PRECATÓRIOS COM DESÁgIO

O Estado abriu prazo para que detentores de precatórios – dívidas reconheci-
das em decisões judiciais – possam se inscrever para buscar acordos de concilia-
ção e, assim, acelerar o recebimento dos valores devidos. Para esse fim, foram dis-
ponibilizados R$ 256 milhões. A Câmara de Conciliação de Precatórios, vinculada à 
Procuradoria Geral do Estado (PGE), lançou edital convocando os interessados em 
celebrar acordo para apresentarem proposta de deságio que deverá se situar em al-
guma das seguintes faixas: 20%, 25%, 30%, 35% ou 40% do valor original. A inscrição 
do credor, com a escolha do deságio, deverá ser protocolada junto à PGE e dirigida 
à Câmara de Conciliação de Precatórios. O prazo para que os credores demonstrem 
interesse nesta alternativa foi aberto na segunda-feira (2) e se estende até 1º de ju-
nho. Todas as propostas recebidas serão separadas em grupos de deságio e classi-
ficadas pela ordem decorrente da listagem unificada do precatório fornecida pelo 
Tribunal de Justiça. Os grupos de deságio que oferecem maior percentual de redu-
ção de cada precatório terão preferência sobre os que oferecem percentual menor.

Santa Catarina é o Estado com 
maior taxa de vendas on-line

O setor de vendas on-line cresceu 12% em 
2017 (Atlas), apontando que mesmo em clima de 
recessão econômica, o brasileiro ainda está con-
sumindo e cada vez mais on-line, principalmente 
em Santa Catarina, Estado com maior taxa de con-
versão de vendas on-line (1,7%) segundo o relató-
rio “E-commerce Radar”, feito pela Atlas, seguido 
por Rio de Janeiro (1,6%), Mato Grosso do Sul e Rio 
Grande do Sul, ambos com taxa de conversão de 
1,5%. Os estados mencionados estão acima da taxa 
de conversão nacional, de 1,4%. Santa Catarina 
também é líder em conversão de vendas dentre os 
estados do Sul, Rio Grande do Sul aponta uma taxa 
de conversão de 1,5%, seguido do Paraná, 1,3%.

Número de turistas estrangeiros 
no Estado cresce 29%

O turismo em Santa Catarina representa 13% 
da movimentação econômica do Estado. E este 
bom momento no setor foi apresentado na ter-
ça-feira (3) pela Fecomércio SC, com a Pesquisa 
Turismo de Verão no Litoral Catarinense 2018. O 
relatório aponta que o percentual do público es-
trangeiro mais do que dobrou em relação a 2017, 
passando de 12,4% para 29%. E os turistas desem-
bolsaram 33,9% a mais que o ano anterior. Os da-
dos são apurados com turistas e empresários des-
de 2013. Neste ano, o levantamento foi feito em 
Balneário Camboriú, Bombinhas, Florianópo-
lis, Garopaba, Imbituba, Laguna, Porto Belo e São 
Francisco do Sul, nos meses de janeiro e fevereiro.

James Tavares / Secom

Congresso Nacional derruba veto e cria Refis

O Congresso Nacional, composto pelos senadores e 
deputados, derrubou na noite de terça-feira (3) o veto 
presidencial e criou o refis para as micro e pequenas 
empresas. O programa de refinanciamento de débitos foi 
aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro, mas 
o presidente, Michel Temer, vetou a sanção da lei. O veto foi 
derrubado por 346 votos a 1 na Câmara e no Senado o placar 
foi de 53 votos a zero. O programa vai beneficiar cerca de 600 
mil empresas cadastradas no Simples Nacional. Os pequenos 
negócios que aderirem ao refis poderão fazer o parcelamento 
dos seus débitos em 180 meses, com redução de juros e 
multas, das dívidas das empresas participantes do Simples 
Nacional. Serão refinanciados os impostos vencidos até 
novembro de 2017. as empresas do Simples Nacional deverão 
dar entrada de 5% do total devido – que poderá ser dividido em 
até cinco prestações – e a dívida será reduzida de acordo com 
as condições do pagamento da parcela restante:
– Pagamento integral: redução de 90% dos juros de mora 
(cobrados pelo atraso) e redução de 70% das multas.
– Em 145 meses: redução de 80% dos juros de mora e de 50% 
das multas
– Em 175 meses: redução de 50% dos juros de mora e de 50% 
das multas
Em todos os casos, o valor da prestação mensal não 
poderá ser menor que r$ 300. a adesão poderá ser 
feita em até 90 dias após a promulgação da lei. Para os 
microempreendedores individuais (MEis), as condições de 
pagamento serão as mesmas, exceto o valor mínimo das 
parcelas, que ainda será estabelecido pelo Conselho Gestor 
do Simples Nacional (CGSN). 
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No sábado (31) reinaugurou 
em Maravilha a loja Sorelle, 
na rua Santos Dumont, 

esquina com a rua Prefeito albino 
Cerutti Cella. Na oportunidade, foi 
realizada bênção da nova sala, pelos 
ministros Olindo e Zelma Tibola, 
além da recepção aos amigos e 
clientes. a sócia-proprietária ledacir 
Schafer aproveitou o momento para 
evidenciar a história da empresa.
a loja Sorelle agora conta com amplo 
e moderno espaço para atender 
seus clientes, com a qualidade e 
compromisso de sempre. ledacir 
lembra que continuam trabalhando 
com toda linha de lingeries femininas 
e moda íntima masculina, plus size, 
pijamas, moda praia e semijoias, 
sempre com novidades.
Os telefones para contato da Sorelle 
são o 3664 4642 e o 98409 1181. a 
loja é das irmãs ledacir Schafer e 
Sirlei Gheno. 

PARCERIA Sorelle está instalada na Rua Santos Dumont, esquina com a Rua Prefeito Albino Cerutti Cella

Loja Sorelle é reinaugurada em Maravilha 
Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder/Divulgação

Equipe é composta pelas sócias-proprietárias e colaboradoras No dia da inauguração, equipe atendeu clientes

Ministros realizaram cerimônia para pedir proteção e sucesso ledacir contou um pouco da história da loja aos presentes
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por dr. GeovAni delevAti

MEdICINa E SaÚdE

TIPOS
Esse conjunto de sinais e 

sintomas neurológicos é cha-
mado de síndrome parkinso-
niana ou parkinsonismo. Do-
enças diferentes e causas muito 
diversas podem produzir essa 
síndrome parkinsoniana. En-
tretanto, a principal causa des-
sa síndrome é a própria Doença 
de Parkinson, em aproximada-
mente 70% dos casos.

Os demais casos relacio-
nam-se a enfermidades ou con-
dições clínicas nas quais os sin-
tomas são semelhantes, porém 
outras características estão pre-
sentes e a história clínica e a 
evolução vão ajudar no diag-
nóstico diferencial. Portanto, 
quando um médico faz men-
ção ao parkinsonismo ou sín-
drome parkinsoniana, ele não 
estará necessariamente se re-
ferindo à Doença de Parkin-
son. Uma causa importante 
de parkinsonismo secundário 
é o uso de certos medicamen-
tos (por exemplo, algumas das 
drogas usadas para vertigens, 
tonturas e doenças psiquiátri-
cas e alguns remédios para hi-
pertensão). A importância de 
se identificar esses casos é que 
os sintomas são potencialmen-
te reversíveis com a interrupção 
dos medicamentos que os cau-
saram.

CAUSAS
Com o envelhecimento, 

todos os indivíduos saudáveis 
apresentam morte progressiva 

DIA MUnDIAL DA DOEnÇA DE PARkInSOn - 11 DE ABRIL
a Doença de Parkinson é 
uma doença degenerativa do 
sistema nervoso central, crônica 
e progressiva. É causada por 
uma diminuição intensa da 
produção de dopamina, que é um 

neurotransmissor (substância 
química que ajuda na transmissão 
de mensagens entre as células 
nervosas).
a dopamina ajuda na realização dos 
movimentos voluntários do corpo 

de forma automática, ou seja, 
não precisamos pensar em cada 
movimento que nossos músculos 
realizam, graças à presença dessa 
substância em nossos cérebros. 
Na falta dela, particularmente 

numa pequena região encefálica 
chamada substância negra, o 
controle motor do indivíduo é 
perdido, ocasionando sinais e 
sintomas característicos, que 
veremos adiante.

das células nervosas que pro-
duzem dopamina. Algumas 
pessoas, entretanto, perdem es-
sas células (e consequentemen-
te diminuem muito mais seus 
níveis de dopamina) num rit-
mo muito acelerado e, assim, 
acabam por manifestar os sin-
tomas da doença. 

Não se sabe exatamen-
te quais os motivos que levam 
a essa perda progressiva e exa-
gerada de células nervosas (de-
generação), muito embora o 
empenho de estudiosos deste 
assunto seja muito grande. Ad-
mitimos que mais de um fator 
deve estar envolvido no desen-
cadeamento da doença. Esses 
fatores podem ser genéticos ou 
ambientais.

PRInCIPAIS SInTOMAS
Os principais sintomas da 

doença de Parkinson são a len-
tidão motora (bradicinesia), a 
rigidez entre as articulações do 
punho, cotovelo, ombro, coxa 
e tornozelo, os tremores de re-
pouso notadamente nos mem-
bros superiores e geralmen-
te predominantes em um lado 
do corpo quando compara-

do com o outro e, finalmente, o 
desequilíbrio. Estes são os cha-
mados “sintomas motores” da 
doença, mas podem ocorrer 
também “sintomas não-moto-
res” como diminuição do olfato, 
alterações intestinais e do sono.

TRATAMEnTO
A Doença de Parkinson é 

tratável e geralmente seus si-
nais e sintomas respondem de 
forma satisfatória às medica-
ções existentes. Esses medica-
mentos, entretanto, são sinto-
máticos, ou seja, eles repõem 
parcialmente a dopamina que 
está faltando e, desse modo, 
melhoram os sintomas da do-
ença. Devem, portanto, ser usa-
dos por toda a vida da pessoa 
que apresenta tal enfermidade, 
ou até que surjam tratamentos 
mais eficazes. Ainda não exis-
tem drogas disponíveis comer-
cialmente que possam curar 
ou evitar de forma efetiva a pro-
gressão da degeneração de cé-
lulas nervosas que causam a 
doença. Há diversos tipos de 
medicamentos antiparkinso-
nianos disponíveis, que devem 
ser usados em combinações 

adequadas para cada paciente 
e fase de evolução da doença, 
garantindo, assim, melhor qua-
lidade de vida e independência 
ao enfermo. Também existem 
técnicas cirúrgicas para atenu-
ar alguns dos sintomas da do-
ença de Parkinson, que de-
vem ser indicadas caso a caso, 
quando os medicamentos fa-
lharem em controlar tais sin-
tomas. Tratamento adjuvante 
com equipe multiprofissional 
é muito recomendado, além de 
atividade física regular. O obje-
tivo do tratamento, incluindo 
medicamentos, fisioterapia, fo-
noaudiologia, suporte psicoló-
gico e nutricional, atividade fí-
sica, entre outros, é melhorar a 
qualidade de vida do paciente, 
reduzindo o prejuízo funcional 
decorrente da doença, permi-
tindo que o paciente tenha uma 
vida independente, com quali-
dade, por muitos anos.

PREVEnÇÃO
Não há como prevenir a 

Doença de Parkinson com os 
recursos disponíveis atualmen-
te. Embora hoje seja possível 
identificar indivíduos com alto 
risco de conversão para Parkin-
son, por exemplo, portadores 
assintomáticos de genes pato-
gênicos, as estratégias medica-
mentosas e com outras terapias 
alternativas ainda não se mos-
traram eficazes para prevenir a 
progressão da doença. 

Fonte: www.einstein.com.br
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por dr. deny donAto AlFAno 

PSIQUE & aMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

PALESTRA
Centro Espírita Emmanuel irá inaugurar sede própria

Na quinta-feira (12) o Cen-
tro Espírita Emmanuel irá inau-
gurar novas instalações em Ma-
ravilha. A sede está localizada 
na Avenida Presidente Kenne-
dy, 1397, no Bairro Civemara. De 
acordo com a presidente, Marga-
rete Regina Bertollo, há mais de 
uma década os integrantes tra-
balham para a aquisição da sede 
própria. “Com a colaboração dos 
trabalhadores e simpatizantes, 
por meio de contribuições men-
sais, vendas de pizzas, de livros, 
promoção de eventos como te-

MARAVILHA Associação Empresarial e CDL realizaram o evento 
na noite de quarta-feira (4)

Prestação de contas e construção 
da nova sede pautam assembleia

A CDL e Associação Empre-
sarial de Maravilha realizaram, 
na noite de quarta-feira (4), a pri-
meira assembleia geral de asso-
ciados do ano 2018. O primeiro 
assunto em pauta foi a prestação 
de contas do ano 2017. Confor-
me a presidente das entidades, 
Poliana de Oliveira, foram repas-
sadas todas as questões finan-
ceiras, as quais foram aprovadas 
pelo Conselho Fiscal e associa-
dos presentes. 

Além dos números, a pres-
tação de contas deixou os as-
sociados a par de todas as ati-
vidades, encaminhamentos, 
serviços, ações e projetos realiza-
dos diariamente pelas entidades. 
O evento foi no auditório e a pau-
ta também teve como destaque a 
construção da sede própria das 
entidades. Na oportunidade, foi 
feito o lançamento da carta-con-
vite de serviços de construção da 
edificação. 

Poliana disse que o momen-
to é muito importante e a partir 
deste lançamento as empresas 
interessadas poderão fazer pro-
postas para executar a obra. Ela 
lembra que serão priorizadas as 
propostas apresentadas por em-
presas associadas e, se necessá-
rio, oportunizado para não só-
cios. 

A nova sede será edifica-
da na Rua Jorge Lacerda, esqui-
na com a Avenida Sete de Setem-

bro, com mais de 400 m² de área 
construída. A estrutura vai contar 
com salas administrativas, sala 
de reuniões, copa, auditório com 
capacidade para dois eventos si-
multâneos e já com possibilidade 
de ampliações futuras. No próxi-
mo dia 16 será realizada expla-
nação sobre o projeto, com espa-
ço para esclarecer as dúvidas das 
empresas interessadas. No dia 25 
é o prazo final para apresentação 
das propostas. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

 associados acompanharam a assembleia Diretoria comandou o evento

Sede está localizada na avenida Presidente Kennedy

Camilla Constantin/O Líder

atros e palestras, este grande so-
nho será realizado”, afirma. 

Para marcar a data, o Cen-
tro irá oferecer palestra intitulada 
“O convite de Jesus”, com Sérgio 

Bento, às 19h30. “Deixamos aqui 
o convite a quem quiser partici-
par, serão todos bem-vindos”, diz. 

O Centro Espírita Emma-
nuel foi formalizado e credencia-

do junto à Federação Espírita Ca-
tarinense há 20 anos. Atualmente, 
além das exposições públicas gra-
tuitas que ocorrem todas as quin-
tas-feiras, às 19h30, realiza evan-
gelização infantil para crianças de 
4 a 12 anos, passe, atendimento 
fraterno, iniciação do evangelho 
no lar, grupos de estudo do Livro 
dos Espíritos e grupo mediúni-
co. “Desenvolvemos atividades 
assistenciais, sempre orientadas 
a proporcionar, além da carida-
de material, um conforto espiri-
tual aos necessitados”, explica. 

DIA MUnDIAL DA SAÚDE FEIRA DO PEIXE
Município promove 
atividades hoje

Produtores comercializam 
mais de 20 toneladas

A Secretaria de Saúde de Maravilha promove atividades hoje (7), 
Dia Mundial da Saúde. De acordo com a secretária de Saúde, Mi-
riane Sartori, o objetivo é apresentar as práticas alternativas, que fo-
ram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, e serão aplicadas pelo 
SUS. O evento começa às 16h, com mateada. Com o encaminhamen-
to de verbas do governo federal, o município poderá oferecer os ser-
viços. Os atendimentos serão com massagem terapêutica, auriculote-
rapia, ventosaterapia, acupuntura, reflexologia, massagem relaxante, 
terapia com florais, além de pilates e yoga. Agora, Miriane ressalta 
que serão oferecidas as ações que podem ser executadas em grupo.

Com a participação de vários produtores, o município de Mara-
vilha realizou no mês passado a Feira Municipal do Peixe. De acor-
do com a Secretaria de Agricultura, que auxiliou os produtores na 
venda do pescado, a comercialização é contabilizada nos principais 
dias da feira. No entanto, o montante é muito superior se conside-
rar as vendas diretas em propriedades, e durante fevereiro ou início 
de março. De acordo com o secretário Pedro Gilberto Ioris, é im-
portante para o município que a venda aconteça acima da expec-
tativa. A administração possui o programa de incentivo para o tra-
balho nos açudes. Em 2017, o incentivo total foi de R$ 82.276,00.

DEZ ESTUDOS DE PSICOLOgIA qUE 
TODOS OS APAIXOnADOS/nAMORADOS 

TERIAM qUE COnHECER
A psicologia é uma coisa séria e baseia-se em estudos científi-

cos que demostram como funcionam pessoas, processos e situa-
ções. Portanto quando forem consultar-se com um psicólogo, pe-
çam sempre pra ele em quais estudos está baseando-se para dizer o 
que está dizendo, pelo silêncio que está tendo ou pelas dicas que está 
dando: a maneira como ele responde mede a competência dele, o 
que é garantia de resultados. 

Hoje quero compartilhar com vocês 10 estudos científicos que 
todos os apaixonados/namorados teriam que conhecer para en-
tender um pouco melhor o que acontece do primeiro olhar ao en-
velhecer juntos. Ainda bem que tem o jornal para compartilhar um 
pouco de conhecimento, porque tentei várias vezes entrar na Uno-
esc de SMO, mas a coordenação não acha útil ou interessante as mi-
nhas contribuições baseadas sobre uma formação europeia, com 
um mestrado inovador até para a Europa e quatro pós-graduações 
para a formação dos psicólogos daqui. Mas para quem tiver interes-
se, vamos lá:

1. Para apaixonar-se precisa apenas de 20 centésimos de segun-
do: é o tempo que precisa para que as substâncias químicas que pro-
duzem euforia ajam no cérebro. Estudos de “neuroimaging” de-
monstram que o apaixonar-se envolve 12 áreas diferentes do cérebro 
que, quando pensamos ou olhamos a pessoa amada, liberam uma 
mistura de neurotransmissores, entre os quais oxitocina, dopamina, 
vasopressina e adrenalina (Ortigue, 2010).

2. Áreas cerebrais do amor e do desejo: são diferentes. O primei-
ro estudo que demostrou isso foi o de Cacioppo (que, aliás, foi tam-
bém meu professor na Itália) em 2012. Os resultados demonstram 
como alguns circuitos cerebrais vêm ativados, sejam do amor ou 
do desejo sexual: em particular estas áreas são as da motivação, das 
emoções e do pensamento abstrato. Isto significa que neurofisiolo-
gicamente o desejo sexual é algo muito mais simples de uma emo-
ção, mas envolve a motivação para um objetivo e o uso de um pensa-
mento alto. Conhecer bem estes estudos, portanto, é a base para que 
um psicólogo resolva problemas sexuais, como dificuldades de ere-
ção ou brochar, “iaculatio precox” ou dificuldades em ter orgasmos 
para ambos, homens e mulheres. O amor, a mais, ativa também ou-
tra área específica, chamada “estriado”: esta área gerencia o balance-
amento entre funções básicas e as elevadas (e sobre esta área que um 
psicólogo precisa trabalhar para reduzir as oscilações emocionais e 
comportamentais). 

3. Beijar ajuda a escolher: dois estudos recentes demostram como 
os beijos, além de serem sensuais, ajudam a escolher o parceiro e man-
tê-lo. Isto foi demostrado por Wlodarski e Dunbar numa pesquisa de 
2013. Isto vale especialmente para as mulheres. Os cientistas demos-
traram como existe uma correlação positiva entre o tempo dedicado 
ao beijar-se e a qualidade e a duração da relação. Ou seja, mais as pes-
soas se beijam, melhor e mais duradoura é a relação. Isto não vale, por 
exemplo, com o sexo. Este estudo demostra, por exemplo, como o fato 
que muitos homens daqui que consideram o sexo como uma mani-
festação de carinho, estejam errados. O que faz a diferença são os bei-
jos. Minha sugestão é um bom sexo repleto de beijos. 

4. Os casais se homologam depois de 25 anos: Zajonc demos-
trou em 1987 como as expressões faciais dos casais depois de 25 anos 
juntos se tornam idênticas, vistas por observadores externos e inde-
pendentes. 

5. As relações à distância podem funcionar: contrariamente ao 
sentido comum, as relações à distância podem funcionar. Dois são 
os fatores que ajudam nisso: contar-se e compartilhar informações 
muito íntimas; ter uma visão do parceiro muito idealizada (Jian e 
Hancock, 2013).

To be continued… Podem ler o resto da coluna semana que 
vem, no Jornal o Líder, ou agora no blog “Psique & Amor” por Deny 
Alfano (http://psiqueeamor.blogspot.com.br)
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MUDAnÇAS CALÇADAS 

Administração anuncia Eder Moraes 
para função na prefeitura como 
diretor de articulação política

Prefeitura notifica 16 empresas 
revendedoras de automóveis

Na manhã de segunda-
feira (2) foi realizada, no ga-
binete da prefeita de Mara-
vilha, Rosimar Maldaner, a 
posse de Eder Moraes como 
diretor de articulação polí-
tica, que deixa a Câmara de 
Vereadores para ocupar o 
cargo na prefeitura. O verea-
dor suplente Ivo Badia assu-
miu a vaga como edil na ses-
são de segunda-feira (2).

Estavam presentes dire-
tores; secretários; vice-pre-
feito, Sandro Donati; e de-
mais vereadores da situação. 
Moraes esclareceu em en-
trevista que não foi criado 
um novo cargo, mas muda-
do o nome da função. “An-
tes era chefe de gabinete e 
agora diretor de articulação 
política, então não foi cria-
do um novo cargo”, ressalta.

Moraes lembra que a 
mudança foi consenso, as-
sim como sua admissão em 
uma nova função. “A cida-
de de Maravilha já comporta 
na administração um pessoa 
para desempenhar esse pa-
pel e assim poder fazer uma 
articulação do governo com 

o Legislativo”, diz Moraes. 
Na entrevista, Mora-

es declarou que realmen-
te os vereadores, por di-
versas vezes, encontravam 
dificuldade de comunica-
ção com o Executivo e com 
isso o andamento dos pro-
jetos ficava prejudicado. 

ato oficial foi na segunda-feira (2), no gabinete da prefeita, rosimar Maldaner

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

A prefeitura de São Mi-
guel do Oeste notificou 16 
empresas revendedoras de 
automóveis que estavam 
utilizando os passeios pú-
blicos para expor seus veí-
culos à venda. Essa é a se-
gunda vez que algumas 
empresas estão sendo no-
tificadas. A partir da entre-
ga desta notificação, as em-

presas têm 30 dias para 
desocupar o espaço públi-
co que está sendo utilizado. 

Caso o prazo não seja 
cumprido, as empresas se-
rão multadas. O valor da 
multa é de R$ 466,38. Segun-
do informações, mais notifi-
cações serão encaminhadas 
a empresas também de ou-
tros setores, as quais usam 

os espaços públicos tanto na 
Avenida Willy Barth, quanto 
na Rua Waldemar Rangrab, e 
na área central da cidade. Caso 
haja reincidência, o valor da 
multa será dobrado. A medida 
leva em consideração um Ter-
mo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) assinado junto ao 
Ministério Público sobre a uti-
lização dos espaços públicos.

nOVIDADE Loja traz para a cidade preços acessíveis e marcas de qualidade 

Cia Mega Store 
é inaugurada no centro de Maravilha

Em evento espe-
cial para convida-
dos e à imprensa 

na noite de quarta-feira 
(4), foi realizada a inau-
guração da loja Cia Mega 
Store, na esquina da Ave-
nida Sul Brasil com a Rua 
Prefeito Albino Cerut-
ti Cella. Os proprietários 
salientam a nova arquite-
tura do ambiente, moder-
na e aconchegante, para 
que os clientes tenham 
mais conforto na hora de 
realizar suas compras.

A loja disponibiliza 
marcas diferenciadas e de 
qualidade, aliadas a pre-
ços acessíveis. No estabe-
lecimento os clientes vão 
encontrar roupas mas-
culinas e femininas, para 
adultos e crianças, além 
de calçados para todas as 
idades. De acordo com os 
responsáveis, todas as se-
manas haverá novidades. 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Gerente deu as boas-vindas ao público da noite Doces e salgados foram oferecidos aos convidados e clientesClientes marcaram presença em noite especial

Prefeita, rosimar Maldaner, também esteve na apresentação da loja
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O Programa de Diabetes, 
que apoia a conscientização, 
prevenção e controle da doen-
ça, realizado pelo Lions Clu-
be Maravilha, teve um novo 
passo. Ainda no mês de mar-
ço o Clube realizou palestra 
de orientação com a biomédi-
ca Paula Corrêa. Na terça-feira 
(3) os integrantes promoveram 
a entrega de nove mil folhetos 
para os agentes de saúde de 
Maravilha. “Como eles visitam 
todas as casas com o propósito 

de qualidade de vida, pedimos 
para que deixassem um folder 
em cada residência”, explica o 
presidente, Rudimar Begrow. 

O presidente agrade-
ce ao Sicoob Credial de Ma-
ravilha pelo apoio financeiro 
para a confecção dos folhe-
tos e a secretaria municipal 
pela parceria. “A nossa en-
tidade está grata pela cola-
boração das pessoas. Des-
sa forma nossas campanhas 
são mais eficientes”, afirma. 

PREVEnÇÃO E CUIDADO 

Lions Clube Maravilha 
promove campanha de 
conscientização ao diabetes

ÁRVORE MÁgICA 

Camilla Constantin/O Líder

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Diana Heinz/O Líder 

Nove mil folhetos foram entregues durante reunião com os agentes de saúde

Mudas de moringa, doadas na sede da rede Feminina de Combate ao Câncer 

Cerca de 600 mudas da 
moringa oleífera, árvore ori-
ginária da Índia, foram doa-
das pelo Lions Clube Mara-
vilha à população. A planta, 
que contém mais 92 nu-
trientes, 46 tipos de antio-
xidantes, além de 36 subs-
tâncias anti-inflamatórias e 
18 aminoácidos, é utilizada 

no combate à fome pelo pla-
neta. “Depois de uma pes-
quisa, constatamos cente-
nas de benefícios da árvore 
e queremos que todos com-
partilhem disso. Ela é cha-
mada de árvore mágica pe-
los botânicos e conseguimos 
as mudas para Maravilha”, 
destacam os integrantes. 

MÊS AZUL Grupo diz estar feliz com o crescimento de adeptos e 
pela integração da comunidade à causa

Mães azuis organizam programação 
de conscientização pelo autismo

O mês de abril será mais 
azul em Maravilha. A cor sim-
boliza o Dia Mundial pela 
Conscientização pelo Autis-
mo, celebrado na segunda-
feira (2). A data é importante, 
pois marca os esforços na luta 
pela inclusão e atenção qua-
lificada aos pacientes diag-
nosticados com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). 

Criada em 2008 pela Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU), o período visa 
sensibilizar as pessoas e fo-
mentar a discussão sobre o 
tema, despertando em cada 
um a responsabilidade com 
a causa.

As características mais 
comuns em quem possui a 
síndrome são dificuldades na 
comunicação, socialização 
e a atenção. Por conta des-
ses aspectos, a mobilização 
se faz importante e as mães 
azuis, nomenclatura utiliza-
da a mulheres com filhos au-

PROGRAMAÇÃO 
27/4 - Curso com a ortopedagoga Katrien Van Heurck 
“Percepções do TEa, particularidades sensoriais e as 
necessidades de uma aprendizagem funcional” – 8h – 
Maravilhas Park Hotel 
28/4 - Caminhada azul – 8h – Espaço Criança Sorriso 

tistas, Andrea Vendrusculo, 
Josaine Schneider e Roseni 
Torma começaram um movi-
mento de conscientização no 
município. 

No ano passado, com o 
apoio dos vereadores Cle-
ber Pertussati (PMDB) e Éder 
Moraes (PMDB), foi realizado 
o 1º Fórum sobre o Autismo. 
Este ano as atividades co-
meçaram na segunda-feira 
(2) com atividades de cons-
cientização nas escolas. No 
Centro de Educação Infantil 
Branca de Neve, onde Ricar-
do Delazari Reckers, de cinco 
anos, estuda, não é diferente. 
Ele é autista de grau um, co-
nhecido como leve, e confor-
me a mãe, Jussara Delazari, 
atividades como essas fazem a 
diferença. “Essa programação 
do Mês Azul é uma ponte para 
que as pessoas entendam, ao 
menos um pouco, sobre como 
é ser assim e abram portas”, 
afirma. 

 Nelcir Dal´Agnol/WH Comunicações

Equipe de servidores da Unidade de Saúde Gelci Helena do amaral aderiu à causa 
adquirindo camisetas da campanha 

ação realizada na escola de ricardo Delazari reckers (centro), autista de grau um 

UMA CAUSA DE TODOS 
Andrea afirma que a Rede 

de Atendimento ao Autismo 
de Maravilha agora está sendo 
coordenada pelo grupo. “Nós 
começamos em poucas pes-
soas e hoje muita gente par-
ticipa, nos procura em busca 
de apoio, respostas e conhe-
cimento”, explica.  Pensando 
nisso, este ano a programação 
terá um curso com a ortopeda-
goga Katrien Van Heurck, que 
trabalha há 29 anos com o as-
sunto e trará o tema “Percep-
ções do TEA, particularidades 

sensoriais e as necessidades de 
uma aprendizagem funcional”, 
no dia 27 de abril, no Maravi-
lhas Park Hotel. A qualificação 
será realizada entre as 8h e 17h, 
com custo de R$ 10. 

No dia 28 haverá Caminha-
da Azul pelas ruas de Maravi-
lha. O encontro é entre todos 
que aderem à causa. A saída 
será às 8h no Espaço Criança 
Sorriso. “Nós ficamos muito fe-
lizes, com o coração cheio e lá-
grimas nos olhos em ver a co-
munidade movida em prol da 
causa”, declara. 

Professora andrea Vendrusculo em ação realizada na Escola DOM Sistema Educacional

Divulgação
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por Simone Hübner

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

EXCELEnTE FIM DE SEMAnA!

HOJE iremos falar 
sobre sete tipos de 

vizinhos
e como lidar 
com os mesmos

O pecado mora ao lado - mas você também 
não é um poço de virtude o tempo todo, certo? 
Existem sete tipos diferentes de vizinhos: 
aprenda a reconhecer e a lidar com cada um 
deles. antes de chamar o síndico, acionar 
a polícia e contratar um advogado, imagine 
se não é possível conversar, se entender ou 
entrar em um acordo.

1 - O louco por obras 
Cimento, argamassa, tijolo, tinta, esquadria. Para 

construir e reformar é preciso tempo, disposição e mui-
ta mão na massa. Para destruir o sossego alheio tam-
bém. Construção é, segundo os especialistas em admi-
nistração, algo que sempre traz dor de cabeça.

 
Como lidar

Para evitar problemas com moradores que pas-
sam a vida reformando sua residência (para o deses-
pero de quem mora por perto), atravessando longos e 
intermináveis meses a causar transtorno, a dica mais 
bacana de todas é o engajamento. O ideal é pedir para 
que esse morador colabore com as obras do próprio 
condomínio, aproveitando o que ele sabe a respeito de 
preços, fornecedores de material e mão de obra.

2 - O baladeiro 
Som alto, entra e sai de convidados 

barulhentos, casais namorando pelas 
áreas comuns, latinhas de cerveja espa-
lhadas por todos os cantos. É uma situa-
ção-limite, portanto.

 
Como lidar 

O mais comum é que nem chega-
mos a dar um “oi” para o vizinho. E as-
sim, sem conhecê-lo, acionamos o bo-
tão que faz girar o carrossel das piores 
fantasias: o cara que toda quinta à noi-
te faz um barulho danado no seu apar-
tamento. Em vez de interfonar para o 
síndico ou chamar a polícia, vá até o 
apartamento dele e explique a situação, 
mostrando o quanto o barulho está per-
turbando a sua noite. Se vocês já se co-
nhecem, tudo é mais fácil. Acredite: esse 
papo vai trazer sossego para vocês dois.

3 - O dono de animal 
Problemas com animais domésticos costumam figurar entre os campeões de dor 

de cabeça nos condomínios. Como todo animalzinho tem um dono e todo dono mor-
re de amores por seu bichinho, a saída para questões relacionadas a animais não segue 
um padrão. E de nada adianta você morder e arranhar seu vizinho. 

 
Como lidar 

Assim como reclamar de crianças, maldizer o comportamento do animal de esti-
mação do seu vizinho é pisar em calos inflamados. Há condomínios que estabelecem 
em convenção a proibição de animais ou chegam a barrar raças de cachorros mais en-
corpados. Todas as situações em um condomínio acabam tendo praticamente a mes-
ma solução, ou seja, conversar com o vizinho numa boa, pedindo que não faça mais tal 
coisa, pois prejudica a todos. Caso não dê resultado, acionar o síndico. Em casos gra-
ves, uma assembleia de condôminos terá que ser agendada para discutir o problema, 
estabelecer regras e exigir o cumprimento delas, sob pena de multa.

4 - A família-problema 
Na casa ao lado um casal discute em altos brados toda a noite de sexta para sá-

bado e perturba o sossego. Brigas de família também são comuns.
 

Como lidar
A sensação de invadir a privacidade é inevitável, pois não existe uma fórmula 

universal e infalível para abordar um problema causado por familiares. Procure ter 
delicadeza e cuidado com este assunto.

5 - O paranoico
Para o paranoico, o cotidiano no entorno de sua residência oferece mil e uma possibi-

lidades para o inesperado, a urucubaca e o desleixo alheio. Porque está sempre pensando 
que seu vizinho vai esquecer o fogão ligado, deixar uma torneira aberta – e todo o aguacei-
ro irá inundar o seu apartamento, claro – e outras situações consideradas “de risco”. 

 
Como lidar

Há dois tipos, digamos, de vizinho reclamão. O primeiro, que pode ser chamado de 
“valentão”, é o sujeito que no domingo bebe um pouco a mais e resolve berrar para pe-
dir silêncio, discute com o vizinho de porta e até costuma procurar o síndico. O segundo 
tipo, “o paranoico profissional”, exige mais diplomacia e habilidade dos outros morado-
res e funcionários. Quando o estressadinho é muito sensível, a dica é isolá-lo.

6 - O carente
Existem aqueles que estão 

sempre pedindo de tudo. Há ca-
sos em que o comportamento 
acaba ficando abusivo – o vizinho 
se acostuma a solicitar uma infini-
dade de coisas para o outro, de in-
gredientes para receitas a equipa-
mentos, como furadeiras.

 
Como lidar

Além de tentar estabelecer al-
guns limites, há a possibilidade de 
transformar essa “carência” em 
mais um padrão bacana de socia-
bilidade. Faça uma rede de trocas 
no condomínio. Além de estabe-
lecer uma relação mais justa, que 
é a troca, atitudes como essa bar-
ram a incursão dos que só querem 
levar vantagem.

7 - O desligado
Ele chega à noite e esquece de trancar a porta do 

prédio. Coloca o lixo fora do horário estabelecido. Es-
taciona o carro atravessado no meio da garagem, im-
pedindo a circulação de outros automóveis... Ele é o 
desligado. 

 
Como lidar

Existem os desligados legítimos e os cidadãos de 
má-fé. Esses últimos devem ser enquadrados pelo sín-
dico e, havendo recorrência, pagar multas até se com-
portarem de maneira adequada. Mas e os que passam 
por aí distraídos? O ideal é informá-los sobre as regras. 
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por SUSAne ZAnin
MOda & ESTILO VOLTa aO MUNdO

por HenriQUe Hübner

Vitrine

AgEnDA DE EVEnTOS
MARAVILhA 
7/4 - Encontro de Gaita de Boca e Bandônion – 18h30 – Centro 
Cultural 25 de Julho
- Jantar-dançante do Grupo Só Alegria – 20h30 – Salão Paroquial 
Católico 
8/4 - Festa Clube de Mães Amizade – 10h – Salão Católico Santa 
Terezinha no bairro União
- 12º Encontro das famílias Löesch e Losch - 9h - Salão paroquial 
católico
- Rejeitados Fest Car – 10h – Centro de Tradições Gaúchas Juca 
ruivo 
- Pagode na Green – 18h – Green Club
14/4 - Baile de Chope – 22h – Salão da linha Cabeceira do 
iraceminha
- Festestranha Com Gentisquizita – 23h50 – Hangra 
15/4 - Festa da Comunidade Católica do Bairro Floresta – 10h – 
Salão bairro Floresta

SÃO MIgUEL dO OESTE 
7/4 - Risoto no tacho – 20h – 
Esporte Clube internacional linha 
Fátima 
- Show com Renan Luiz – 23h – Joy 
lounge bar
14/4 - Projeto Flor&Ser – 14h30 – 
Clube Jardim
21/4 - 4ª Edição Construbeer – 16h 
- Chácara Kopalski
- La Pingaiada a festa  - 23h30 – Joy 
lounge bar
6/5 - Show com Alok – 16h30 – 
Parque rineu Gransotto

eSPero QUe tenHAm GoStAdo deSSA leitUrA! SemAnA QUe vem 
retornAmoS PArA APrendermoS mAiS Sobre A “biG APPle”.

HOJE InICIAMOS MAIS UMA JORnADA! É 
HORA DE COnHECERMOS TUDO O qUE A 
“gRAnDE MAÇA” TEM A nOS OFERECER!

Nova Iorque, a mais rica e influente cidade do planeta, pulsa dinamis-
mo e agito cultural. Você já viu essas ruas, praças e edifícios em dezenas de fil-
mes, mas uma visita in loco é sempre um encontro com o inusitado e o fasci-
nante. É impressionante perceber que a verticalidade de seus arranha-céus, 
como o Empire State Building, combina perfeitamente com as linhas horizon-
tais da Brooklyn Bridge ou os gramados do Central Park. Os musicais nas casas 
ao longo da Broadway complementam a grandiosidade de supermuseus, como 
o MoMA, o Metropolitan e o New Museum, ou os disputados eventos esporti-
vos em templos sagrados, como o Yankee Stadium e o Madison Square Garden.

Seus restaurantes 
estão entre os melho-
res do mundo, não im-
porta a especialida-
de, assim como seus 
hotéis. Aliás, a hospe-
dagem é um dos cus-
tos mais altos para os 
viajantes. Para circu-
lar pela Big Apple, abu-
se das linhas do metrô, 
sempre práticas e per-
to das melhores atra-
ções, e evite os táxis 
para não correr o ris-
co de ficar preso no fa-
moso trânsito local. 
As opções de com-
pras são as mais varia-
das que se pode ima-
ginar, de brinquedos 
a roupas, de eletrôni-
cos a livros raros, afi-
nal não há cidade que 
melhor simbolize o ca-
pitalismo que Nova 
Iorque, afinal, íco-
nes como Wall Stre-
et e a Nasdaq estão lá.

Nova Iorque é uma das maiores cidades judias do pla-
neta e parte dessa história começou com sefarditas expul-
sos de Pernambuco pelos portugueses.

Alerta de tendência: 

xadrez!
Jogue a primeira pedra 

quem nunca teve uma peça 
com estampa ou fiação xa-
drez! Acho muito difícil alguém 
nunca ter tido um xadrez para 
amar. Eles estavam esqueci-
dos há um tempo, mas chega-
ram em peso nos últimos des-
files internacionais de inverno. 

Para este Outono/Inverno 
o que não faltam são opções. Os 
clássicos como tartan e tweed 
são perfeitos para os dias mais 
frios, pois como normalmente 
vêm em forma de fiação e não 
apenas estampa, costumam 
ser mais grossos e quentinhos.

A estampa Grid ou Win-
dow Plane é uma das novida-
des. Ela vem normalmente em 

contrastes apenas de branco e 
preto, onde o xadrez se faz só 
com listras finas, formando gra-
des parecidas com janelas. Essa 
é a opção perfeita para quem 
prefere looks mais minimalis-
tas, sem muita informação. 

Mas o grande destaque da 
estação está para o xadrez Prín-
cipe de Gales, esse do conjun-
tinho da foto. Tenho certeza de 
que você já viu por aí nas lojas 
mais antenadas. Ele chega com 
muita força diretamente dos 
anos 90 e pode ser usado tanto 
em conjuntinhos de blazer com 
calça, saia ou short, como sozi-
nho, combinado com camisetas 
e peças mais descoladas para 
quebrar a seriedade do look. 
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Vitrine

Aniversariante do leo

por eStelA SerPA
áREa VIP
vip@jornalolider.com.br 

Os queridos colegas do Grupo WH Comunicações José Carlos Mahl e Gilmar alves 
de Oliveira comemoraram mais um ano de vida nesta sexta-feira (6) e sábado (7), 
respectivamente. Os amigos, familiares e colegas desejam muitas felicidades, saúde e vida 
longa! Parabéns!!!

Quarta-feira (4) quem 
comemora mais 
um ano de vida foi 
a nossa amiga e 
companheira Daniele 
Kesterke. O lEO 
Clube de Maravilha 
deseja a você um feliz 
aniversário e que ele 
seja repleto de muita 
paz, amor, sucesso e 
saúde!!! Felicidades 
hoje e sempre!

alvaro Miguel, uma fofurinha ainda em 
clima de Páscoa

lorenzo, um coelhinho danadinho! Valentina, uma fofurinha de coelhinha
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por lAiS oro e AndreA CoStA PeliSSAri
dESIGN EM PaUTa

Vitrine

por lUCiAne moZer

VIda E
ESPIRITUaLIdadE

nA SUA ESTAnTE

O qUAnTO A MEnTIRA 
PODE SER DESTRUTIVA 

É célebre a frase dita por Jesus: E conhecereis a verdade, 
e a verdade vos libertará. João 8:32. 

E analisando tantos acontecimentos cheguei à conclu-
são que realmente a mentira nos aprisiona e pode causar 
efeitos muito destrutivos em nossas vidas. E pior de tudo, 
estamos cada vez mais nos aprisionando em nossas men-
tiras diárias.

Vamos começar pelos nossos políticos, fazem promes-
sas de um país que até hoje nunca vimos, mentem de uma 
forma descarada e cá estamos esperando que suas promes-
sas se cumpram, enquanto isso estamos com nossas estra-
das como se fossem um cenário de guerra,  onde bombas 
explodiram, filas intermináveis em hospitais, para fazer exa-
mes, consultas. Violência por todo lado. Desemprego, edu-
cação falida...

Mentem aqueles que ocupam cargos importantes sem 
ter “competência” para isso, mas como são frutos de um 
acerto político, não é ilegal, mas é imoral, somo obrigados 
a aceitar. 

Mas dentro de nossos lares a mentira também existe. 
Nós, mulheres, temos o péssimo hábito de mentirmos para 
nós mesmas e para os outros de que somos fortes, na ver-
dade tentamos, e por vezes estamos tão fracas, mas insis-
timos em dizer que estamos bem. E por quê? Precisamos 
entender que não é feio estamos fracas e cansadas, é ape-
nas humano. 

Pais mentem para os filhos, por vezes compram brin-
quedos sem ter condições financeiras, e esquecem que um 
dia eles terão que enfrentar a dura realidade do mundo. 

E as redes sociais! Quantas vezes colocamos um sor-
riso falso, tiramos uma selfie e postamos aquela foto que 
não diz a realidade do que estamos sentindo. Esperamos 
as curtidas ansiosamente, mas na verdade o que gostaría-
mos era um abraço. 

Queridos leitores, vamos colocar mais verdade em nos-
sas vidas. Será difícil em alguns momentos, pois a verdade 
dói. Mas dói muito mais descobrir a mentira. Lembremo-
nos do ensinamento de Jesus, vamos abrir as grades do so-
frimento causado pela mentira e vamos viver a liberdade 
que verdade nos traz. 

Mas a verdade que Jesus veio nos mostrar é muito maior 
que possamos imaginar, vamos seguir os seus ensinamentos 
e se por ventura você ficar em dúvida se deve contar a verda-
de a alguém, questione-se: o que Jesus faria?  

Que tenhamos uma semana com muita luz, paz e 
verdade! 

O MéTODO TB12, DE TOM BRADy
Com método inovador que alia diferentes 
técnicas de treinamento, nutrição e o 
conceito de maleabilidade muscular, o 
astro da NFl Tom brady cria um programa 
que ajuda atletas profissionais e amadores 
a atingirem seus potenciais máximos 
dentro e fora do ambiente esportivo. 
Seu Método Tb12 é tanto um programa 
de treino quanto um estilo de vida que 
permitiu que brady permanecesse no 
auge de sua carreira por tantos anos. 
Uma bíblia atlética – que inclui regras 
de hidratação, nutrição, exercícios de 
maleabilidade muscular e orientações 
para o repouso pleno do corpo.

A PRINCESA SALVA A SI MESMA 
NESTE LIVRO, DE AMANDA 
LOVELACE
É um livro sobre resiliência e, 
sobretudo, sobre a possibilidade de 
escrevermos nossos próprios finais 
felizes. Não à toa, o livro ganhou o 
prêmio Goodreads Choice award 
de melhor leitura do ano 2016, 
escolha do público. Esta é uma 
obra sobre amor, perda, sofrimento, 
redenção, empoderamento e 
inspiração. Dividido em quatro 
partes (“a princesa”, “a donzela”, “a 
rainha” e “Você”), o livro combina 
o imaginário dos contos de fada 
à realidade feminina do século 
XXi com delicadeza, emoção e 
contundência.

COnHEÇA O DESIgn DA nOSSA REgIÃO
Aproximando-se da época da Feira de Milão, vamos trazer um pouquinho do design 
regional, que talvez poucas pessoas conhecem e estão fazendo sucesso lá fora.

COnHEÇA A 
SOLLOS BRAZIL
Desde 2004 percebemos 

que para crescer era preciso in-
vestir em conceito, identidade 
e qualidade. Desde então, opta-
mos por utilizar o design como 
ferramenta estratégica e ele-
mento integrador de toda nos-
sa cadeia produtiva. Essa deci-
são fez com que a Sollos ficasse 
conhecida como uma indústria 
inovadora.

Buscamos integrar o me-
lhor de nossa cultura às referên-
cias internacionais através do 
uso racional da madeira como 
matéria-prima, do controle dos 
processos e métodos de produ-
ção em concordância com to-
dos os requisitos ecológicos e do 
investimento em equipamentos 
de última geração aliados a téc-
nicas artesanais.

Nossa produção ampla 
e consistente apresenta uma 
equilibrada variedade de ti-
pologias que busca a simplici-
dade e a perfeição das formas. 
Esse cuidado resulta em peças 
atemporais que vêm sendo re-
conhecidas por sua elegância 
e originalidade. “Para 2018 não 
pensamos na individualida-
de dos produtos ou de soluções 

− já que cada produto carrega 
valores duráveis, individuali-
dade e atributos de atempora-
lidade”. É assim que o designer 

Jader Almeida, diretor criati-
vo da Sollos, resume o concei-
to do seu processo criativo para 
a marca catarinense. A fábri-

ca da Sollos Brazil fica na Rua 
Anna Riffel, 364, Parque Indus-
trial – Princesa/SC. http://www.
sollos.ind.br/pt/

COnnHEÇA A 
SAn gERMAn
Fundada em 2004, a San German é uma 

empresa familiar com raízes no segmento da 
madeira desde 1969, atuando em diversas áre-
as desse setor até 2016. Ano este marcado pelo 
desafio de iniciar um novo projeto envolvendo 
a marcenaria de alto padrão e produtos de de-
sign autoral, apostando desde cedo em parce-
rias com designers brasileiros, que possibilitam 
a concepção de produtos diferenciados, visan-
do a satisfação dos desejos e necessidades do 
consumidor. Para isso foi necessário repensar, 
nos reinventar, readequar nosso parque fabril 
investindo em novas tecnologias e processos, 
além de formar uma equipa habilidosa que 
compartilhe do nosso apreço pela nobre arte 
da marcenaria. A Fabrica da San German fica 
na Rodovia SC-496, km 22, em Santa Helena/
SC. https://sangerman.com.br/
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D
e janeiro a mar-
ço deste ano, 44 
medidas prote-
tivas foram en-

caminhadas na DPCAMI, 
delegacia especializada no 
atendimento à mulher em 
São Miguel do Oeste. Outros 
90 boletins de ocorrência de 
violência contra a mulher fo-
ram registrados e 32 inquéri-
tos policiais instaurados. 

A delegacia da Polícia Ci-
vil de Maravilha contabilizou 
um total de 80 inquéritos po-
liciais instaurados, somente 
no município-sede, e destes 
24 são relacionados à violên-
cia doméstica. Neste mesmo 
período, de janeiro a março, 
foram feitos 12 pedidos de 
medidas protetivas, solicita-
dos pelas mulheres vítimas 
de violência doméstica.

Casos como estes regis-
trados nas delegacias, ou 
como aqueles que ficam res-
tritos apenas ao mais íntimo 

da vítima e de seu lar aca-
bam, por muitas vezes, evo-
luindo para o cometimen-
to de um crime bárbaro e de 
grande incidência nos úl-
timos anos: o feminicídio. 
Nesta semana, a legislação 
brasileira ganhou um refor-
ço no que diz respeito à pro-
teção das mulheres vítimas 
de violência doméstica. San-
cionada pelo presidente da 
República, Michel Temer, na 
terça-feira (3) a lei 13.641/18 
altera dispositivos da lei Ma-
ria da Penha – lei 11.340/06, 
tipificando como crime de 
descumprimento de medi-
das protetivas de urgência 
impostas em razão de violên-
cia contra mulheres.

Agora, de acordo com a 
lei, o descumprimento das 
medidas protetivas resulta-
rá em pena de três meses até 
dois anos de detenção. Para o 
delegado da DPCAMI de São 
Miguel do Oeste, José Airton 

EVOLUÇÃO 
nA LEI  

DESCUMPRIMEnTO 
de medida protetiva da Lei 
Maria da Penha vira CRIME

Agora, de acordo com a lei, o descumprimento 
das medidas protetivas resultará em pena 
de três meses até dois anos de detenção

Stang, a tipificação de crime 
para o descumprimento da 
medida protetiva é um ins-
trumento valioso no que tan-
ge a proteção das mulheres 
que estejam em situação de 
violência doméstica. “É um 
esforço do legislador para 
garantir a integridade física, 
moral e psicológica das mu-
lheres vítimas de violência 

no nosso país. Essa era uma 
lacuna que a Lei Maria da Pe-
nha apresentava”, avalia. 

O delegado da Polícia Ci-
vil da comarca de Maravi-
lha, Joel Specht, reforça que 
a nova lei vem ao encontro 
do enfrentamento da vio-
lência doméstica. Ele expli-
ca que antes, quando ocorria 
o descumprimento da me-

dida protetiva, a Polícia Ci-
vil precisava solicitar a pri-
são preventiva ao judiciário, 
e o tempo de resposta tinha 
uma demora média de dois 
a três dias, período que a ví-
tima acabava ficando a mer-
cê do agressor. 

“Agora não, com esta 
nova lei que criou o crime de 
descumprimento da medi-
da protetiva, havendo o des-
cumprimento, imediatamen-
te o agressor vai ser preso 
pela Polícia Civil. O próprio 
delegado de polícia vai de-
terminar a prisão do agres-
sor. Agora tem maior efici-
ência a medida protetiva”, 
explica Specht. 

Uma das novidades é 
também a possibilidade de 
prisão em flagrante, e o di-
reito de fiança podendo ser 
concedido somente por au-
toridade judicial. “Uma no-
vidade bastante singular é a 
possibilidade da prisão em 

flagrante. Portanto, a lei esta-
belece a prisão em flagrante 
pelo delegado de polícia com 
uma novidade mais severa, 
que é o fato dele não poder 
obter fiança na delegacia de 
polícia. Ele vai ficar preso se 
foi detido nessa situação até 
que o juiz aprecie os autos e 
delibere pela sua soltura ou 
pela manutenção da sua pri-
são, talvez, até a decretação 
da prisão preventiva”, reforça 
o delegado da DPCAMI.

A prisão em flagrante do 
agressor pode ocorrer em 
qualquer espaço. “Hoje, por 
exemplo, uma mulher que 
esteja em um restaurante, e o 
agressor contra o qual existe 
uma medida protetiva aden-
trar a esse estabelecimento, 
mesmo sem proferir qual-
quer ofensa a ela, ele já pode 
ser preso. Antes disso, ele 
respondia apenas a um ter-
mo circunstanciado”, esclare-
ce Stang. 

Carine arenhardt/O líder

ilustração

Delegado Joel Specht fala sobre mudanças na lei

44 
medidas protetivas 
encaminhadas 

32 
inquéritos policiais 
instaurados

*Dados de janeiro a 
março de 2018

12 
medidas protetivas 
encaminhadas 

24 
inquéritos policiais 
instaurados

*Dados de janeiro a 
março de 2018
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COnDEnADO Prazo dado pelo magistrado terminou às 17h de sexta-feira (6) e o ex-presidente não se apresentou

Pedido de habeas corpus é negado e juiz 
Sérgio Moro decreta a prisão de Lula

O juiz federal Sérgio 
Moro determinou 
na quinta-feira (5) a 

prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, conde-
nado em duas instâncias a 
12 anos e um mês de reclu-
são no caso do tríplex em 
Guarujá (SP). 

A ordem de prisão foi 
expedida menos de 24 horas 
depois de o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) ter nega-
do o habeas corpus preven-
tivo solicitado pela defesa 
do ex-presidente. Na deci-
são, Moro também abriu ao 
petista a oportunidade de se 
apresentar voluntariamen-
te à Polícia Federal de Curi-

tiba até às 17h de sexta-feira 
(6). Entretanto, o prazo dado 
pelo magistrado terminou e 
os policiais podem cumprir 
o mandado de prisão a qual-
quer momento. A Polícia Fe-
deral, contudo, está disposta 
a esperar até abrandar o am-
biente para cumprir o man-
dado de prisão. Até o fecha-
mento desta edição, Lula 
continuava na sede dos me-
talúrgicos, em São Bernardo 
do Campo (SP), acompanha-
do de lideranças do partido e 
apoiadores. 

Os advogados do petista 
apresentaram pedido de ha-
beas corpus junto ao Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 

para evitar a prisão, mas a so-
licitação foi negada. A defesa 
do petista ainda pode apre-
sentar um último recurso 
ao TRF-4 até terça-feira (10), 
mas o mesmo é incapaz de 
reverter a condenação. Moro 
afirma que tais recursos são 
“patologia protelatória”.

O ex-presidente iniciará 
o cumprimento da pena em 
uma sala de 15 metros qua-
drados com banheiro, no 
quarto andar da Superin-
tendência da Polícia Fede-
ral em Curitiba. O despacho 
de Moro justifica a escolha 
da sala reservada como um 
ambiente “sem risco para a 
integridade moral ou física”.

EnTEnDA
Por seis votos a cinco, os 11 ministros do 
Supremo Tribunal Federal negaram na 
quarta-feira (4), em sessão que durou mais 
de dez horas, o pedido de habeas corpus 
preventivo para evitar a prisão de luís inácio 
lula da Silva.
O ministro Edson Fachin, relator do 
habeas corpus, votou contra o pedido de 
lula. acompanharam o voto do relator os 
ministros alexandre de Moraes, rosa Weber, 
luís roberto barroso, luiz Fux e Cármen 
lúcia. Já quem votou para conceder o 
habeas corpus foram os ministros Gilmar 
Mendes, Dias Toffoli, ricardo lewandowski, 
Marco aurélio e Celso de Mello.

Arte/Veja 

O Partido dos Trabalhadores (PT) divul-
gou nota afirmando que a quarta-feira foi “um 
dia trágico para a democracia e para o Bra-
sil”. Para o partido, não há justiça nesta deci-
são. “Há uma combinação de interesses políti-
cos e econômicos, contra o país e sua soberania, 
contra o processo democrático, contra o povo 
brasileiro. A Nação e a comunidade internacio-
nal sabem que Lula foi condenado sem provas, 
num processo ilegal em que juízes notoriamen-
te parciais não conseguiram sequer caracteri-
zar a ocorrência de um crime. Lula é inocente e 
isso será proclamado num julgamento justo”.

O partido argumenta que a decisão visa im-
pedir a candidatura de Lula nas eleições des-
te ano. “O povo brasileiro tem o direito de vo-
tar em Lula, o candidato da esperança. O PT 
defenderá esta candidatura nas ruas e em to-
das as instâncias, até as últimas consequências”.

PT CRITICA DECISÃO 

lula recebe apoio de simpatizantes e lideranças em São Paulo 

Manifestantes comemoram ordem de prisão

Marlene Bergamo/Folhapress

Lineu Filho/Gazeta do Povo

Sessão teve duração de mais de dez horas 

Carlos Moura/SCO/STF
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LIDERAnÇAS REgIOnAIS COMEnTAM PRISÃO DO EX-PRESIDEnTE

a prisão de um ex-presidente 
significa o fim de uma era onde 
o crime compensava, onde a 
impunidade era paga com o 
próprio dinheiro público roubado. 
agora é o começo de uma nova 
esperança para o povo que paga 
seus impostos. Não temos saúde, 
educação e estradas, o nosso 
dinheiro ia todo para o bolso dos 
maus políticos, para se manter no 
poder. Com a prisão do presidente 
lula, as esperanças renascem 
para um brasil melhor”

João Boeira, presidente do PSD 
em Maravilha

a prisão de um ex-presidente da 
república é motivo de tristeza para 
o país, pois demonstra o alto nível de 
corrupção que enfrentamos. Mas 
também comprova que ninguém 
está acima da lei, o que é bastante 
positivo. independente do partido 
político, é preciso que as lideranças 
tenham caráter e seriedade para 
gerir os recursos públicos”

Wilson Trevisan (PSD), prefeito de 
São Miguel do Oeste

Na verdade, é uma situação bem delicada que estamos passando 
com a nossa política em nível de governo federal. Eu acho que 
se está tudo provado, o que é real, com o STF julgando, deverá 
cumprir o que está sendo definido. Um momento delicado, um 
ex-presidente envolvido nessa situação. Fica até abalada a classe 
política como um todo. Que possam ser julgadas as pessoas, 
independente de cargos que ocuparam na vida pública”

Renaldo Müller (PSD), presidente da Amerios e prefeito de Riqueza

O PSDb sempre foi a favor de todo e qualquer 
tipo de investigação, independentemente da 
sigla partidária a que pertence o investigado. E 
se após a investigação o judiciário entender que 
o investigado é culpado, tem que se cumprir a 
pena. O que está se fazendo agora é exatamente 
cumprir o que determina a lei, foi declarado 
culpado na primeira instância, confirmado na 
segunda instância, e o STF entendeu que não 
cabe a concessão de habeas corpus, por isso da 
decretação da prisão. Tem que cumprir a pena, 
isso cabe para todos os cidadãos. Todos são 
iguais perante a lei” 

Marcos Vieira, deputado estadual e 
presidente do PSDB-SC

Eu entendo que a Justiça deve ser 
respeitada. Se nós, a cada decisão 
de Justiça, contestarmos, acabamos 
prejudicando o processo democrático. Ele 
não tem trânsito em julgado, portanto há 
ainda uma etapa da Justiça que tem que ser 
conclusa. Enquanto ela não ocorre, ele tem 
que estar submetido aos mesmos critérios 
que um cidadão comum. Por isso, não há o 
que comentar de uma decisão judicial”

Gelson Merisio, deputado estadual e 
presidente do PSD-SC 

Eu sempre defendo acabar com foro 
privilegiado, todos temos que ser iguais 
perante a Constituição. Então, a exemplo de 
tantos brasileiros agora, de ‘colarinho branco’, 
que estão indo para a prisão, pagando por 
seus erros, não poderia ser diferente com 
um ex-presidente da república. Então, eu 
acredito que ficou comprovado que o crime 
não compensa. Se fosse um resultado 
contrário, iria desmoralizar o Supremo Tribunal 
Federal (STF) e pedagogicamente seria um 
mau exemplo para todo o povo brasileiro. as 
instituições estão acima dos cidadãos” 

Celso Maldaner, deputado federal (MDB-SC) 

a lei existe e deve ser cumprida por 
todos, independente da posição social, 
independente da biografia, da sua 
condição econômica e política. Quando 
alguém descumpre a lei, existe uma 
penalidade aplicada pela justiça. O ex-
presidente da república descumpriu 
leis, foi julgado, teve direito à defesa e 
no julgamento o entendimento foi de 
que ele merecia uma penalidade. Ele 
recorreu da decisão judicial e na corte 
mais alta do judiciário o seu recurso 
não foi aceito e, portanto, ele deve 
cumprir a penalidade. Essa agora é 
uma questão eminentemente judicial, 
não é mais uma questão política”

Paulo Bauer, líder do PSDB/SC no 
Senado

Parte do nosso país aplaude, parte chora, 
parte está sentindo-se realizada, mas tem 
uma grande maioria triste e preocupada 
com o que não deveria estar acontecendo. 
O brasil não merece isso, mas se tirar 
‘debaixo do tapete’ a sujeira toda nos 
municípios e estados, inclusive, o preço será 
ainda maior. isto precisa, mas não é o que 
está acontecendo até o presente momento, 
infelizmente. as instituições seriam perfeitas 
seguindo seus estatutos, regimentos 
internos, lei Orgânica, Constituição ou a 
bíblia, mas como é conduzida pelos seres 
humanos a perfeição nunca existirá. a lei 
deve ser para todos”

Jairo Miguel da Silva, empresário e presidente 
do PP em Maravilha 

acho que a decisão do Tribunal regional 
(TrF4) e do Supremo Tribunal Federal 
(STF) mostrou que nenhuma pessoa está 
acima da lei, nenhum político, nenhum 
cidadão comum. isso demonstra que 
o judiciário do nosso país ainda tem 
credibilidade. Vai ser um marco, que 
mostra a mudança que vai haver em 
nosso país a partir de agora. acho que 
este fato mostra que pessoas que já 
ocuparam cargos importantes em nosso 
país também têm responsabilidade 
perante a lei e perante a sociedade” 

Jairo Ebeling (MDB), prefeito de Cunha Porã

É triste para o brasil ter um ex-presidente preso, ainda mais 
por corrupção. Poderia ter ocorrido um fato impensado, 
momentâneo. Mas é uma prisão por algo que foi feito 
em grupo, de má-fé. a prisão representa novos tempos. 
O brasil caminhava para um lamaçal de corrupção em 
todos os setores da administração pública, envolvendo 
empresários, empreiteiras. É uma demonstração de que 
a justiça ainda está acima de tudo. Se o habeas corpus 
fosse aceito, iria beneficiar 126 acusados da lava-Jato. 
Não pode. Tem 11 presos e muitos outros ainda serão 
presos. Vejo com tristeza, mas vejo por outro lado com 
alegria, porque o brasil mostra diante da população a 
possibilidade de uma mudança de postura”  

Maurício Eskudlark (PR), deputado estadual

Se trata do aprofundamento de uma crise que se criou a 
partir de 2016 com a retirada da ex-presidente Dilma. Nós 
consideramos que a partir dali isso se transformou em um 
golpe parlamentar. Sem que houvesse crime, ela foi retirada. 
Por consequência, o lula é vítima da sequência desse golpe 
porque ele é a principal liderança que disputaria as eleições 
de 2018. Por conta disso, tem que retirar o seu principal 
expoente da disputa. Estão buscando uma forma, através 
de uma rasteira, de retirar o principal adversário. até agora 
todas as condenações foram sem provas, nenhuma prova 
substancial foi apresentada que pudesse nos convencer. 
retirar da disputa um ex-presidente é um meio da grande 
burguesia, da mídia nacional, que não querem trazer ele de 
volta porque sabem que seus interesses estarão em jogo”

Juarez da Silva, presidente do PT de São Miguel do Oeste

Tanto o que aconteceu em Porto alegre (rS), quanto aquilo que 
aconteceu no STF, para mim, é uma marcação. Estão rasgando 
a Constituição, passando por tudo aquilo que foi lutado desde a 
época da ditadura até os dias de hoje. Para todos aqueles que 
sonharam em ter dias melhores, essa decisão do STF prejudica 
e representa um salto de retrocesso. Como prefeito, também 
sinto isso, porque quem abriu as torneiras para os municípios 
pequenos buscarem recursos foi na época do presidente lula. 
Essa decisão machuca a democracia do país frente a todos 
os embargos que a defesa tem apresentado, mas temos 
que respeitar porque a justiça está aí para isso, mesmo nem 
sempre agindo dentro da legalidade”

Sadi Bonamigo (PT), prefeito de Descanso

após a determinação do juiz Sérgio Moro pedindo a prisão do ex-presidente luiz inácio lula da Silva, a 
redação do Jornal O líder entrou em contato com algumas lideranças políticas da região. O objetivo foi 
buscar suas opiniões sobre o que representa, neste momento, a prisão de um ex-presidente da república. 

Tirar lula da disputa eleitoral é uma grande 
perda, porque ele é uma das únicas 
grandes figuras que poderia reunificar o 
brasil. Estamos reagindo a tudo isso pela 
forma com que o juiz Moro partidarizou o 
judiciário, não precisando mais de provas 
para condenar alguém.  Mandar prender o 
lula sem nenhuma prova de crime. Não é 
a condenação do lula, mas do projeto que 
ele defende, tanto é que nesse momento 
a quadrilha que assumiu a presidência da 
república está saqueando o país. Não dá 
para deixar o brasil voltar à era da escravidão 
do nosso povo. lula trouxe o brasil da 16ª 
economia para a 5ª economia e temos 
condições de fazer isso de novo. Por ter 
essa capacidade, a elite brasileira se juntou, 
usando o judiciário e o juiz Moro para 
inventar mentiras para o povo”

Dirceu Dresh, líder da bancada do PT na 
Assembleia Legislativa
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AUTOMOBILISMO
Objetivo da lei é evitar acidentes ocasionados pela falta de manutenção dos 
veículos e emissão de gases poluentes em excesso

Inspeção veicular será obrigatória em 
todos os estados do Brasil 

A segurança e a emissão de poluentes 
no trânsito serão prioridade em todo 
o Brasil até o fim de dezembro de 

2019. Isso porque uma resolução do Conse-
lho Nacional de Trânsito do Ministério das 
Cidades (Contran) obriga a Inspeção Técni-
ca Veicular (ITV) em todos os veículos. Con-
forme a lei, a análise será requisito para o li-
cenciamento anual e poderá ser realizada a 
cada dois anos. O objetivo principal é evitar 
acidentes ocasionados pela falta de manu-
tenção dos veículos. 

Os órgãos estaduais de trânsito (Detran) 
terão até 31 de dezembro de 2019 para ini-
ciar o Programa de Inspeção Técnica Veicu-
lar. Participarão da vistoria todos os veícu-
los de até sete passageiros, com mais de três 
anos de uso, e veículos de passageiros fabri-
cados há menos tempo, mas que tenham so-
frido acidente com danos médios ou graves. 
Entretanto não há explicações de como será 

realizada a avaliação dos danos.
A análise terá custo e poderá ser feita 

pelos órgãos executivos de trânsito, como o 
Detran de cada Estado, ou por meio de pes-
soa jurídica de direito público ou privado, 
desde que credenciada pelos órgãos respon-
sáveis. Já os equipamentos e instrumentos 
necessários para realizar a vistoria deverão 
ser inspecionados pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade In-
dustrial (Inmetro). Os veículos reprovados, 
após o conserto, não pagarão uma nova taxa 
para refazer a vistoria.

O modelo é semelhante à inspeção vei-
cular implantada na cidade de São Paulo em 
2010, mas que foi extinta três anos depois. 
Ainda conforme a lei, veículos destinados 
ao transporte de carga ou passageiros pre-
cisarão repetir o procedimento em menos 
tempo. Os prazos, porém, ainda não foram 
definidos. 

qUEM SERÁ 
REPROVADO?

Veículos podem ser reprovados na 
avaliação se apresentarem o que é 
descrito como Defeitos Muito Graves 
(DMG) ou Defeitos Graves (DG) nos 
freios, pneus, sistema de direção, rodas 
ou equipamentos obrigatórios ou que 
utilizem itens proibidos. a reprova 
também pode acontecer na inspeção de 
controle de emissão de gases poluentes 
e ruídos. 
Para o mecânico Carlos Gilberto 
Meurer, que trabalha há 35 anos na 
área, a análise é válida por questão 
de segurança. “Os itens analisados 
evitam batidas simples e até acidentes 
graves. a norma vai verificar detalhes 
que fazem a diferença nesses casos”, 
explica. 
Meurer destaca que a norma protege 
a vida de quem está no trânsito. “Na 
minha opinião profissional, vejo que a 
lei é válida pela segurança e pelo meio 
ambiente. Por exemplo, uma luz de 
freio que não está funcionando, pode 
levar a colisões graves”, afirma.  

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Carlos Meurer, mecânico há 35 anos, diz que a inspeção é válida por segurança 
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Extremo Oeste
Catarinense

ACALMAR gUARACIABA InICIATIVA 
Coral Alemão Immer 
Fröhlich retorna ensaios 

Administração realiza 
Campanha do Agasalho

Sicredi Mulher apoia 
diversas ações 

O Coral Alemão Immer Fröhlich, da Associação Cultural Ale-
mã de Maravilha (Acalmar), reinicia os trabalhos amanhã (8). A pau-
sa dos últimos meses foi um recesso para o descanso dos coralis-
tas e, conforme o secretário da instituição, Altair Reinehr, este ano 
o regente continua sendo José Roth, de Pinhalzinho. “Convida-
mos a todos para participar. O coral é uma forma de cultura que in-
tegra e anima as pessoas”, afirma.  O encontro será realizado às 
18h30 na sede da Associação de Moradores do Novo Bairro, localiza-
do na esquina da Rua A com a Rua F, no Novo Bairro. Immer Fröhli-
ch surgiu em 2013 e promove ensaios semanais, sendo que as pró-
ximas reuniões serão realizadas no mesmo local, aos domingos. 

A administração de Guaraciaba, por meio da Secretaria de 
Assistência Social, deu início à Campanha do Agasalho para 
o ano 2018. Conforme a secretária de Assistência Social, Idio-
ne Kroth Fabbi, os interessados em participar podem doar rou-
pas de inverno, roupas de cama, travesseiros, cobertores e col-
chões. As arrecadações iniciaram na segunda-feira (2) e seguem 
até sexta-feira (13), nas dependências da Secretaria de Assistên-
cia Social e também no Cras. Idione lembra que é muito impor-
tante que os materiais doados sejam servíveis ao uso e estejam 
limpos. Os itens arrecadados serão entregues entre os dias 25 e 
27 de abril, no Centro de Múltiplo Uso Professor Alfredo Ames.

As comemorações no mês de março, quando é celebrado o Dia In-
ternacional da Mulher, propiciaram diversas atividades apoiadas pelo 
programa Sicredi Mulher na área de atuação do Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC. Ao todo, foram oito ações, entre palestras e capacitações, alcan-
çando aproximadamente 2.500 mulheres. As diferentes ações visam 
agregar conhecimento, autoestima e qualidade de vida. “A cooperativa 
identificou a oportunidade de estar mais próxima das mulheres, con-
tribuindo com seu desenvolvimento pessoal e profissional. O progra-
ma contempla mulheres dos mais variados perfis, com iniciativas per-
sonalizadas conforme a realidade de cada região”, ressalta a diretora de 
operações do Sicredi Alto Uruguai RS/SC, Angelita Marisa Cadoná. 

APRESEnTAÇÃO Cinco estilos de cerveja estão disponíveis: Pilsen, Weiss, Vienna, Weizenbock e American IPA

Camel’s Bar é distribuidor oficial 
Lassberg em Maravilha

N
a noite de quinta-feira 

(5) a Camel’s Bar e Taba-

caria, localizada na Ave-

nida Alexandre Kasper, 

iniciou a distribuição exclusiva do 

chope Lassberg em barril para Ma-

ravilha. 

Um evento marcou o lançamento 

oficial da distribuidora, com diversas 

atrações. A partir das 18h houve som 

ao vivo com Juca Bala e promoção de 

chope. Os visitantes podem degus-

tar e adquirir todos os cinco estilos 

Lassberg: Pilsen, Weiss, Vienna, Wei-

zenbock e American IPA.

Com dois anos em atividade, ten-

do sua origem em Itapiranga, a Cer-

vejaria Lassberg produz chope e cer-

veja em um rigoroso processo de 

controle e padrão de qualidade. Sem-

pre respeitando a lei da pureza ale-

mã, os produtos são desenvolvidos à 

base de malte, lúpulo e levedura. 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder/Divulgação 

representante está localizado na 
avenida alexandre Kasper, 676

Equipe presta atendimento com as melhores opções do ramo Juca bala animou a noite de inauguração Clientes lotaram a parte externa da casa 
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A luz de alerta está ace-
sa para pelo menos 20 mu-
nicípios da região quando o 
assunto é o mosquito Aedes 
aegypti. Eles apresentam alto 
e médio risco de transmis-
são de dengue, zika e chikun-
gunya, segundo o Levanta-
mento de Índice Rápido para 
Aedes aegypti (LIRAa). A ins-
peção, que é uma recomen-
dação do Ministério da Saú-
de, foi realizada no mês de 
março por 63 dos 64 municí-
pios considerados infestados. 

Entre os municípios que 
apresentam alto risco estão 
Bandeirante, Belmonte, Pa-
raíso e Iporã do Oeste. Já en-
tre os que apresentam mé-
dio risco, completam a lista os 
municípios de Anchieta, Des-
canso, Guaraciaba, Maravilha 
e São Miguel do Oeste. Nes-
te último, os números só fa-
zem aumentar. Somente na 
semana passada foram regis-
trados 17 novos focos do mos-
quito em São Miguel do Oeste. 
Atualmente, o setor de com-
bate à dengue tem instalado 
na área urbana 86 armadilhas. 

SÃO MIgUEL DO OESTE
Com risco médio de transmissão de 
doenças, focos continuam aumentando

WH Comunicações

Ao todo, o município já regis-
tra 271 focos do Aedes aegypti. 

De acordo com o coorde-
nador das equipes de com-
bate, Célio Silva, os focos 
são registrados em todos os 
bairros da cidade. “O traba-
lho continua sendo feito, mas 
continua aumentando os fo-
cos. Tivemos uma redução dos 
focos nas armadilhas. Na últi-
ma semana coletamos cinco 
focos nas armadilhas. Os ca-
sos mais preocupantes são em 
borracharias e cemitérios, que 
são locais onde a população 
não está colaborando”, avalia.

A preocupação leva em 

consideração que já foi regis-
trado um caso confirmado de 
chikungunya em São Miguel 
do Oeste. Silva lembra que 
atualmente estão sendo inves-
tigados novos casos suspeitos 
de dengue e de chikungunya. 
“Temos seis casos em inves-
tigação. Isso preocupa mui-
to a Secretaria da Saúde, é por 
isso que o trabalho não pode 
parar. A equipe está fazendo 
um trabalho diário de orien-
tação nas residências. Já regis-
tramos 45 casos suspeitos de 
dengue, sendo que 37 deram 
negativos e oito ainda aguar-
dam confirmação”, finaliza.

São Miguel do Oeste já registra 271 focos do mosquito que é transmissor da dengue, 
zika e chikungunya

ESTACIOnAMEnTO ROTATIVO
Com base fixada, começa 
instalação de parquímetros

COnTROLE DE PRAgAS Município deve investir cerca de R$ 2 mil 
para dedetizar 500 bocas de lobo

Empresa faz serviço de dedetização no 
perímetro urbano de Maravilha 

A empresa Alba Dedetiza-
dora começou na sexta-feira 
(14) o serviço de dedetização 
de bocas de lobo no perímetro 
urbano de Maravilha. O servi-
ço foi licitado pelo município, 
que deve investir cerca de R$ 
2 mil para dedetizar 500 bocas 
de lobo. O trabalho começou 
na Avenida Araucária, seguin-
do pelas demais ruas e aveni-
das da cidade. 

O principal objetivo é co-
laborar para a eliminação de 
pragas, a exemplo do mosqui-
to Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, zica vírus, chikun-
gunya e febre amarela, entre 
outros insetos que se criam 
nestes locais.  

CUIDADOS nECESSÁRIOS 
Com o objetivo de evitar 

riscos para a saúde e bem-es-

tar dos munícipes e também 
aos animais de estimação, a 
empresa Alba Dedetizado-
ra repassou algumas orienta-
ções para a população sobre 
cuidados básicos que devem 
ser tomados durante a aplica-
ção dos inseticidas. Uma dica 

é tampar com panos úmidos 
os ralos que tenham ligação 
direta com a rede pluvial das 
ruas. 

Quanto à proximidade, a 
orientação é que as pessoas 
e animais de estimação fi-
quem a uma distância de pelo 

menos 10 metros do local de 
aplicação, evitando inala-
ção e contato com o produto. 
Após a aplicação, pede-se que 
não tenha o contato próximo 
com as bocas de lobo ou ralos 
ligados na rede por pelo me-
nos uma hora. 

Trabalho começou nas ruas centrais da cidade e vai se estender por toda cidade

Celso ledur/ WH Comunicações

Seguem em andamento as 
ações no centro de São Miguel 
do Oeste para a implantação do 
estacionamento rotativo. Uma 
das últimas ações foi o início da 
instalação dos parquímetros, 
que começou com a estrutura-
ção das bases dos equipamentos. 

A secretária do Planejamen-
to de São Miguel do Oeste, Mar-
li da Rosa, explica que o próximo 
passo é a contratação de pesso-
al para trabalhar. “A empresa está 
na cidade trabalhando, insta-
lando os cinco parquímetros na 
área central para a população ir 
se acostumando. O segundo pas-
so será a contratação de 27 mo-
nitores e mais duas pessoas para 
a área administrativa. O pas-
so seguinte é a sinalização des-

sa área, das vias centrais, já que 
algumas ruas serão de mão úni-
ca. A empresa está se organizan-
do para começar nos próximos 
dias a pintura e sinalização 
dessas vias”, menciona Marli. 

Em 60 dias a empresa ven-
cedora da licitação deve co-
meçar operar com o novo 
sistema. Antes disso, será re-
alizado convênio com 50 es-
tabelecimentos comerciais 
que irão disponibilizar os bo-
tons de estacionamento para 
venda. A secretária enfatiza 
que um aplicativo para smar-
tphones também já está dis-
ponível para facilitar a com-
pra dos créditos. O valor da 
hora será de R$ 2 para carros 
e de R$ 1 para motocicletas. 

Em 60 dias a empresa vencedora da licitação deve começar operar com o novo sistema

WH Comunicações/Jucinei da Chaga
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O governador, Eduardo Pi-
nho Moreira, assinou na se-
mana passada edital para a 
integração do serviço de aten-
dimento pré-hospitalar rea-
lizado pelo Corpo de Bom-
beiros e pelo Samu com a 
Secretaria de Estado da Saúde. 
A integração foi discutida já 
em reunião realizada em de-
zembro do ano passado com 
a participação de gestores de 
saúde da região, socorristas do 
Samu e Bombeiros. 

Na prática, as unidades já 
estão atuando de forma inte-
grada, mas o documento for-
maliza a unificação do aten-
dimento, que terá protocolos 
padrão e despacho mais ágil 
para o atendimento de ocor-
rências. A proposta é que o 
Samu funcione dentro do 
quartel do Corpo de Bombei-

ros, por meio de uma central 
única e regulada.

“A centralização do 193 
com o 192 acontecerá na for-
ma do sistema, teremos con-
dições de transferir chamadas 
conforme a demanda se refe-
rir aos serviços prestados pelo 
Samu e vice-versa. Quem li-
gar para o 192 e a emergência 
deve ser atendida pelos bom-
beiros, por rádio ou sistema 
informatizado, a ocorrência 
será passada ao órgão que terá 
maior facilidade para atender”, 
explica o comandante do 12º 
Batalhão de Bombeiro Militar 
de São Miguel do Oeste, major 
Jorge Arthur Cameu Júnior.

Inicialmente, além dos 
profissionais, deverão migrar 
para os quartéis dos bombei-
ros em todo o Estado as am-
bulâncias de suporte avança-

do. A previsão é que até o fim 
do ano o atendimento seja re-
alizado de forma totalmen-
te integrada. O comandante 
explica, no entanto, que para 
o atendimento integrado das 
duas instituições no mesmo 
local físico, algumas questões 
relativas à infraestrutura te-
rão que ser revistas. “A partir 
de junho, temos a previsão da 
equipe avançada do Samu vir 
para o nosso quartel. Estamos 
preparando a infraestrutura 
no quartel para isso. Precisa-
mos adaptar alguns ambien-
tes para esses profissionais 
para equipamentos e medi-
camentos que eles possuem”, 
menciona.

Atualmente, o Corpo de 
Bombeiros trabalha seme-
lhante ao sistema americano 
de atendimento, com o obje-

tivo de chegar com agilidade 
no local solicitado e deslo-
car rapidamente a vítima até 
um hospital. Já o Samu traba-
lha com o modelo francês de 
atendimento, onde os socor-
ristas tentam resolver a situ-
ação do paciente no local de 
solicitação, não sendo neces-
sário o transporte até o hos-
pital. “No novo modelo, se 
for um caso mais simples, va-
mos pedindo essas informa-
ções por telefone para quem 
está fazendo o chamado de 
socorro, para passarmos para 
o médico e ver se há uma ne-
cessidade de encaminhar uma 
equipe básica, uma equipe 
dos Bombeiros ou uma equi-
pe avançada com presença do 
médico no local. Isso é algo 
que ainda vamos ter que pas-
sar por capacitação”, finaliza.

ATEnDIMEnTO InTEgRADO Sistema integrado de atendimento já está 
em fase de implantação em São Miguel do Oeste

Samu irá funcionar dentro do 
quartel dos bombeiros

O poder Legislati-
vo de São Miguel do Oes-
te deve votar nas próxi-
mas sessões o projeto de 
lei (PL) 32/2018, de autoria 
do Executivo, que irá per-
mitir a qualificação de en-
tidades para gerenciar ser-
viços públicos. Conforme o 
presidente da Casa, verea-
dor Claudio Barp (MDB), o 
PL está baixado para aná-
lise das comissões. Barp 
reitera que o objetivo da 
matéria é possibilitar a re-
gulamentação ou disponi-
bilização de entidades sem 
fins lucrativos para pres-
tar serviço ao município.

“Terá um chamamen-
to. O município vai dispor 
de ações que poderão ser 
feitas por essas entidades, 
como é o caso da UPA. En-

tre as entidades que se ca-
dastrarem para isso, será 
escolhida a melhor. Como 
a lei prevê, terá a fiscaliza-
ção do poder público e do 
Legislativo. O projeto de-
verá ser apreciado nas pró-
ximas sessões”, menciona. 

Caso ocorra a gestão da 
UPA por uma entidade, por 
exemplo, os servidores efeti-
vos serão remanejados para 
as unidades de saúde do mu-
nicípio. Barp salienta que o 
Legislativo vai ficar de olho 
para que a administração 
municipal não gaste mais do 
que vem gastando atualmen-
te. “São pontos que estamos 
atentos e vamos acompa-
nhar. Qualidade do traba-
lho e economicidade, es-
ses dois quesitos precisam 
ser respeitados”, finaliza. 

AgUARDAnDO VOTAÇÃO
Projeto prevê 
qualificação de 
entidade para gerenciar 
serviços públicos
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A Secretaria de Saúde de 
São Miguel do Oeste já está 
atendendo em novo endere-
ço, na Rua Almirante Barroso, 
em frente ao cartório, no pré-
dio onde funcionava o Procon e 
a Casa da Cidadania. O novo lo-
cal de atendimento ainda está 
passando por reformas e ade-
quações, que devem ser con-
cluídas até o mês de maio, mas 
a mudança já está ocorren-
do agora a fim de desonerar o 
quanto antes os cofres públi-
cos, com o valor deste aluguel.

Recentemente, foi a Secre-
taria de Educação que deixou o 

prédio localizado na Rua Gui-
lherme Missen e foi transferi-
da para a antiga sede da Câ-
mara de Vereadores, junto ao 
Centro Cultural. Agora é a vez 
da Saúde, que funcionava no 
mesmo prédio da Rua Guilher-
me Missen. Segundo o prefei-
to, Wilson Trevisan, o princi-
pal motivo destas mudanças 
é a economia que será gera-
da por sair do aluguel. “São cer-
ca de R$ 22 mil que deixare-
mos de gastar todo mês. Até o 
fim da nossa gestão, serão pou-
pados mais de R$ 700 mil ape-
nas com esta iniciativa”, destaca.

SÃO MIgUEL DO OESTE 
Secretaria de Saúde 
passa a atender em 
novo endereço

Divulgação

Novo endereço fica na rua almirante barroso, em frente ao cartório, no prédio onde 
funcionava o Procon e a Casa da Cidadania

Nos últimos 30 dias, por 
pelo menos duas vezes o Cor-
po de Bombeiros de São Mi-
guel do Oeste foi acionado 
para transportar corpos de ví-
timas envolvidas em acidentes 
de trânsito na cidade e região. 
O motivo, segundo informa-
ções apuradas pela reporta-
gem, é que a viatura do Ins-
tituto Geral de Perícias (IGP) 
estaria quebrada.

Fontes ligadas à instituição 
revelaram que a viatura pró-
pria para o transporte de víti-
mas de mortes violentas teve 
o eixo quebrado há mais de 
35 dias e, por isso, o IGP está 
impossibilitado de realizar o 
trabalho de remoção de cor-
pos nos locais onde pessoas 
vão a óbito em virtude de aci-
dentes de trânsito, por exem-
plo.

Um dos casos em que os 
Bombeiros foram acionados 
foi no acidente de trânsito 

REgIÃO A única viatura, atualmente quebrada, atende 27 municípios da região

Com viatura quebrada, IgP aciona 
bombeiros para transportar corpos

Viatura estaria com eixo quebrado e impossibilitada de realizar os trabalhos

Arquivo/WH Comunicações

entre São Miguel do Oeste e 
Descanso, no dia 27 de feve-
reiro, onde um homem mor-
reu no local dos fatos e cabe-
ria ao IGP realizar a remoção 
do corpo. Outro fato, mais re-
cente, e que chamou atenção 
da população, foi na manhã 
do sábado (31), quando um 
homem morreu após uma co-
lisão frontal na Rua Walde-
mar Rangrab, na área central 
de São Miguel do Oeste. Po-
pulares estranharam o fato de 

o corpo ser transportado em 
um veículo aberto, estilo Che-
vrolet/Montana, do local do 
acidente até o Instituto Médico 
Legal (IML).

As informações colhidas 
pela reportagem dão conta de 
que o IGP local aguarda auto-
rização para realizar o conser-
to da viatura. Enquanto isso, o 
recolhimento de pessoas em 
óbito será realizado por carros 
funerários ou o próprio Corpo 
de Bombeiros. Segundo o co-

ordenador do Núcleo Regional 
do IGP, Luiz Schreiner Maran, 
toda vez que acontece algum 
problema com as viaturas do 
IGP, é necessário fazer três 
orçamentos para conserto e 
enviá-los para Florianópolis. 
No caso em questão, segundo 
Maran, a empresa vencedora 
da licitação não teria as peças 
que a viatura necessita para ser 
consertada.

O coordenador revelou que 
o orçamento deve ser aprova-
do em breve, porém, depois 
que isso acontecer, as empre-
sas ainda deverão adquirir as 
peças necessárias em outras ci-
dades, o que pode levar ainda 
mais tempo até o conserto efe-
tivo da viatura. A única viatu-
ra, atualmente quebrada, e que 
pertence ao IGP de São Miguel 
do Oeste, atende ocorrências 
em 27 municípios da região, os 
quais também estão sem rece-
ber esse tipo de serviço. 

•  Aceita cartões de crédito, débito e voucher.
• Modelos de máquina adaptáveis ao seu negócio.
• Plataforma de gerenciamento exclusiva.
• Facilita a antecipação de recebíveis.

 Peça em sua agência 
 ou saiba mais em 
sicredi.com.br/maquinadecartoes

A máquina de 
cartões do Sicredi 
que traz mais 
facilidade aos 
seus negócios.
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A MAIS DE
ENERGIA

5 %
 CONSUMIDORAS

BENEFICIADAS

MAIS DE MIL21
UNIDADES

Maravilha
LOCALIZAÇÃO:

COM A ENERGIA DA CELESC, VIVER NA REGIÃO 
DE MARAVILHA ESTÁ AINDA MELHOR. 

Nova 
Subestacão 
Maravilha.
A inauguração da nova Subestação Maravilha faz parte do projeto da Celesc para atender 
melhor a região oeste de Santa Catarina. Com o empreendimento, os municípios de Maravilha, 
Iraceminha, Flor do Sertão, São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso e a área rural 
de Tigrinhos passam a contar com 50% a mais de energia para expandir suas atividades, gerar 
novos negócios e criar novos empregos. Atualmente, são mais de 21 mil unidades consumidoras  
já beneficiadas pela obra, que foi projetada para atender ao crescimento do mercado na região 
pelos próximos trinta anos. Celesc. Nossa energia é pra você. 
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ÍNdIO CAChOEIRA
Morreu na 
quarta-feira (4), 
em alfenas (MG), 

o violeiro Índio 
Cachoeira, que fez parte de uma 
das formações da dupla sertaneja 
de raiz “Caique & Pajé”. José Pereira 
de Souza, de 65 anos, estava 
internado no Hospital alzira Velano 
desde a semana passada, quando 
sofreu um acidente de trânsito. Ele 
sofreu um traumatismo craniano 
e morreu devido a complicações 
de um procedimento cirúrgico. 
Índio Cachoeira nasceu em 
Junqueirópolis, na divisa de São 
Paulo com o Mato Grosso do Sul, 
e morava em alfenas há 15 anos, 
junto com uma filha e irmãos. Ele 
tinha mais de 40 anos de carreira 
como músico. Entre 1995 e 2000, 
foi o Pajé, da dupla Cacique & Pajé, 
e gravou cinco CDs. Depois que 
a dupla se desfez, na década de 
1990, ele continuou a carreira solo 
usando o nome de Índio Cachoeira. 
atualmente, mantinha a dupla 
“Índio Cachoeira & Santarém”, que 
lançou CD recentemente. O violeiro 
chegou a fazer turnês fora do país 
e também era conhecido por ser 
um luthier de talento, construía as 
próprias violas e mantinha uma 
oficina em casa. Em momentos 
de dificuldade, chegou a ter um 
emprego de motorista de ônibus 
coletivo para conseguir sobreviver 
fora da música. a família autorizou 
a doação de órgãos. 

MOACYR 
MARQUES
O advogado 
de São Miguel 

do Oeste Moacyr 
Marques, que estava internado 
na UTi do Hospital da Unimed 
em Chapecó, não resistiu às 
complicações decorrentes do 
câncer que enfrentava e veio a 
falecer na noite de segunda-feira 
(2). Uma grande corrente em 
prol de doação de sangue para a 
reposição de plaquetas mobilizou 
muitas pessoas nos últimos dias 
por sua recuperação. No entanto, 
o advogado teve morte cerebral 
diagnosticada na noite de sábado 
(31) e o óbito foi confirmado na 
noite da segunda-feira (2). 

 LUIZ gARCIA
Morreu na 
terça-feira (3) 

o jornalista luiz 
Garcia, ex-editor 

de opinião do jornal O Globo. Ele 
sofreu uma parada cardíaca e 

morreu aos 81 anos. luiz Garcia 
começou no jornalismo como 
repórter da Tribuna da imprensa, 
aos 17 anos. Passou também pelo 
jornal O Estado de São Paulo. No 
fim da década de 60 trabalhou na 
revista Veja e se mudou para Nova 
iorque, onde foi correspondente. 
ao retornar ao brasil, começou a 
trabalhar para o jornal O Globo, 
no rio, onde ficou por décadas. 
Foi subeditor-chefe, editor-chefe e 
em seguida editor de opinião. luiz 
Garcia criou o Manual de redação 
e Estilo do Globo, usado como um 
guia por estudantes e profissionais 
de jornalismo no país. 

LUIZ ALBERTO 
OLIVEIRA 
SANTOS
Morreu na terça-

feira (3), vítima de 
câncer no fígado, 

o ex-jogador luiz alberto Oliveira 
Santos, aos 70 anos. Ídolo do bahia, 
ele é considerado um dos maiores 
laterais da história do clube. luiz 
alberto defendeu o Tricolor de 
Salvador entre os anos 1971 e 1978. 
Nesse período, ele conquistou o 
heptacampeonato estadual. Em 
1974, luiz alberto foi convocado 
pela seleção brasileira para disputar 
a Copa do Mundo daquele ano. Só 
que ele acabou cortado por conta 
de uma lesão. 

AdRIANO 
MAMUTE
O lutador de 

MMa adriano 
Sylberth foi morto 

dentro de sua residência, em 
belém do Pará. O crime aconteceu 
na madrugada de terça-feira (3) 
e está sendo investigado pela 
Divisão de Homicídios do Estado. 
Mamute, como era conhecido, foi 
assassinado diante da mulher e 
de seu filho, de 9 anos. a casa foi 
invadida por homens armados. 
ao pedir calma, o lutador levou 
um tiro no rosto e, em seguida, 
facadas no peito. adriano tinha 30 
lutas na carreira e trabalhava como 
eletricista naval.

MOISÉS gOMES 
ROdRIgUES 
O músico e 

professor de 
música Moisés 

Gomes rodrigues, de 47 anos, mais 
conhecido como “Gome”, morreu na 
manhã de terça-feira (3) após sofrer 
acidente de carro. a colisão frontal 
aconteceu no km 98 da ErS-122, 
em Flores da Cunha, no rio Grande 

do Sul, quando Gome, que conduzia 
um Fiesta, invadiu a pista contrária 
e bateu em um caminhão. O 
acidente aconteceu por volta das 5h 
e Gome morreu no local. a motorista 
do caminhão saiu ilesa. Ele morava 
em Nova Prata e dava aulas de 
música em Caxias do Sul (rS). Deixa 
a esposa, Sandra, e a filha, Emanoeli. 
O músico tocou em grupos como o 
Grupo Os Nativos, de São Miguel do 
Oeste, e por 11 anos integrou a banda 
Tchê Chaleira, de São Sepé (rS).

WINNIE MANdELA
Winnie 
Madikizela-
Mandela, militante 

sul-africana que 
lutou contra o 

apartheid, morreu aos 81 anos nesta 
segunda-feira (2). Ela era ex-esposa 
do ex-presidente sul-africano 
Nelson Mandela, que se tornou 
um ícone na defesa da igualdade 
racial. Ela morreu em um hospital 
de Joanesburgo depois de “uma 
longa doença”, que a obrigou a ser 
internada várias vezes desde o início 
do ano. Winnie e Nelson se casaram 
em 1958, seis anos antes de ele ser 
condenado à prisão perpétua pelo 
regime de minoria branca. Durante 
os 27 anos de prisão de Mandela, 
Winnie continuou com a luta 
antiapartheid, passou pela prisão, por 
prisões domiciliares, e confinamentos 
em uma localidade afastada de todos. 
O casal se divorciou em 1996 - dois 
anos depois que Mandela se tornou 
o primeiro presidente negro do país. 
Winnie ressaltava a sua importância 
na luta do ex-marido enquanto ele 
esteve preso. “Se eu não tivesse lutado, 
Mandela não teria existido, o mundo 
inteiro o teria esquecido e ele teria 
morrido na prisão como queriam as 
pessoas que o prenderam”, declarou 
em entrevista concedida ao jornal 
francês “le Journal du Dimanche”, 
em 2013. Em 1991 ela foi condenada 
por cumplicidade no sequestro de 
um jovem militante à pena de prisão 
comutada por uma multa. Também 
foi condenada por fraude em 2003. 
Conhecido como “Madiba” na África 
do Sul, Nelson Mandela foi um dos 
principais responsáveis pelo fim do 
regime racista do apartheid, vigente 
entre 1948 e 1993. Mandela ficou no 
poder de 1994 a 1999 e morreu aos 95 
anos, em Pretória.

CARMY gONÇALVES
Faleceu no dia 28 de março, aos 89 
anos. Seu corpo foi velado no salão 
da comunidade de linha Gaspar, 
bandeirante, e foi sepultado no 
cemitério da comunidade. a família 

convida para o culto em memória, a 
ser celebrado no sábado (14), às 9h, na 
igreja luterana de linha adolfo Ziguelli, 
bandeirante.

NARACI dE TÓgNI
Faleceu no dia 30 de março, no 
Hospital regional de São Miguel 
do Oeste, aos 57 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de 
Guaraciaba e sepultado no cemitério 
católico de Guaraciaba. a família 
convida para missa de sétimo dia, que 
será celebrada hoje (7), às 19h30, na 
igreja Matriz de Guaraciaba.

INÉLCI MARTA LOCATELLI 
dAMBRÓS
Faleceu no dia 1º de abril, no pronto-
atendimento do Hospital de anchieta, 
aos 58 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de anchieta e 
sepultado no cemitério municipal. a 
família convida para missa de sétimo 
dia, a ser celebrada hoje (7), às 19h, na 
igreja Matriz de anchieta.

AUdÉRIO ASSOLINI
Faleceu no dia 1º de abril, no Hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 
72 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de anchieta e sepultado no 
cemitério municipal.

NILdO BONdINI
Faleceu no dia 2 de abril, no Hospital 
de São José do Cedro, aos 88 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro de 
linha Novo Sarandi, São José do 
Cedro, e foi sepultado no cemitério da 
comunidade.

TEREZINhA SChAUREN 
FERNANdES
Faleceu no dia 3 de abril, em sua 
residência em linha São Mateus, 
São José do Cedro, aos 64 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela de 
linha São Mateus, São José do 
Cedro, e foi sepultado no cemitério da 
comunidade.

IdEMAR dO AMARAL
Faleceu no dia 3 de abril, no Hospital de 
anchieta, aos 53 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária de anchieta 
e sepultado no cemitério municipal. a 
família convida para missa de sétimo 
dia, a ser celebrada hoje (7), às 19h, na 
igreja Matriz de anchieta.

PAULO CESAR dREIFKE
Faleceu às 5h de quinta-feira (5), aos 
42 anos, no Hospital regional de São 
Miguel do Oeste. Seu corpo foi velado 
no clube de idosos de Tigrinhos e 
sepultado no cemitério municipal de 
Tigrinhos. 

OBITUÁRIO
DOAÇÃO
Apae de Maravilha 
recebe donativos

A Apae de Maravilha rece-
beu mais de 400 produtos de 
higiene e limpeza no último 
dia 25. Os donativos foram ar-
recadados durante as festivida-
des de aniversário do municí-
pio de São Miguel da Boa Vista, 

em campanha promovida pela 
administração. A secretária de 
Administração e Fazenda de 
São Miguel da Boa Vista, Ma-
ristela Schmaedecke, e a se-
cretária de Educação, Magali 
Glienke, realizaram o repasse.

Mais de 400 produtos foram entregues 

Divulgação

4ª EDIÇÃO
Encontro de Bandônion e 
gaita de Boca é hoje (7)

Da paixão pela música ex-
traída do bandônion e da gai-
ta de boca de reuniões entre ami-
gos e família, surgiu o encontro 
musical. Conforme a diretora de 
cultura de Maravilha, Rosi Iná-
cia Reichert Heineck, a ideia foi 
trazer algo que é da origem ale-
mã e pode ser aproveitada por 
todas as gerações. “Nesse tem-
po que fazemos o encontro esta-
mos descobrindo novos talentos 
locais e isso é interessante por-
que conseguimos demonstrar o 
potencial que eles têm”, explica. 

A quarta edição do evento 
será realizada hoje (7), no Centro 
Cultural 25 de Julho, e terá a pre-
sença de 20 artistas, sendo nove 
maravilhenses. A entrada para o 
evento é gratuita e o início será às 
18h30, mas após as apresentações 
haverá jantar ao custo de R$ 20 
por pessoa. “Estamos muito felizes 
pela realização do evento. A vinda 
das pessoas de fora também nos 
alegra, mostra reconhecimento. 

Teremos gente de muitas cidades 
do Sul e até da Argentina”, declara. 

BOM APETITE 
O Espaço Criança Sorriso vai 

receber no domingo (15) o espa-
nhol radicado em Santa Catari-
na José Ñunes Garcia. O ator vai 
apresentar a peça Bom Apeti-
te através de uma parceria entre 
a Fundação Catarinense de Cul-
tura e a prefeitura de Maravilha.

Na peça, que faz parte do 
cronograma do projeto Esta-
ção Cultural, Garcia revela as 
contradições que existem den-
tro do ser humano usando o hu-
mor. Seu personagem é um pa-
lhaço, com nariz vermelho e 
um estilo franco e descontraí-
do. “O público é convidado às 
15h a participar das cenas re-
gadas por muita música, mági-
ca, malabarismo, jogos coleti-
vos e boas risadas, garantido um 
elo entre as crianças e o palha-
ço”, afirma a diretora de cultura.
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COTIDIANO

por lAerte bieGer
TRÂNSITO E VOCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar rodoviária

Terminou na semana pas-
sada a Operação Fronteira 
Sul desencadeada pelo Exér-
cito Brasileiro, em coordena-
ção com a Marinha do Brasil e 
os diversos órgãos de seguran-
ça pública e de fiscalização fe-
derais, estaduais e municipais. 
A operação teve andamen-
to entre os dias 25 e 29 de mar-
ço. Conforme o comandante 
do 14º Regimento de Cavalaria 
Mecanizado (14º RC/Mec), te-

ÁREA DE FROnTEIRA Operação teve andamento entre os dias 25 e 29 de março

Encerrada Operação Fronteira Sul
nente-coronel Leonardo Dan-
tas, o regimento de São Miguel 
do Oeste trabalhou neste ano 
em conjunto com a 15ª Briga-
da de Infantaria Mecanizada, 
de Cascavel.

“A Operação Fronteira Sul 
ocorre a cargo do Exército Bra-
sileiro. Diferente da Opera-
ção Ágata, que é ministerial e 
tem maior aporte de recursos 
e meios a serem empregados. 
Por isso que a duração e a frente 

onde a operação ocorre fica um 
pouco mais restrita. O foco da 
operação este ano foi o Paraná e 
o 14º RC/Mec foi empregado na 
fronteira de Santa Catarina com 
o Paraná, abarcamos a área de 
Dionísio Cerqueira a Capane-
ma”, menciona.

Conforme Dantas, o foco 
de toda a operação da faixa de 
fronteira visa coibir o tráfico de 
drogas e armas, além de casos 
de contrabando e descaminho. 

Entre os destaques da operação 
deste ano está a prisão de cinco 
homens com passagens já re-
gistradas pela polícia. “Na área 
do regimento, realizamos a pri-
são de cinco elementos que ti-
nham roubado um veículo em 
Pato Branco, os cinco com pas-
sagem pela polícia. No âmbi-
to da 15ª Brigada de Infantaria 
Mecanizada, quase cinco mil 
veículos foram abordados e vis-
toriados. 

MORTE nO REgIOnAL

APREEnSÃO

TRÂnSITO

DPCAMI remete ao judiciário inquérito que apura 
morte de menina no hospital 

Polícia Civil e PRF apreendem produtos do Paraguai

Homem morre após grave acidente 
em São Miguel do Oeste

Um homem de 42 anos mor-
reu após colisão frontal na Wal-
demar Rangrab, em São Miguel 
do Oeste. O acidente aconte-
ceu por volta das 5h25 de sábado 
(31), próximo à empresa Retiago, 
e envolveu um veículo Corsa e 
um caminhão Volvo, ambos com 
placas de São Miguel do Oeste.

O condutor do Corsa, iden-
tificado como Gilmar Soares, fa-
leceu no local. Segundo os bom-

beiros, Soares sofreu dilaceração 
total de crânio, perda total de 
massa encefálica e politrauma-
tismo em todo o corpo. Os bom-
beiros precisaram utilizar equi-
pamentos para desencarcerar 
o corpo da vítima. Informações 
apuradas pela reportagem do 
Grupo WH Comunicações indi-
cam que a vítima era natural de 
Iporã do Oeste e trabalhou em 
São Miguel como mototaxista.

acidente aconteceu na madrugada do 
último sábado

Marcos Lewe/WH Comunicações

DICAS PARA TRAnSITAR EM SEgURAnÇA POR
ESTRADAS nÃO PAVIMEnTADAS

Muito se fala dos cuidados necessários para transitar 
em segurança pelas rodovias e ruas, bem servidas por pa-
vimentação asfáltica. Esquece-se, contudo, de repassar 
dicas para quem transita pelas estradas de chão, existen-
tes no interior de todos os municípios. Hoje nossa aten-
ção vai para os condutores que transitam por este tipo de 
via pública.

Durante esta semana transitava por uma estrada de 
chão batido, quando me deparei com um acidente do tipo 
colisão frontal envolvendo dois veículos. A estrada havia 
passado por recentes melhorias, havendo pedras soltas no 
local. 

Este tipo de terreno pode ser muito perigoso para mo-
toristas que não são acostumados a por ele trafegarem. 
Perde-se muito em termos de aderência dos pneus com o 
solo, sendo elevada a possibilidade de ocorrerem derra-
pagens e perda do controle. Por isso é que nosso Código 
de Trânsito limita em 60 km/h a velocidade nas estradas, 
quando não houver sinalização especificando a velocida-
de a ser observada para o trecho.

A escolha de pneus apropriados também é um impor-
tante aspecto para quem transita com frequência por es-
tradas de chão. Um pneu misto, mais macio, possibilita-
rá melhor aderência, sem mencionar que proporcionará 
maior conforto aos ocupantes e durabilidade dos compo-
nentes do veículo. 

Ao se aproximar de curvas ou descidas íngremes, o 
motorista deve redobrar sua atenção, pois nestes locais, 
diante de qualquer obstáculo que surja, possivelmente o 
condutor tenderá a frear o veículo de forma mais brusca, 
o que poderá induzir a derrapagem e perda do controle. 
Procure diminuir a velocidade antes de entrar na curva ou 
de iniciar a descida e faça isso de forma suave, lembrando 
sempre que o tempo de frenagem neste tipo de pavimento 
é muito diferente do que numa via com maior aderência. 

Havendo formação de nuvem de poeira, reduza a ve-
locidade e preocupe-se em ser visto pelos veículos que 
seguem no contrafluxo. Para isso, uma boa dica é man-
ter acesos os faróis do veículo. Nestas circunstâncias toda 
preocupação deve estar voltada para evitar choques em 
objetos fixos existentes nas proximidades da via, ou coli-
sões com veículos e máquinas agrícolas que também este-
jam por ali transitando.

Observando estas dicas elementares, você encontrará 
condições mais seguras de deslocamento e evitará tornar-
se vítima de acidentes.

Em operação conjunta, a 
Polícia Rodoviária Federal e a 
Polícia Civil de Maravilha apre-
enderam ontem (6) um veícu-
lo carregado com produtos ele-
trônicos do Paraguai. A ação 
policial aconteceu na BR-282, 
em Flor do Sertão.  O veículo 

Vectra, com placas de Maravi-
lha, foi abordado pelas equipes 
operacionais e estava carrega-
do com diversos produtos de 
origem estrangeira e sem o de-
vido desembaraço aduaneiro. 

Carro estava com 
aproximadamente r$ 10 mil

PRF

Na tarde de sexta-fei-
ra (6) a DPCAMI remeteu ao 
Poder Judiciário da Comar-
ca de São Miguel do Oeste o 
Inquérito Policial que apu-
rou as circunstâncias que le-
varam à morte da menina 
Lara Camili Bianchetti, ocor-
rida no dia 25 de fevereiro de 
2018, quando era atendida na 
emergência do Hospital Re-
gional Terezinha Gaio Basso.

A declaração de óbito for-

necida pela médica apontava 
como causa da morte “edema 
agudo de pulmão”. No entan-
to, a vítima foi submetida a 
exame necroscópico, que ape-
nas atestou sua morte, sendo 
que os exames laboratoriais 
(toxicológico e anatomopa-
tológico) requisitados ao Ins-
tituto de Análises Forenses 
ainda não foram concluídas. 
Todavia, durante o Inquérito 
Policial foram inquiridas pelo 

menos 27 pessoas, dentre fa-
miliares e membros da equi-
pe médica que participaram 
do atendimento à criança, 
na emergência do hospital. 

A Polícia Civil também 
ouviu dois profissionais es-
pecializados, com conheci-
mentos técnico-científicos na 
área, o que permitiu uma con-
clusiva análise dos procedi-
mentos adotados, a partir das 
anotações no prontuário mé-

dico-hospitalar da pacien-
te, e depoimentos de teste-
munhos existentes nos autos. 
Com fundamento nas pro-
vas já coletadas, a Polícia Ci-
vil declinou pelo indicia-
mento em crime culposo de 
dois profissionais que lide-
raram a equipe médica du-
rante o atendimento da me-
nina, por terem dado causa, 
com negligência e imperí-
cia, à morte da paciente.
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ESPORTE

 ONEIdE BEHLING

Na noite de sábado (31) 
a equipe do Maravilha Fut-
sal deixou a torcida mara-
vilhense feliz. Em jogo rea-
lizado pela terceira rodada 
da Liga Catarinense de Fut-
sal, no Ginásio Munici-
pal de Esportes Gelson Ta-
deu Lara, de Maravilha, 
a equipe da casa confir-
mou a boa campanha. A vi-
tória contra Xaxim garan-

FUTSAL 

BASE

Com grande público, Maravilha vence na 
Liga Catarinense

Equipe sub-16 estreia na Liga Catarinense de Futsal

tiu a invencibilidade do time 
da Cidade das Crianças.

Agora o Maravilha Fut-
sal está com nove pontos na 

classificação da chave A. Os 
gols da equipe da casa foram 
marcados por Ítalo, três ve-
zes, Diego e Jonas, uma vez 
cada. Já pelo lado de Xaxim 
os gols foram marcados por 
Maicon, Teixeira, Juninho 
e Edio. Placar final 5 x 4.

O próximo jogo de Mara-
vilha é contra a equipe de Pal-
mitos, na cidade de Palmi-
tos, no sábado (14), às 20h15. 

Maravilha abriu vantagem, mas no fim do jogo resultado ficou apertado

Foco da equipe são as competições da liga e a Olesc 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Divulgação 

Na tarde de domingo (1º) o 
Clube Recreativo Maravilha jo-
gou em Pinhalzinho contra o 
Ajap pelo Campeonato Regio-
nal – Taça Odi Sports/Sicoob. O 
time da casa saiu na frente com 
gol de pênalti do zagueiro Roni. 
Em jogo de muitos gols, o CRM 
esteve na frente no placar por 
três oportunidades. Marcaram 
para o CRM: Rosi, Marcelo, Ro-
naldo e Zanin (duas vezes). Já 
para o Ajap, marcaram os gols 
Gabriel, João Gabriel, Rafabus e 

ODI SPORTS/SICOOB Próxima partida é em casa contra a equipe de Caibi 

CRM empata em partida de 
dez gols contra Ajap

Partida foi marcada por três pênaltis: dois para o ajap e um para o CrM

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Diogo (duas vezes).
O CRM jogou com Eder-

van, Douglas, Daniel, Roni 
(Rosi) Careca (Ivan), Marceli-
nho (Bruno), Vando, Julio Ce-

zar, Renatinho, Zanin e Ronaldo. 
Técnico: Jhony Medeiros. O Ajap 
jogou com Dheison, Rafabus, 
Divan, Fefo, Mateus, Maninho 
(Douglas), Felipe, Nei (Gabriel) 

Diogo (Cristofer), João Gabriel 
(Gui) e Andi. Técnico: Granela.

Na classificação geral o 
CRM está na sexta colocação, 
com sete pontos, dentro dos 
classificados para a próxima 
fase. Já o Ajap está em oitavo, 
fora dos classificados.

A próxima partida do CRM é 
contra a representação de Caibi, 
amanhã (8), no Estádio Doutor 
José Leal Filho. O Ajap joga em 
São Miguel da Boa Vista contra o 
Palmeiras, no mesmo dia.

Os meninos da equipe sub-
16, treinados pelo professor 
Gean Mauro Silva, da Secreta-
ria de Esportes de Maravilha, 
irão estrear na Liga Catarinense 
de Futsal. O pontapé inicial será 
dado em Pinhalzinho, contra a 
equipe da casa. O jogo ocorre 
às 19h30, no Centro de Eventos.

Segundo o professor, a 

equipe sub-16 se prepara des-
de o início de fevereiro para dis-
putar a Liga. O time treina cin-
co vezes na semana. “Também 
vem disputando a Copa Victor 
Móveis de Base. Mas o foco este 
ano é a Liga e Olesc, que que-
bramos o jejum ano passado de 
nove anos sem ser campeão de 
qualquer fase”, completa Silva. 

DECISÃO 
Mesmo sabendo que a Chape tem um bom time, folha sa-

larial duas vezes maior que a do Figueirense, é time de Série A, 
joga em casa... Não considero a Chapecoense como favorita! Essa 
questão de jogar na Arena Condá é a única e real vantagem da 
decisão, uma vez que em caso de empate, a taça do Catarinense 
será disputada nas penalidades. Estaremos com a equipe Líder 
FM, 92.3, trazendo todas as emoções da final direto de Chapecó!

IRRECUSÁVEL
Pessoalmente acredito que, neste momento, Renato vai 

trocar o Grêmio pelo Flamengo. A proposta, se for verdadei-
ra, é uma tentação. Não se consegue, nem se deve recusar! 
No Grêmio Renato tem o ambiente a seu favor, provou que é 
um grande gestor de vestiário e um excelente treinador. No 
Flamengo o trabalho teria que começar do zero. Por lá a ma-
nutenção no cargo é incerto, já que qualquer derrota acaba 
em demissão. Mas com R$ 1 milhão por mês, é uma oportu-
nidade irrecusável.

gRÊMIO 4 X 0 BRASIL 
Em futebol sempre há explicações. Neste jogo observei 

que uma das armas disponíveis do Brasil de Pelotas foi o ro-
dízio de faltas, especialmente sobre Luan. Foi o erro princi-
pal do time de Clemer. Daí para a expulsão de Éder Sciola foi 
um passo. O árbitro Anderson Daronco acertou e foi muito 
bem ao aplicar o cartão amarelo e na sequência o vermelho.

TRISTEZA
No olhar de D’Alessandro o estado afetivo caracterizado 

pela falta de alegria. Semblante de insatisfação com o mo-
mento colorado.

SUPREMACIA 
Total e incontestável superioridade gremista sobre o Mo-

nagas da Venezuela. O placar de 4 a 0 poderia ter sido até 
maior se o domínio do primeiro tempo fosse convertido em 
gols. Agora o Grêmio tem o Cerro Portenho no Paraguai, dia 
17, e depois os paraguaios novamente, na Arena, dia 1º de 
maio. Grêmio poderá assumir a liderança e confirmar a su-
premacia do grupo nessa Libertadores.
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JOgOS  Fase microrregional será no dia 18, no Lar de Convivência 

Fase municipal dos Jasti é 
realizada em Maravilha

BASqUETE

VOLEIBOL

Abasmo joga em casa pelos estaduais 

Atleta é convocada para a Seleção Brasileira

COMO ORgAnIZAR O CARRO PARA 
VIAJAR COM COnFORTO E SEgURAnÇA

 

Viajar em família é sempre o máximo. Mas antes de 
apertar os cintos, uma palavra é fundamental para garantir 
o sucesso da sua trip: organização! Revise seu carro e plane-
je tudo para não rolar nenhum perrengue, ainda mais se es-
tiverem crianças no banco de trás! Por isso, você precisa sa-
ber distribuir bem o peso do porta-malas e organizar tudo 
dentro do carro. Saiba que bagagens fora do porta-malas po-
dem originar uma multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira.

 

Nada de ir jogando todas as bagagens de qualquer manei-
ra e dar a partida! Saber distribuir pesos pode fazer muita di-
ferença quando pegar a estrada. Nunca, em hipótese alguma, 
deixe objetos soltos sem uso na parte interna do veículo. Isso 
vale para os smartphones, também! Por mais difícil que seja de-
sapegar, quando não estiver usando, guarde. E jamais esque-
ça - crianças pequenas precisam estar na cadeirinha e os pets 
também devem estar presos e usar cinto de segurança. Não es-
queça também de levar lanches, água e sucos e fazer paradas 
programadas, em locais seguros – jamais na beira de estradas! 

Tudo organizado, curta bastante e boa viajem!!!

Fonte: GSHOW – É de Casa

Os Jogos Abertos da Tercei-
ra Idade (Jasti) foram realizados na 
quarta-feira (4) no Lar de Convi-
vência, reunindo mais de 250 par-
ticipantes. As modalidades disputa-
das foram bolão, bocha, canastra e 
dominó masculino e feminino; tru-
co masculino; dança de salão de 60 
a 69 anos; dança folclórica e coreo-
gráfica. A Secretaria de Assistência 
Social, por meio da coordenação 
da terceira idade, foi responsável 
pela organização do evento, que 
também teve o apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes na condu-
ção e arbitragem das modalidades. 
A fase microrregional será no dia 18 
de abril, no Lar de Convivência, em 
Maravilha.

CLASSIFICADOS
dança de salão: Joici 
Parcianello e Helmut Clen
Grupos de dança folclórica e 
coreográfica
Canastra masculino: Nilson 
Hass e Edwino Wolfart
Canastra feminino: Celésia 
Meurer e Nair Fulber Thies
dominó masculino: anélio 

Engler e ildo bianchin
dominó feminino: ilga Graef e 
lucinda bude
Truco masculino: idair 
brandalise e Enio Maurer
Bocha masculino: resílio 
Gotardo, Odemar de lemes 
e romeu Freitag
Bocha feminino: Gema 
Sirtoli, lurdes Grenzel, 

lucia Schaedler e Ema 
bonamigo
Bolão 23 masculino: Pedro 
Kerkhoff, Darci Schneider, 
reimundo Uebel, rubens 
regner e Sigfried bohrz
Bolão 23 feminino: lurdes 
Kirch, leonita Forgiarini, 
Elzira roenkhol, Marnize 
bartz e irani lovera

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Neste ano aproximadamente 300 atletas participaram

Casal Selésia e Nelson Maeurer conduziram o fogo simbólico Prefeita, rosimar Maldaner, anunciou a abertura oficial

São Miguel do Oeste sedia 
hoje (7) três jogos de basquete-
bol pelos estaduais, no Ginásio 
Municipal de Esportes. No sub-
17 feminino a Abasmo, segun-
da colocada com uma vitória e 
uma derrota, enfrenta pela 3ª ro-
dada a equipe do Basquete Fe-
minino Blumenau, que ocupa a 
primeira colocação da chave A, 
com duas vitórias. A partida está 
marcada para as 11h. Pela cate-
goria sub-13 masculino, às 15h, 

a Abasmo encara o C.B. Chape-
có pela 1ª rodada da chave C. Este 
grupo conta ainda com as equi-
pes de C.B. Xaxim e Acob/Senac/
FMEC/Passarela (Concórdia). 

Esta competição conta com 
28 equipes no Estado, distribuí-
das em seis chaves. Conforme o 
regulamento, as equipes dispu-
tarão jogos no sistema de turno e 
returno, classificando-se para a 2ª 
fase do campeonato as duas equi-
pes com melhor índice técnico, 

em cada chave. Para fechar a ro-
dada, às 16h30, também pela 1ª 
rodada, no sub-15 feminino, es-
tarão em quadra Abasmo x C.B. 
Chapecó. Jogo válido pela chave 
C da competição, que conta ain-
da com as equipes da C.B. Xaxim 
e Acob/Senac/FMEC/Passare-
la (Concórdia). Esta categoria tem 
19 equipes competindo em cin-
co chaves. As competições são or-
ganizadas pela Federação Cata-
rinense de Basketkball (FCB).

 Mais uma atleta perten-
cente à Associação Desporti-
va Guaraciaba (ADG) foi con-
vocada para integrar a Seleção 
Brasileira de Voleibol Femini-
no, categoria sub-18. Gabrie-
la Santin, que ocupa a posição 
de líbero, deverá se apresen-
tar nos próximos dias, na cida-
de de Saquarema, no Rio de 
Janeiro. A informação é do téc-

nico da equipe guaraciabense, 
Evelton Bóllico. Conforme ele, 
Gabriela passará por um pe-
ríodo de treinamentos em um 
grupo de 20 atletas, para a dis-
puta do Campeonato Sul Ame-
ricano, que será realizado de 
14 a 21 de julho, na Colômbia.

No ano 2017 a atleta havia 
integrado a Seleção Catarinense 
de Voleibol Feminino, que parti-

cipou do Campeonato Brasilei-
ro de Seleções. A atleta já partici-
pou também do Troféu Gustavo 
Kuerten de Excelência no Es-
porte. Além de Gabriela, outras 
atletas da Associação Despor-
tiva Guaraciaba já foram con-
vocadas para integrar a Seleção 
Brasileira nos últimos anos. Fo-
ram elas, Patrícia Bianchi, Edi-
nara Brancher e Daniela Seibt. 

Arquivo familiar



Descumprimento de medida 
protetiva agora é crime

MARIA DA PEnHA

PÁgInA 19

Somente neste ano, Delegacia da Mulher de São Miguel do 
Oeste contabilizou 44 medidas protetivas e Maravilha outras 12 
solicitações de mulheres vítimas de violência doméstica

Defesa Civil 
divulga balanço 
prévio de prejuízos 
em Maravilha

Sicoob Credial 
apresenta R$ 
21 milhões de 
resultados

PÁgInA 2 PÁgInA 7

alagamentos assustaram moradores 
que residem próximo ao rio iracema 
e afluentes na noite de sábado (31) e 
madrugada de domingo (1º)

assembleia teve prestação de contas 
do ano 2017 e eleição de novo 
Conselho de administração e Fiscal e 
Diretoria Executiva 

APÓS FORTES CHUVAS ASSEMBLEIA 


