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CONTrA A rEFOrMA 

Manifestação reúne em torno de  
1,5 mil pessoas em Maravilha
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contratação de novo 
pediatra é aprovada
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projeto na Alesc

PÁgiNA 23 PÁgiNA 22 PÁgiNA 21 PÁgiNA 5

PÁgiNA 23 PÁgiNA 28

Com gritos de 
“Fora Temer” e 
“Nenhum direito 
a menos”, traba-
lhadores e sindi-
calistas de vá-
rios municípios 
do Oeste catari-
nense estiveram 
reunidos na Ci-
dade das Crian-
ças na manhã de 
sexta-feira (28)
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por Wolmir Hübner

radar
radar@jornalolider.com.br

rePASSeS
Tomamos conhecimento dos repasses já feitos ao Hospital São José de Maravilha, pela municipa-

lidade, para pagamento do plantão e chamadas de especialidades. Janeiro mais de R$ 170 mil; feverei-
ro mais de R$ 211 mil: março mais de R$ 193 mil; abril mais de R$ 206 mil, dando um acumulado em 
2017 de mais de R$ 782 mil. Isso dá uma média de mais de R$ 6.500 por dia. Sinceramente, uma quan-
tia que ninguém pode contestar ou questionar que são valores pequenos. Para nós foi uma agradável sur-
presa, pois vemos que a administração municipal está gerindo o dinheiro público com extrema habilida-
de e justiça, dando destino dos nossos impostos em prol do bem de toda a comunidade, indistintamente.

Dois anos de 
sucesso

Na quinta-feira (27) a Re 
Mattia Coaching completou 
dois anos de atuação e aten-
dimentos em Maravilha e re-
gião! E para comemorar o ani-
versário, lançou o Programa: 
REinventando a Vida! Um pro-
cesso de autoconhecimen-
to e coaching dinâmico - sur-
preendentes para quem está 
a fim de dar uma repagina-
da em sua vida pessoal, pro-
fissional, etc. Parabéns, ami-
ga Renata, e continue com o 
sucesso! Maravilha e região 
agradecem os seus serviços!

Como posso te ferrar ajudar?
Quem ainda não entrou no jogo dos juros baixos foram os ban-

cos: relatório do Bacen divulgou nova metodologia para cálculo do 
custo de crédito no país. O resultado foi chocante – o custo médio do 
crédito não caiu, a despeito da queda da Selic. Certamente, é bom 
para quem é acionista dos bancos, mas como fica o correntista?

Os bancos são mesmo feitos pra ferrar ajudar você, não? Seu 
dinheiro é aplicado em um CDB que rende 20 por cento do 
CDI! É muito pior do que a poupança e o FGTS – pela Selic de 
hoje, seria um rendimento anual de 2,5 por cento ao ano (bru-
to de impostos). Enquanto isso, a taxa média dos emprésti-
mos para a pessoa física fica em torno de 30 por cento ao ano.

E A PREVIDÊNCIA?
Praticamente metade da Previdência já foi pro saco 

e o governo ainda não tem os votos necessários para a 
aprovação – Temer começou a falar grosso – tem que sair 
alguma reforma e tem que sair rápido – as ameaças são as 
de sempre: demissão de apadrinhados, travar a liberação de 
verba... Os interesses do país? Quem se preocupa com isso?

mUDAnÇAS no PlAno DireTor
A prefeitura de Maravilha vai promover, na quarta-feira (3), às 

19h, na Câmara de Vereadores, audiência publica para debater e 
votar mudanças no Plano Diretor aprovado em 2016. A iniciativa foi 
do núcleo de engenheiros e arquitetos que desejam discutir pontos 
importantes. A administração municipal, como sempre faz, aten-
deu o pedido e os assuntos discutidos serão votados na audiên-
cia, por isso a importância da participação de toda a comunidade.

Bem x Mal
Quanto mais greve os bancários fizerem, mais os banqueiros se darão conta 

que dá pra fechar muita agência por aí. Depois não adianta chorar contra as con-
tas digitais. Depois de uma vitória expressiva na comissão da reforma trabalhis-
ta, o governo sofreu uma derrota em votação de destaques da proposta de aju-
da aos estados. Na hora de salvar a pele, não tem partido – todo mundo é amigo! 
De que lado o STF vai se posicionar? Mas não adianta lutar nem tentar entender. 

ATITUDE ELOGIÁVEL
A CDL e Associação Empresarial de Maravilha emitiram uma nota oficial na 

quinta-feira (27) com posicionamento sobre a reforma trabalhista, que teve texto
-base aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, o texto ainda terá análise no Se-
nado. Na nota, as entidades de Maravilha manifestam apoio ao projeto e afirmam 
que será “a manutenção dos empregos atuais e geração de novos postos de trabalho”. 
Acompanhe a nota na íntegra, assinada pela presidente das entidades, Poliana de 
Oliveira, registrada nesta edição do Líder. Parabenizamos a entidade pela atitude, 
que espelha com razoabilidade os rumos que devemos tomar para a manutenção 
do emprego e geração de novos, onde o empresariado poderá se sentir mais seguro.

http://www.remattia.com.br/
http://www.remattia.com.br/
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LIÇÕES DE VIDA
Seja o paladino de sua mulher. 
Seu melhor amigo e seu maior fã.

BOM FiM DE SEMANA!

PArA rEFlEXÃO
O empresário Marcus D’Agostini postou em re-

des sociais um texto que me permito republi-
car, cabendo uma reflexão de todos os leitores.

“Só uma reflexão: mês de abril, 10 dias de fim de se-
mana, 3 dias de feriados (14/15/21), 1 dia de greve (28), 
total: 14 dias de pouca ou nenhuma receita. Mas no fim 
do mês o empregador tem que arcar com o mês com-
pleto do salário. Parabéns para quem tem a coragem 
de empreender ainda”. O prezado Marcus e sua distin-
ta esposa, Sirley, sempre envolvidos em todos os movi-
mentos sociais da cidade, foram empossados como no-
vos membros do Rotary Club de Maravilha, clube de 
serviço do qual participei até me tornar sócio-vetera-
no, por mais de 25 anos de serviços. Parabéns, amigos!

DiA De PArAliZAÇÃo
Temos que avaliar muito bem essa paralização de ontem no Brasil. É um 

ato isolado e organizado por centrais sindicais e movimentos sociais, con-
tras as reformas da Previdência e leis trabalhistas, e não do povo. Esse sim foi 
prejudicado, sob todos os aspectos. Aqueles do PT que estavam no poder por 
mais de 12 anos foram os grandes culpados da situação da Previdência, pois 
fizeram pelo social aquilo que não tínhamos condições de fazer, e mais, ago-
ra querem ficar do lado do povo, quando são os grandes responsáveis pelo 
caos instalado. Por que não divulgaram um balanço da realidade da Previdên-
cia Social no Brasil, onde hoje acusam que tem muita coisa obscura, pois es-
tavam com toda sua competente equipe no governo federal. Foi um governo 
incompetente, no qual foi instalada a maior roubalheira que se viu na his-
tória. A verdade seja dita. Observe a nota do PT dirigida a seus partidários:

Companheiro, 
Companheira!
Nota de apoio do PT-
SC à GREVE GERAL

O Partido 
dos Trabalhado-
res de Santa Catari-
na (PT-SC) convoca 
toda sua militân-
cia, mandatos e li-
deranças a aderirem 
à greve geral em 
sua região, na próxima sexta-feira (28). Um presidente que assumiu o po-
der através de um golpe, que é rejeitado por 88% da população, não pode 
impor mudanças em leis e retirada de direitos conquistados há mais de 
100 anos, pela luta da classe trabalhadora, por isso vamos parar o Bra-
sil, em repúdio à destruição dos direitos previdenciários e trabalhistas.

Num país injusto e de castas, é necessário que a classe trabalhado-
ra se una em torno de uma só bandeira, a da defesa dos trabalhado-
res, para impedir que sejamos espoliados em nossas pequenas, mas peno-
sas conquistas que fará bem mais árdua a vida de milhões que mantêm 
o Brasil de pé. A Greve Geral convocada para amanhã, independen-
te de sua dimensão, justifica-se pelo valor simbólico que representa.

Qual a conclusão?

FM PNEUS

A FM Pneus foi vencedora do prêmio Preferência 
do Transporte, na categoria Melhor Recapadora de 
Pneus, concedido pela Revista Estrada. A entrega foi 
realizada no último dia 26 e contou com a participa-
ção do diretor-executivo, Eduardo Maldaner, e de-
mais integrantes dessa grande empresa, que é orgu-
lho de Maravilha. Parabenizamos a família Maldaner 
e seus colaboradores por mais essa conquista!

COLETa dE LIXO
No dia 8 de maio inicia a coleta de lixo eletrôni-

co em Maravilha. A iniciativa, da prefeitura e JCI, 
tem como objetivo auxiliar a população no descar-
te dos materiais e conscientizar para evitar o consu-
mo desnecessário. Os resíduos, recolhidos até o dia 
15 de maio, serão recebidos na garagem da prefei-
tura de Maravilha em horário comercial. Já no dia 
13 de maio o descarte poderá ser feito na Praça da 
Igreja Matriz, das 8h30 às 11h30. Em caso de chu-
va, a ação irá ocorrer no Espaço Criança Sorriso. 

rEFOrMA TrABAlHiSTA
Uma legislação pra lá de ultrapassada, a reforma tra-

balhista foi aprovada na comissão especial da Câmara dos 
Deputados, cuja votação teve somente 10 votos contrá-
rios da turma que sempre vota, quanto pior, melhor. Par-
tidos que não expressam qualquer ideia que melhore a 
vida do brasileiro. Após quase 14 horas de sessão, a Câma-
ra dos Deputados concluiu, na madrugada da quinta-feira (27), 
a votação da proposta de reforma trabalhista do governo Michel 
Temer. O texto foi aprovado por 296 votos a favor e 177 contrá-
rios e segue agora para o Senado. Teremos um ativismo judi-
cial que diminuirá o número de ações na Justiça do Tra-
balho, pois uma das propostas é que a recisão contratual, 
uma vez assinada pelas partes, será causa impeditiva para 
ajuizamento de reclamação trabalhista. Com certeza te-
remos uma legislação mais igualitária para todas as par-
tes e atualizada. Contribuição sindical, somente quem 
a desejar, por opção escrita e não na obrigação, como 
está hoje, tirando um dia de trabalho do trabalhador...

UMA OBRA E TANTO
A prefeitura de Maravilha recebeu na terça-feira (26) os envelopes 

das empresas interessadas em construir o Centro de Saúde de Maravilha. 
A estrutura será levantada ao lado da prefeitura, onde estava instalada 
a Rede Feminina de Combate ao Câncer, e vai custar, na primeira etapa, 
mais de R$ 2 milhões. De acordo com o secretário de administração, Clei-
ton Borgaro, 15 empresas apresentaram propostas. Ele lembra que os re-
cursos são do Ministério da Saúde, a partir do trabalho do deputado Cel-
so Maldaner. Entre as empresas, duas são de Maravilha e outras da região.

A Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Oes-
te se comprometeu, ao assinar Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) com o Ministério Públi-
co de Santa Catarina (MPSC), a propor em até 30 
dias projeto de lei que reduz em, no mínimo, 25% 
o valor de todas as diárias concedidas pela Câma-
ra aos vereadores e servidores. O TAC foi firmado 
com a Promotoria de Justiça de Modelo. “Em tem-
pos de dificuldade econômica em todos os seto-
res do país, bem como o evidente anseio da popu-
lação por administrações públicas mais honestas 
e transparentes, esse ato demonstra uma clara in-
tenção dos agentes públicos em moralizar os gas-
tos do município”, considerou o promotor de Jus-
tiça Alexandre Volpatto. As diárias são verbas 
indenizatórias que têm o objetivo de ressarcir des-
pesas que os agentes públicos tenham quando 
da realização de algum ato público ou curso rele-
vante no exercício de suas funções. Logo, não po-
dem se tornar uma fonte de renda, mas tão so-
mente cobrir as despesas necessárias do agente.

Diárias... Ressarcimento ou 
aumento de ganhos? 

DEPUTADO MALDANER A FAVOR
A favor da reforma, o deputado Celso Maldaner 

(PMDB/SC) defendeu a aprovação do projeto por en-
tender ser necessário modernizar a legislação atu-
al. “Todos os direitos dos trabalhadores serão respeita-
dos. O que estamos fazendo é modernizar a legislação 
trabalhista, que está em vigor desde 1943 e precisa in-
corporar a realidade de profissões que nem existiam 
naquela época”, afirmou. Durante a sessão, a oposi-
ção protestou com cartazes e gritaria, que são carac-
terísticas destes grupos que desejam sempre o pior. 
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A deflagração de greve geral em todo 
o país, como forma de protesto às refor-
mas trabalhista e previdenciária, foi arti-
culada pelas centrais sindicais e de ma-
neira quase que inédita aderiram ao 
movimento em unanimidade, represen-
tando as suas categorias profissionais.

Os líderes sindicais sustentam que a re-
forma trabalhista, já aprovada na Câma-
ra dos Deputados, retira direitos dos traba-
lhadores e que representa um desmonte à 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
e para os defensores, a reforma represen-
ta a modernização da legislação trabalhis-
ta, trazendo como ponto forte a possibi-
lidade das negociações entre empregado 
e empregador prevalecer sobre a lei.

Para alguns especialistas na área, os 
que dizem que a reforma retira direitos, não 
apontam exatamente quais são e defendem 

que o fim da contribuição sindical obriga-
tória deveria vir acompanhada de uma re-
forma sindical, como o fim da unicidade, 
permitindo a existência de mais de um sin-
dicato por categoria, empresa ou território.

O número de entidades sindicais no Bra-
sil é elevadíssimo. Os registros apontam para 
16.500 entidades em 2016 e o rendimento to-
tal foi de R$ 3,5 bilhões ao ano, e este orça-
mento parece ficar comprometido com o 
fim da contribuição sindical obrigatória.

A defesa de direitos é legitima, ago-
ra, utilizá-la como escudo para a manuten-
ção de certos privilégios retira a legitimida-
de do protesto na forma de greve geral, que 
afeta diretamente os direitos de outros traba-
lhadores que não aderiram ao movimento.

Aproveitando o grande feito de aglu-
tinação total, as centrais sindicais pode-
riam ampliar a pauta dos protestos, para, 

entre outras, reivindicar a ampla refor-
ma política, o fim do privilégio de foro, o 
fim das manobras políticas que buscam 
a impunidade, a reforma sindical com li-
berdade de escolha da representação.

As entidades sindicais, assim com o alarde 
da retirada de direitos, se omitem em esclareci-
mentos à população quanto ao seu propósito 
na manutenção da contribuição sindical obri-
gatória, deixam de esclarecer também o quan-
to revertem desses recursos diretamente em 
favor dos trabalhadores, e se de um lado defen-
dem a democracia, de outro retiram do traba-
lhador a liberdade pela escolha de contribuir.

Os movimentos e protestos da intitula-
da greve geral estão mais para badernas e atos 
de violência a cidadania, com bloqueio de ôni-
bus, escolas e aeroportos e impedindo milha-
res de pessoas ao seu trabalho. Esse não é o 
protesto que a sociedade organizada defende.

Os temas em debate são muitos no Brasil da atualidade, 
que ganham ênfase com os desdobramentos da Operação La-
va-Jato, relevando ao país as consequências de um longo perí-
odo em que a corrupção avançou em proporções jamais imagi-
nadas, cujos efeitos na forma de crise econômica, entre outros, 
afetam diretamente a população.

Com o descortinar dos esquemas envolvendo políticos, 
agentes públicos e empresários, a sociedade atônita e decep-
cionada se depara com a realidade de uma representatividade 
política falsa e que encontrou no exercício de seus mandatos a 
fonte de abastecimento e satisfação de seus interesses finan-
ceiros.

Aí, como resultado do esgotamento do atual sistema políti-
co e da crise econômica, se avança para as propostas de refor-
mas em diversas áreas, como a reforma política, trabalhistas e 
previdenciária, tudo em nome do restabelecimento da ordem 
política e da retomada do crescimento econômico e da gera-
ção de empregos.

Tudo isso vem transcorrendo a passos largos. Com deba-
te ou sem debate as mudanças vão avançando e a população 
mais uma vez a tudo assiste sem oportunidade de efetiva par-
ticipação, concordando ou não com as propostas de reforma.

Mas o que chama a atenção é que esse debate parece es-
tar restrito aos políticos em exercício de mandatos na esfe-
ra federal, e aqui deixando para outra oportunidade tratar da 
participação de nossos representantes na esfera estadual. É 
curioso observar que os detentores de mandato na esfera mu-
nicipal se calam, não se manifestam abertamente sobre os te-
mas em debate.

Ainda que se reconheça a competência local para o exercí-
cio das suas atribuições institucionais, os vereadores e prefei-
tos estão próximos e constantemente com a população, e como 
representantes políticos cabe ao menos estimular o debate po-
pular sobre todas essas propostas de reforma, esclarecendo o 
alcance de cada alteração na lei, em quanto isso afeta e modi-
fica os direitos atuais.

O legítimo direito de se posicionarem contrários ou favorá-
veis aos pontos das reformas deve ser preservado, mas devem 
fomentar o debate ainda que o direcionem de acordo com as 
suas convicções.

O melhor acerto na aprovação das proposições se liga dire-
tamente àquilo que a sociedade acredita e defende, e ninguém 
mais indicado para contribuir com a tomada dessas decisões 
populares que aqueles que aqui exercem a atividade política.

Carecem de iniciativas para promover debates desses te-
mas que serão votados e promoverão mudanças significativas.

Muitos se queixam que as pessoas não acompanham as 
sessões legislativas locais e isso talvez ocorra pela ausência de 
sessões voltadas para discutir esses temas.
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poLítIcA

por lUiZ ClÁUDio CArPeS

dIrETO 
aO pONTO

VAlOriZAÇÃO DO PrOFESSOr: 
AlgO ErrADO

Que fique bem claro que o fato não é aqui em nos-
sa região. Deu-se no Rio Grande do Sul, mas chama 
atenção pelos fatos. Dias atrás, assistindo um canal de 
TV do Estado gaúcho, existiam ofertas de empregos e 
seus respectivos salários. Vejamos: para professor, 20 
horas semanais, na prefeitura do município gaúcho de 
Alvorada (na grande Porto Alegre) o salário era de R$ 
1.234,00. No mesmo bloco de ofertas, a função de jar-
dineiro em uma empresa particular pagava R$ 1.260,00 
e ainda ofertava vale-transporte, vale-alimentação e 
plano de saúde. Mais outra função era de separador 
de resíduos (sucata), com salário de R$ 1.200 mais va-
le-refeição e vale-transporte. Eu não quero aqui me-
nosprezar nenhuma das outras duas dignas funções, 
muito pelo contrário. Acho que inclusive deveriam ter 
mais benefícios. Mas é preciso VALORIZAR a função do 
professor! Afinal, por mais que sejam 20 horas sema-
nais, o salário do professor era menor que o das outras 
categorias, além do que não se falavam em vantagens 
(vales transporte, alimentação, etc.). Ora, são os pro-
fessores que dão a formação básica para nossos filhos. 
Uma criança bem formada, bem instruída, é um adulto 
com potencial chance de sucesso. Portanto, esta pro-
fissão deve ser valorizada exemplarmente. Não quero 
crer que aqui na região tenhamos situações semelhan-
tes. Mas o que salta aos olhos é esta baixa valorização 
lá naquele município, um mau exemplo que não deve 
ser seguido. E aqui já aproveito para dizer que se algum 
município da região trata seus docentes desta forma, 
deve urgentemente repensar sua forma de agir. Pro-
fessor tem que ser respeitado, valorizado, praticamen-
te cultuado por sua nobre missão de ensinar. Municí-
pio que não tratar a educação com seriedade e respeito 
estará dando um “passe livre” para a má formação de 
suas crianças, que antes de terem um promissor futu-
ro, pela falta de base educacional poderão se transfor-
mar em potenciais delinquentes. Valorizar professores 
é palavra de ordem.

QUASE DESPErCEBiDO
humorista Dedé Santana passou por São 
miguel. Ou melhor, DiZEm que passou. 
Poucos ficaram sabendo. muito longe 
daquele humorista famoso, da época 
dos Trapalhões. O tempo é implacável. A 
decadência do artista, não só do Dedé, como 
de tantos outros, muitas vezes chega a dar 
pena. Por mais que o humorista ainda esteja 
em boa forma, não dá pra comparar sua fama 
de hoje com a de outrora. Apesar de que 
também acho que faltou divulgação de sua 
presença ilustre aqui nestas plagas. mas sem 
dúvida, o que mais me chamou a atenção foi 
o relato de uma atitude no mínimo antipática, 
independente dos motivos. Ao chegar em 
um posto de gasolina, no Centro de São 
miguel do Oeste, o humorista simplesmente 
se recusou a tirar fotos com aqueles fãs 
que o reconheceram. Sei lá por que... mas o 
pessoal do posto “adorou” a atitude.

Proposta pelo vereador 
Jeovany Folle (PSDB), a co-
missão especial foi constituí-
da para analisar o trabalho da 
Casan no município de Ma-
ravilha. Folle lembra que nes-
te primeiro encontro foram 
solicitados requerimentos de 
informação. “Objetivamos 

fazer os encaminhamentos 
para termos acesso às infor-
mações iniciais, por exemplo, 
cópias de contratos e convê-
nios, visitas que queremos 
agendar com relação ao pon-
to de captação da água e esta-
ção de tratamento”, diz Folle. 

Os vereadores querem sa-

ber quais as despesas e fatu-
ramento da unidade da esta-
tal em Maravilha. Ele reforça 
que os pedidos de informa-
ções são direcionados à Ca-
san e servem para que os 
participantes da comissão 
saibam o que ocorre com a 
empresa. Folle também diz 

que com estas informações 
em mãos é possível saber 
quem mais pode ser ouvido 
para prestar devidos esclare-
cimentos. A expectativa é que 
a segunda reunião da comis-
são especial ocorra na pró-
xima semana, provavelmen-
te na terça ou quarta-feira.

iNíCiO DOS TrABAlHOS 
Primeira reunião da comissão especial da 
Casan é realizada

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha realizou, 
na noite de segunda-feira 
(24), a última sessão ordiná-
ria de abril. O primeiro pro-
jeto aprovado, em segundo 
turno, tratou sobre o repas-
se no valor de R$ 5.300 mil 
mensais para a Apae de Ma-
ravilha, entre março e de-
zembro deste ano. 

Em primeiro turno, qua-
tro projetos estavam na 
pauta. O projeto de lei nº 
011/2017, aprovado, auto-
riza a abertura de crédito 
adicional suplementar no 
valor de R$ 181.629,48, des-
tinados para o Plano Muni-
cipal de Saneamento Bási-
co e construção, ampliação 
e reforma de centros muni-
cipais de Saúde. O projeto 
de lei nº 014/2017, aprovado 
com emenda, autoriza a do-
ação de 50% do imóvel por 
parte da Associação Empre-
sarial e Cultural de Maravi-
lha para a Câmara de Diri-
gentes Lojistas. 

O projeto de lei nº 
016/2017, aprovado, autori-
za o repasse financeiro no 
valor de R$ 50 mil por par-
te do Executivo Municipal 
para a Associação Empre-
sarial de Maravilha. O valor 
será repassado em oito par-
celas, entre maio e dezem-
bro de 2017, e objetiva auxi-
liar a entidade na realização 
do Projeto Empreender. 

Por último, foi aprova-
do, com mensagem subs-

lEgiSlATiVO Sessão teve a participação do comandante do 
Corpo de Bombeiros 

Vereadores aprovam emenda 
que autoriza reajuste salarial e 
contratação de novo pediatra 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Pautas estiveram em votação

titutiva, o projeto de lei nº 
01/2017, que cria cargos e 
amplia o número de vagas 
no quadro pessoal perma-
nente do poder Executivo 
municipal. A emenda inclu-
ída no projeto prevê a con-
tratação de mais um médico 
pediatra pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, além de 
indicar alteração nos venci-
mentos dos referidos profis-
sionais desta área médica. A 
emenda também propôs al-
teração nos critérios para 
contratação de auditor de 
obras, pelo Executivo. 

Foram aprovadas duas 
indicações, uma de autoria 
do vereador Jandir Primon 
(PP), o qual pede que o Exe-
cutivo providencie reparos 
na tubulação na Rua Ayrton 
Senna; e outra de Jeovany 
Folle (PSDB), que trata so-
bre a concessão de uso das 
máquinas de costura do mu-
nicípio, que estão guardadas 
na Secretaria de Obras, para 
a Associação Empresarial e 
Cultural de Maravilha. 

A próxima sessão será na 
quinta-feira (4), às 19h. 

COMANDANTE FAlA 
SOBrE TrABAlHO 
DOS BOMBEirOS

O comandante do Corpo 
de Bombeiros de Maravilha, 
tenente João Emiliano de 
Moura Miranda, participou 
da sessão e apresentou o tra-
balho desempenhado pela 
3ª Companhia de Bombeiros 
Militar. O objetivo é estreitar 
os laços entre bombeiros e a 
comunidade. Moura desta-
cou que 3ª Companhia está 
distribuída em três quartéis, 
sediados pelos municípios 
de Maravilha, Cunha Porã e 
Anchieta, atendendo popu-
lação aproximada de 58 mil 
pessoas.   

Em Maravilha o quar-
tel conta com efetivo de 18 
bombeiros, sendo 12 mili-
tares e seis civis, além de 40 
comunitários, que realizam 
trabalho voluntário. Jun-
to, mas de forma autônoma, 
trabalham oito bombeiros 

que fazem parte do Samu. 
A média é de seis ocorrên-
cias diárias, destacando-se 
os atendimentos pré-hospi-
talares, que correspondem 
a aproximadamente 80% do 
total. Outra ocorrência de 
destaque são os incêndios 
em edificações unifamilia-
res, sendo registrado apro-
ximadamente um por se-
mana. 

Moura falou sobre os 
projetos sociais da compa-
nhia, como a formação de 
bombeiros mirins, bombei-
ros comunitários e bombei-
ro da melhor idade. O co-
mandante destacou a obra 
de construção do novo 
quartel em Maravilha. Com 
área superior a 1.3 mil me-
tros quadrados e investi-
mento de R$ 1.314. 639,38, 
o serviço está em fase inicial 
de construção. 

Comandante dos bombeiros falou 
sobre trabalho da corporação
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DESTAQUE Posição no ranking é resultado de uma análise realizada 
pela Revista Supermercado Moderno

Super Auriverde é o 16º colocado 
em melhor faturamento do Estado 

A Revista Supermercado 
Moderno publica todos os anos 
as maiores empresas do varejo 
alimentar do Brasil. No ranking 
aparecem apenas as empresas 
que enviaram seus dados finan-
ceiros e físicos, tornando possí-
vel a avaliação. Na edição deste 
ano, com o relatório referente a 
2016, o Supermercado Auriver-
de está colocado entre os maio-
res do segmento. 

Através do faturamento, que 
foi de R$ 54.931.473, o Supermer-
cado Auriverde se posicionou 
como o 16º colocado em Santa 
Catarina e o 186º em nível nacio-
nal, no ranking das maiores em-
presas do varejo de alimentos. 

Conforme o gestor da rede, 
Vanderlei Nicola, o resultado al-
cançado foi fruto das três lojas lo-
calizadas nos municípios de Ma-
ravilha, Cunha Porã e São Carlos. 

“Elas, juntas, contam com área 
total de 3.655 metros quadrados 
e até 2016 tinham 142 colabora-
dores. Na publicação da revista 
são apresentados os dados rela-
tivos ao faturamento total, fatura-
mento por metro quadrado e por 
funcionário” explica. 

Nicola conta que o ranking 
surpreendeu a todos, já que foi 
a primeira vez que participaram 
da colocação. “Nós nunca haví-
amos mandado nenhum dado. 
Resolvemos participar com um 
objetivo comparativo, mas des-
cobrimos que somos referência. 
Esse seguimento é consequência 
de um trabalho em equipe exer-

cido entre os colaboradores e as 
práticas de gestão administrati-
va”, ressalta. 

O gestor lembra que o Su-
permercado Auriverde esteve fe-
chado durante 15 anos e só vol-
tou a atuar em 2012, depois de 
pedidos de associados e plane-
jamento. “O consumidor mudou 
muito neste tempo em que esti-
vemos fora do setor. O cenário 
econômico para o segmento me-
lhorou, então buscamos as ne-
cessidades dos clientes, além de 
produtos de qualidade por valo-
res acessíveis”, lembra.

iNVESTiNDO NO FUTUrO 
Apesar da crise econômica 
e política de 2016, Nicola diz 
que o desenvolvimento foi 
excelente e que, por isso, a 
rede irá construir unidades 
em iraceminha, Flor do 
Sertão e Santa Terezinha 
do Progresso. “Nossos 
empreendimentos são 
graças ao comprometimento 
dos funcionários e ao 
grande número de clientes 
e associados da Auriverde”, 
finaliza. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

vanderlei Nicola trabalha há 25 anos na empresa 

Além de maravilha, o Supermercado Auriverde está presente em Cunha Porã e São Carlos

PAiS e FilHOS: É descabida a fixação 
de alimentos em benefício de genitor 

que nunca cumpriu com os deveres 
inerentes ao poder familiar

Este foi o entendimento recente do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal (TJDFT) ao julgar improcedente o pedido de alimen-
tos ajuizado por uma mãe em desfavor de seus três filhos.

Segundo a decisão, o dever alimentar de sustento, fundado na 
relação de parentesco, baseia-se no princípio da solidariedade fa-
miliar (art. 229 da Constituição Federal), que atribui aos pais o de-
ver de assistir aos filhos menores e aos filhos maiores a obrigação 
de amparar os pais idosos.

Conforme o TJDFT, ao examinar o caso, os julgadores verifica-
ram que a autora abandonou os seus filhos, material e afetivamen-
te, desde a tenra idade. Desse modo, como ela, há mais de quatro 
décadas, deixou de cumprir com os deveres inerentes ao poder fa-
miliar, abstendo-se de assegurar aos seus filhos o sustento, a guar-
da, a educação e de lhes prestar atenção e afeto, o colegiado enten-
deu que a mãe não pode, na velhice, pretender atribuir aos seus 
descendentes obrigações fundadas no princípio da solidariedade 
familiar, que ela nunca observou.

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), porém, 
manifestou-se contrário à decisão. De acordo com Melissa Baru-
fi, presidente da Comissão da Infância e da Juventude do IBDFAM, 
sob a ótica dos fundamentos que baseia-se a decisão, não deve-se 
vincular o pleito à assistência em que a genitora tenha prestado (ou 
deixado de fazê-lo), em cumprir com os deveres maternos míni-
mos aos filhos, sejam eles materiais, afetivos, além de educacionais 
(valores éticos e morais). A “falta da mãe” não enseja “a falta dos fi-
lhos” quando tratar-se de alimentos, em qualquer um dos polos ou 
vice-versa, por tratar de objetividade: vínculo (familiar), necessida-
de (de quem pleiteia) e capacidade de pagamento (de quem cum-
pre a obrigação).

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), por sua vez, di-
ferentemente do TJDFT, entendeu que a relação de parentesco e a 
necessidade da pessoa idosa são elementos suficientes para fixar 
a obrigação alimentar, não constituindo excludente o descumpri-
mento dos deveres com os filhos menores de idade (abandono).

Entretanto, considerou que a verba deva ser fixada apenas 
para ajudar a suprir suas necessidades indispensáveis. (Confira 
em: TJSC, Apelação Cível n. 0304373-68.2015.8.24.0054, de Rio do 
Sul, rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 14-02-2017).

Ou seja, o descumprimento dos deveres em relação às filhas 
quando menores de idade, implicou no estabelecimento de uma 
verba menor ao pai idoso!

Portanto, não se trata de uma resposta simples. É necessária a 
análise de caso a caso, como deve ser nos processos que envolvem 
questões do direito de família.

A partir do dia 8 de maio 
a população poderá dar o des-
carte correto ao lixo eletrôni-
co. Os resíduos, recolhidos até 
o dia 15 de maio, serão rece-
bidos na garagem da prefei-
tura em horário comercial. 

Já no dia 13 de maio o des-
carte poderá ser feito na Pra-
ça Padre José Bunse, das 8h30 

às 11h30. Em caso de chu-
va, a ação irá ocorrer no Espa-
ço Criança Sorriso. “Neste dia, 
quem trocar seu lixo eletrôni-
co vai receber uma muda de ár-
vore frutífera ou flor para o plan-
tio”, explica o organizador da 
campanha, Rodrigo Motter.

A iniciativa, da prefeitu-
ra e JCI, também está progra-

mada para ocorrer em novem-
bro, do dia 6 até o dia 13. “Ao 
todo, temos programados es-
ses 15 dias no ano para que a po-
pulação descarte corretamente 
seus eletrônicos. Depois de en-
cerrada a campanha, uma em-
presa especializada levará tudo o 
que for coletado para dar o desti-
no certo, sem prejudicar o meio 

ambiente, evitando o depósito 
em locais clandestinos, como te-
mos visto em muitos casos”, alerta.

O lixo eletrônico será recebi-
do nos pontos sem nenhum custo 
para a população. Poderão ser le-
vados itens como monitores (com-
pletos e fechados), CPUs, nobre-
aks, celulares, cabos, toda linha de 
eletrodomésticos e televisores. 

DESCArTE COrrETO 
Coleta de lixo eletrônico será realizada
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TÉDiO
Dependendo de quem faz a frase, dou um desconto... Ou 

não. Acabei de ler uma frase atribuída ao poeta russo Wladimir 
Maiakovski – 1926. Ele disse que – “Melhor morrer de vodca que 
de tédio”. Frase de poeta, pois não? 

A vodca, como de resto qualquer droga, é um “sedativo” 
depois do segundo gole... Encharcar-se de vodca, ou consumir 
qualquer droga , não é prazer, é fuga. Todos os vícios são fugas. 
Viajar constantemente é fuga, há quem pense que é lazer, que 
é viver a vida no seu melhor prazer, é isso, é aquilo... Não é nada 
disso, mais das vezes, viajar é fugir. Sei que muitos vão fazer bico, 
faz parte, poucos gostam de ouvir verdades...

O tédio, amigão Maiakovski, é gerado por uma rotina de 
pessoas que não se respeitam, que têm medo de ousar, de ar-
riscar, de criar novas vidas dentro da mesma vida. Tédio resul-
ta de deixar-se a pessoa arrastar-se pelo mesmo, pelo repetitivo, 
pelo sem-graça todos os dias. Claro que esse tipo de vida depri-
me. Mas aí é que está, somos livres para criar e viver, não para fu-
gir e beber.

Não nos damos conta, pelo menos a maioria, de que faze-
mos todos os dias quase tudo por igual e nos mesmos momen-
tos. Poucos se dão conta de que falamos dos meus assuntos e sob 
os mesmos argumentos, quase impossível sair desse automatis-
mo sem consciência. Abrir as janelinhas da testa, da cabeça, via-
jar sem sair do lugar, ler, criar, ousar pensar diferente, descobrir 
todos os dias, todos, algo de novo, ainda que insignificante e qua-
se imperceptível, renovar-se, enfim, é a melhor proposta.

Tédio é dar-se por acabado, sou assim e não vou mudar, 
sou assim e vou morrer assim! Bah, já morreu, companheira/o. 
E olhe, não vamos longe, por que os casamentos estão duran-
do pouco e quando duram se arrastam sem graça? Ora, porque 
as repetições provocam enfado, não há mais novidades nele ou 
nela. E como nem ela nem ele toma qualquer iniciativa “renova-
dora”, a coisa se arrasta até o cartório para a assinatura do divór-
cio. E não são poucos os que depois olham para trás e suspiram: 
- Poxa, não estava tão ruim, ele não era tão chato assim; ou ela 
não era tão enjoada assim. É tarde. Ah, e não tentem reatar, vai 
ser pior. As coisas na vida têm hora, hora de plantar, hora de co-
lher. Errou no plantio, vêm as lágrimas e o tédio de estar sozinho. 
E tédio é para os fracos.

ElES
A Índia tem mais de 1 bilhão de bocas para alimentar, logo... 

Cientistas indianos criaram um anticonceptivo para homens. 
Coitados, não vão vender nem para o cafezinho. Veja a man-
chete: - “Barato, contraceptivo para homens não acha empre-
sas interessadas”. As tais empresas são os grandes laboratórios 
do mundo, os que só criam “anticoncepcionais” para as mulhe-
res, elas que engravidam, elas que se cuidem, devem pensar. Só 
quem tem poder para mudar tudo são as mulheres, ah, se elas 
quisessem...

TEMPO
Vão perder tempo. A Amazon – gigante global do comércio 

eletrônico – vai permitir que sebos e pequenas livrarias ven-
dam livros usados através do seu site... Não vão vende nem 
para o cafezinho. Quem quer ler sabe que ali na esquina pode 
comprar livros de qualidade, já lidos, por 5 ou 6 reais. Ou me-
nos. Dizer que o livro é caro, velho ou novo, é falta de pudor. 
Argumento de vadios.

FAlTA DiZEr
Diz uma veterana colunista num jornal de São Paulo – “Do-

minação masculina exige que as mulheres mais velhas sejam 
discretas, apagadas e invisíveis”. Mande-os pastar, senhoras. Ba-
bacões não admitem mulheres com sangue nas veias... 

DEFESA CiVil 
Secretário, rodrigo Moratelli, visita 
Cigerd de Maravilha 

O secretário de Estado da 
Defesa Civil, Rodrigo Mora-
telli, esteve em Maravilha na 
tarde de quinta-feira (27). A 
visita foi para acompanhar as 
obras do 1º Centro Integrado 
de Gestão de Riscos e Desas-
tres (Cigerd), que está sen-
do construído na Rua Hercí-
lio Luz, próximo à Agência 
de Desenvolvimento Regio-
nal (ADR). “A Defesa Civil 
de Santa Catarina vem mon-
tando uma estrutura para 

que possamos responder 
mais rapidamente aos de-
sastres, organizar os municí-
pios com os planos de con-
tingência”, disse Moratelli. 

Segundo o secretário, o 
centro de Maravilha é um 
dos 20 que serão instalados 
no Estado. “Então o Cigerd 
de Maravilha é o primeiro a 
ser instalado. Até setembro a 
previsão é de que todos este-
jam instalados e até 11 de ou-
tubro todos vão trabalhar”, 

previu o secretário. O secre-
tário-executivo da ADR de 
Maravilha, Valci Dal Maso, 

e o coordenador regional da 
Defesa Civil, Rogério Golin, 
acompanharam Moratelli. 

Previsão é que entre em funcionamento no dia 11 de outubro

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

CONTrA A rEFOrMA Trabalhadores do Oeste se reuniram e realizaram 
passeata pelas principais ruas da cidade

Manifestação reúne em torno 
de 1.500 pessoas

Com gritos de “Fora Te-
mer” e “Nenhum direito a 
menos”, trabalhadores e sin-
dicalistas de vários municí-
pios do Oeste catarinense 
estiveram reunidos em Mara-
vilha, na manhã de sexta-fei-
ra (28). As principais ruas da 
cidade sediaram uma passe-
ata, que reuniu aproximada-
mente 1.500 pessoas. 

A ação fez parte da gre-
ve geral programada para a 
sexta-feira em várias cida-
des de todo o país. O obje-
tivo foi chamar a atenção de 
deputados federais, senado-
res e governo federal para o 
pedido contra a aprovação 
da Reforma da Previdência 
e Reforma Trabalhista (já 
aprovada no Congresso nes-
ta semana). 

Maravilha concentrou 
expressiva movimentação 
por ser considerada polo 
microrregional e ser a ci-
dade onde reside o deputa-

do federal Celso Maldaner 
(PMDB/SC), que votou favo-
rável à aprovação da Refor-
ma Trabalhista. Ele foi criti-
cado durante a passeata, que 
iniciou na Praça Padre José 
Bunse, seguiu pelo Centro da 
cidade, pela Avenida Arau-
cária, e retornou em direção 
ao trevo de acesso à cidade, 

até a BR-282. No trajeto, ma-
nifestantes protestaram em 
frente à empresa da família 
Maldaner, a FM Pneus. 

O presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores de Edu-
cação (Sinte) – uma das enti-
dades sindicais envolvidas na 
organização, Aldair Kremer, 
destacou que a participação 

de público correspondeu à 
expetativa da organização. 
Ele afirma que a adesão ex-
pressiva no movimento, em 
todo o país, demonstra que a 
greve geral terá que ter con-
sequências. “Nós exigimos 
que se pare com a retirada 
de direitos dos trabalhadores 
brasileiros”, finalizou. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Trabalhadores e sindicalistas de vários municípios do Oeste catarinense estiveram reunidos em maravilha

manifestantes protestaram em frente à empresa da família maldaner, a Fm PneusGritos de “Fora Temer” e “Nenhum direito a menos” fizeram parte da passeata
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Thomas heydt saltou em maravilha 
pela primeira vez 

ADrENAliNA NO Ar Thomas Elói Heydt conta sobre a experiência 
de queda livre a seis mil pés de altura

Paraquedistas se aventuram 
com voos em Maravilha

Já pensou na sensação de 
se jogar de um avião em que-
da livre a uma altura de seis, 
10 mil pés ou mais? Parece 
loucura, mas é uma experiên-
cia única e segura para aman-
tes do paraquedismo. Tho-
mas Elói Heydt, de 32 anos, 
morador de Maravilha, pra-
tica voos de paraquedas des-
de 2005 e, embora tenha fica-
do uma temporada longe do 
esporte nas alturas, sua pai-
xão pelo paraquedismo só 
aumenta. 

Ele afirma que a sensa-
ção de liberdade e adrenali-
na é indescritível e deveria 
ser experimentada por qual-
quer pessoa. Heydt foi um 
dos 12 paraquedistas que 
pousaram na tarde de sábado 
(22), numa lavoura próximo 
ao Harmonia Campestre Clu-
be, em Maravilha. Eles são in-
tegrantes de clubes da região 
e vieram em voos de São Mi-
guel do Oeste. 

Filiado na Federação Pa-
ranaense de Paraquedismo 
e integrante da escola Skyli-
fe de Pato Branco, Heydt cos-
tuma saltar uma vez por mês. 
Ele conta que já se aventurou 
por várias regiões do Brasil e 
no sábado o salto foi de uma 
altura de seis mil pés, com 
uma queda livre de aproxi-
madamente 15 segundos e 
tempo de voo aproximado de 
cinco minutos até a chegada 
em solo. 

COMO SAlTAr 
você ficou interessado em 
experimentar a sensação 
de uma queda livre de avião, 
mas não tem curso de 

paraquedismo? Saiba que 
você pode fazer um salto 
duplo (acompanhado de um 
instrutor) sem precisar de 

treinamento específico. basta 
procurar um clube ou escola de 
paraquedismo e se aventurar 
nas alturas. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

PrONTUÁriO MÉDiCO
ASPECTOS iMPOrTANTES PArA O 

PrOFiSSiONAl E PArA O PACiENTE 

Documento elaborado pelo profissional da saúde, o pron-
tuário é instrumento fundamental para a eficaz realização do 
trabalho na respectiva área. Nele constam os principais dados 
relativos ao paciente (histórico familiar, descrição e evolução 
de sintomas e exames, tratamentos e prescrições, etc.). 

Tal instrumento objetiva garantir ao indivíduo a melhor 
condução do acompanhamento médico, bem com é uma 
forma de demonstrar que o responsável pela sua elaboração 
cumpriu com seu dever de registrar o atendimento, caracteri-
zando uma correta conduta profissional. 

O preenchimento do prontuário é obrigação e responsabi-
lidade intransferível do médico, o qual deve registrar os fatos e 
condutas relacionadas ao atendimento, sob pena de infração 
médica, independentemente de qualquer resultado danoso.

As informações contidas no prontuário devem ser guarda-
das de forma sigilosa, já que estão relacionadas à privacidade 
do paciente, fato que é regulamentado pelo art. 73 do Código 
de Ética Médica, o qual veda ao médico “revelar fato de que te-
nha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, sal-
vo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, 
do paciente”.

Ressalta-se que o paciente ou seu responsável legal, por 
sua vez, tem o direito de obter cópia integral do documen-
to, cujo direito está garantido tanto pelo Código de Defesa 
do Consumidor, quanto pelo Código de Ética Médica, que 
em seu artigo 88 proíbe o médico de negar ao paciente aces-
so ao seu prontuário ou deixar de lhe fornecer cópia quan-
do solicitado. 

Portanto, o documento é de suma importância, tanto 
para o profissional da saúde, quanto para o paciente, já que 
ambos possuem direitos e deveres relacionados ao instru-
mento – para o médico, o dever ético de atualizá-lo e fornecê
-lo, sendo, inclusive, um prova da conduta adotada no caso; 
e o paciente a possibilidade de exigi-lo a fim de possuir do-
cumentalmente as informações relacionadas à prestação do 
serviço realizado que dizem respeito à sua privacidade.
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“Não importa o quanto os políticos falem de 
solidariedade: jamais a tem com os contribuintes” 

Thomas Sowell, economista norte-americano

por rAqUel bASSo Hübner

ECONOmIa E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Seguindo na contramão do restante da economia, que teve uma que-
da de 3,6% no acumulado do ano passado, o cooperativismo viu crescer em 
15% o seu faturamento bruto, saltando de R$ 27,4 bilhões para R$ 31,5 bi-
lhões. No total, o cooperativismo emprega 57,9 mil pessoas em Santa Catari-
na, quase 9 mil pessoas a mais do que em 2013 (49,4 mil). As cooperativas cata-
rinenses atuam em 12 ramos: crédito, infraestrutura, consumo, agropecuário, 
saúde, transporte, educacional, trabalho, habitacional, mineral, produção e es-
pecial. O principal ramo do cooperativismo no Estado continua sendo o agro-
pecuário, com 63% do total e um faturamento de R$ 19,9 bilhões em 2016. 

COOPErATiViSMO CrESCE 15% EM 2016

CONCUrSOS PúBliCOS EM SC

Em Santa Catarina, há pelo menos 17 
concursos públicos com inscrições aber-
tas para candidatos de todos os níveis 
de escolaridade. São 591 vagas que pa-
gam até R$ 16,5 mil pela jornada de tra-
balho. A maioria dos processos seletivos 
têm como origem as prefeituras do Esta-
do. As informações são do G1, que tam-
bém compilou outras oportunidades em 
todo o país. Entre os processos seleti-
vos, confira alguns de cidades próximas:

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO 
OESTE 
Prazo: 22/05/2017
Vagas: 4 
Salário máximo: R$ 1.704,54 
Escolaridade: fundamental e médio
 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO OESTE
Prazo: 27/04/2017
vagas: 32
Salário máximo: r$ 5.275,46
Escolaridade: fundamental, médio e 
superior

PREFEITURA DE PARAÍSO
Prazo: 17/05/2017
vagas: 22
Salário máximo: r$ 16.500
Escolaridade: fundamental, médio e 
superior

confIAnÇA DA InDúStrIA 
SInALIzA EStAbILIDADE

A prévia de abril do Índice de 
Confiança da Indústria (ICI) ficou em 
90,8 pontos, 0,1 ponto acima do re-
sultado de março. Segundo a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), os números 
mostram uma estabilidade do indi-
cador, que é medido em uma esca-
la de zero a 200 pontos. Caso a prévia 
seja confirmada no resultado no fim 
de abril,  será o maior nível do índi-
ce desde maio de 2014 (92,2 pontos).

índice de Preços ao Consumidor Semanal (iPC-S) cai em sete capitais

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) caiu nas sete capitais pesquisadas 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) entre a segunda e a terceira semanas de abril. A maior 
queda foi observada em Brasília: 0,24 ponto percentual ao recuar de 0,59% para 0,35% no pe-
ríodo. São Paulo teve a segunda maior redução: 0,18 ponto percentual, indo de 0,25% para 
0,07%. Em Belo Horizonte, a taxa caiu 0,14 ponto percentual e houve deflação (queda de pre-
ços) de 0,12% na terceira semana de abril. Recife recuou de 0,60% para 0,48%; Rio de Janei-
ro, de 0,97% para 0,85%; Porto Alegre, de 0,37% para 0,32%; e Salvador, de 0,16% para 0,12%.

Itaú lIdera rankIng dos 50 
maIores na amérIca latIna

Com US$ 438 bilhões em ativos, o Itaú 
Unibanco ultrapassou o Banco de Brasil e 
assumiu a primeira posição no ranking dos 
50 maiores bancos da América Latina, por 
ativos, ao fim de 2016, segundo levanta-
mento da S&P Global Market Intelligence. 
Conforme o Valor Econômico, um dos mo-
tivos da ascensão foi a fusão da unidade do 
Itaú no Chile com o CorpBanca, no segun-
do trimestre do ano passado, o que fortale-
ceu a sua carteira total de crédito. Além dis-
so, as posições de ambos os bancos foram 
garantidas por uma forte recuperação do 
real, que subiu 21,7% ante o dólar em 2016. 
O real mais forte ajudou também outros 
bancos a figurar no ranking dos 50 maiores 
da América Latina, colocando 12 institui-
ções brasileiras na lista, incluindo os cin-
co primeiros lugares. Entre os cinco maio-
res bancos de 2016 aparecem ainda Caixa, 
no terceiro lugar, seguida por Bradesco e 
Santander Brasil, que permaneceram está-
veis no ranking. No total, os 12 bancos bra-
sileiros que aparecem na lista detinham 
mais de US$ 2 trilhões de ativos no fim de 
2016, mais do que os bancos de outros 13 
países da América Latina e Caribe juntos.

DEPOiS DE 20 ANOS DE 
iSENÇÃO FiSCAl, PArQUE 
BETO CArrErO COMEÇA A 
PAgAr iMPOSTOS A PENHA

Desde 1997 o parque Beto Carrero World 
tem isenção fiscal concedida por uma lei 
criada em 1994 sob a justificativa de in-
centivar o empreendedorismo industrial 
e comercial na cidade. Uma taxa previs-
ta no decreto foi paga, à época, a de con-
tribuição de melhorias, porém, com 50% 
de desconto. Estima-se que o recolhimen-
to aos cofres públicos varie entre R$ 6 mi-
lhões e R$ 8 milhões ao ano. Considera-
do o maior da América Latina, o parque, 
que recebeu dois milhões de visitantes 
em 2016, já se manifestou via assessoria 
e se posicionou favorável ao pagamento 
das taxas. Em nota, o Beto Carrero confir-
mou que não pediu renovação da isen-
ção e nem tem planos para isso. “O mu-
nicípio contribuiu com a isenção para 
a nossa implantação e desenvolvimen-
to. Nada mais justo que a retomada do 
pagamento dos impostos municipais.”

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/03/pib-encolhe-3-6-em-2016-e-economia-brasileira-vive-segunda-maior-queda-em-26-anos-9742011.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/03/pib-encolhe-3-6-em-2016-e-economia-brasileira-vive-segunda-maior-queda-em-26-anos-9742011.html
http://especiais.g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/lista-de-concursos-publicos-e-vagas-de-emprego/
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por Dr. geovAni DelevATTi

mEdICINa E saÚdE

A apneia do sono é uma 
condição clínica na qual obs-
truções repetitivas da gargan-
ta ocorrem durante o sono, 
gerando apneias (pausas res-
piratórias de no mínimo 10 se-
gundos) e ou hipopneias re-
correntes (quase apneias). 
A nossa garganta é estreita e 
quando dormimos relaxamos 
a musculatura, há a queda da 
língua e deslocamento poste-
rior da mandíbula e, portanto, 
obstrução da garganta, impe-
dindo a passagem do ar (ap-
neia). Para que o indivíduo 
possa sair da apneia ele preci-
sa despertar e com isso a mus-
culatura da garganta retoma a 
força que mantém a garganta 
aberta até que o sono reapare-
ce e a garganta volta a fechar, e 
este ciclo se repete dezenas a 
centenas de vezes ao longo da 
noite. Para cada apneia existe 
um despertar, o sono profun-
do e reparador não ocorre, o 
sono é de má qualidade e a so-
nolência diurna é grande, pro-
movendo graves implicações 
para a saúde.

ESSA DOENÇA 
É FrEQUENTE?

A apneia do sono é um gra-
ve problema de saúde pública 
e os dados de prevalência des-
ta doença são alarmantes. Em 
estudo na cidade de São Pau-
lo, 26% dos motoristas de ca-
minhão tinham alto risco de 
ter apneia do sono e a maioria 
admitiu que já tinha cochilado 
ao volante. Em outro estudo, 
também na cidade de São Pau-
lo, 32,8% da população geral 

Apneia do sono
tinha apneia do sono. Em po-
pulações de risco para apneia 
do sono, tais como populações 
de obesos e de hipertensão ar-
terial, a prevalência de apneia 
do sono pode ser ainda maior. 
Portanto, apneia da sono é 
uma doença muito frequen-
te embora uma grande par-
te dos indivíduos que a possui 
permanece sem o diagnóstico. 
O conhecimento dos sintomas 
da doença facilita o reconheci-
mento da mesma e a procura 
para diagnóstico e tratamento.

O QUE POSSO TEr 
SE NÃO TrATAr?

A apneia do sono, além 
de ser responsável por sono 
de má qualidade e sonolên-
cia diurna, promove múltiplos 
efeitos deletérios sobre o co-
ração. Quando a apneia ocor-
re, há queda da oxigenação do 
sangue; aumento do batimen-
to cardíaco e pressão arterial; 
o despertar que surge após a 
apneia promove a desobstru-
ção da garganta com retorno 
da oxigenação para nível nor-
mal. As quedas e retomadas 
súbitas da oxigenação do san-
gue dezenas a centenas de ve-
zes ao longo da noite são os 
principais gatilhos para o de-
senvolvimento das doenças 
do coração e vasos (ateroscle-
rose, crescimento do coração, 
hipertensão arterial). Portan-
to, pulsos de adrenalina são 
jogados na circulação do cor-
po ao longo da noite. O indi-
víduo está em maratona du-
rante o sono quando deveria 
estar descansando. Inúmeros 

são os estudos relacionando à 
apneia do sono como causa de 
aterosclerose, podendo levar 
à hipertensão arterial, infarto 
agudo do miocárdio e derra-
me cerebral. Em indivíduos já 
em tratamento de doenças do 
coração e hipertensão arterial 
a apneia do sono não tratada 
pode contribuir para a piora da 
função do coração e aumentar 
o risco de morte.

COMO FAZEr O 
DiAgNóSTiCO DA APNEiA?

O diagnóstico da apneia 
do sono é baseado na histó-
ria clínica, exame físico e tes-
te de registro do sono (polisso-
nografia). Os sinais e sintomas 
mais comuns da apneia do 
sono são roncos, apneias tes-
temunhadas e sonolência ex-
cessiva diurna. Nos indivíduos 
com doenças do coração e hi-
pertensão arterial a busca ativa 
dos sintomas deve ser realiza-
da. Alguns fatores são de risco 
para apneia do sono: obesida-
de, língua grande, amígdalas e 
úvula grandes, palato redun-
dante, queixo pequeno, gran-
de circunferência do pescoço 
(sexo masculino > 42,5 cm e fe-
minino > 37,5 cm), sexo mas-
culino e síndromes genéticas 
com deformidades craniofa-
ciais evidentes.

Os indivíduos com sinto-
mas característicos da doen-
ça e fatores de risco devem ser 
submetidos ao teste de regis-
tro de sono (polissonografia) 
para o diagnóstico definitivo 
da doença. O estudo polisso-
nográfico de noite inteira, re-

da. Podem ser a única modali-
dade de tratamento nos casos 
de apneia leve. O uso de apare-
lhos intraorais para aumentar 
a passagem de ar pela gargan-
ta e o tratamento de fonoau-
diologia para fortalecimento 
da musculatura que mantém 
a garganta aberta também po-
dem ser utilizados para tra-
tamento da apneia leve e em 
casos selecionados de apneia 
moderada.

Para apneia moderada a 
acentuada o uso de gerador 
de pressão positiva contínua 
na via aérea (CPAP) durante o 
período do sono é o tratamen-
to de escolha. O CPAP pro-
move um bombeamento de 
ar que impede o fechamento 
da garganta com consequen-
te apneia e suas consequên-
cias deletérias descritas ante-
riormente.

As cirurgias para o trata-

mento da apneia do sono são 
procedimentos de exceção, 
apenas indicadas em casos se-
lecionados.

Há inúmeros centros de 
saúde distribuídos pelo país 
que fazem o diagnóstico e tra-
tamento da apneia do sono, 
bem como há centros de saú-
de na rede pública em algumas 
capitais que disponibilizam o 
tratamento para apneia grave 
de forma gratuita.

Portanto, a apneia do sono 
é uma doença muito frequen-
te, reduz qualidade de vida, tem 
impacto negativo para o cora-
ção e o seu tratamento é eficaz. 
Um busca ativa dos sintomas 
desta doença deve ser feita para 
que um maior número de por-
tadores de apneia recebam o 
diagnóstico e tratamento.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Pneumologia

alizado no laboratório do sono 
sob supervisão de um técnico 
habilitado, constitui o méto-
do diagnóstico padrão da ap-
neia do sono. O somatório das 
apneias e hipopneias por hora 
de sono fornece o índice de ap-
neia-hipopneia (IAH). A gravi-
dade da apneia é determinada 
pelo IAH, grau leve: 5 < IAH < 
15/hora; grau moderado: 15 < 
IAH < 30/hora, grau acentua-
do: IAH > 30/hora.

COMO TrATAr A 
APNEiA DO SONO?

O objetivo do tratamen-
to da apneia do sono é man-
ter a abertura da garganta e, 
portanto prevenir: apneia, 
queda da oxigenação do san-
gue, aumento da pressão arte-
rial e aumento da descarga de 
adrenalina, além de promover 
melhora na sonolência diur-
na e qualidade de vida. O trata-
mento da apneia do sono é se-
lecionado baseado em vários 
fatores, tais como IAH defini-
do pela polissonografia, grau 
de queda da oxigenação do 
sangue e presença de outras 
doenças associadas, especial-
mente as doenças do coração.

As modificações de fato-
res de risco devem ser adota-
das a todos os portadores de 
apneia do sono, embora não 
constituem, na maioria das 
vezes, a única modalidade de 
tratamento: evitar o consu-
mo de álcool e sedativos, per-
der peso, dormir em decúbito 
lateral (a posição barriga para 
cima aumenta a chance de ap-
neia) e com a cabeceira eleva-
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DEVO PrATiCAr AlgUMA 
ATiViDADE FíSiCA ANTES 

DE FAZEr A CirUrgiA 
BAriÁTriCA?

Sim. Entretanto é reco-
mendado levar em consi-
deração o tipo de cirurgia a 
ser realizada, seu IMC atu-
al e possíveis restrições mé-
dicas. Há casos em que a ci-
rurgia só pode ser realizada 
após a perda de alguns qui-
los. Não havendo restrições 
importantes, são recomen-
dadas atividades na água, 
como hidroginástica e na-
tação, já que a sobrecarga é 
menor, diminuindo o risco 
de lesões. Caminhadas tam-
bém são bem-vindas, cada 
um no seu limite.

QUANTO TEMPO APóS A 
CirUrgiA BAriÁTriCA 

DEVO VOlTAr A PrATiCAr 
ATiViDADES FíSiCAS?
O mais breve possível. 

Na primeira etapa, pós-ci-
rurgia, as atividades devem 
ser monitoradas pelo fisio-
terapeuta pelo menos por 
30 dias, já que estas às vezes 
começam ainda no hospi-
tal. Caminhadas progressi-
vas e exercícios específicos 
são orientados caso a caso. 
Normalmente após 40 dias 
já se pode realizar a maioria 
das atividades, salvo restri-
ções médicas. É importante 
definir os objetivos de cada 
paciente, suas expectativas 
em relação ao peso dese-
jado, definindo estratégias 
para elaborar um programa 
em relação aos tipos de ati-

vidades, intensidade, perio-
dicidade e duração, de acor-
do com as possibilidades de 
cada um.

APóS A CirUrgiA, 
QUAiS AS ATiViDADES 

MAiS rECOMENDADAS E 
COM QUAl FrEQUêNCiA 

DEVO rEAliZÁ-lAS?
Tudo começa pelo pri-

meiro passo, da caminha-
da. Progressivamente au-
mentando, tanto o volume 
(tempo) quanto a inten-
sidade (velocidade), a ca-
minhada dá base para as 
demais atividades. Ain-
da mais que a maioria dos 
recém-operados não vêm 
de uma rotina muito ati-
va e muitos ainda não usu-
fruem de um sistema car-
diovascular e pulmonar 
privilegiados por tais prá-
ticas. Mas nem só de cami-
nhada se beneficia o orga-
nismo humano. Exercícios 
coordenados, aeróbios ou 
não, são fundamentais na 
composição do programa de 
treinamento físico, de acor-
do com os objetivos e con-
dições físicas de cada pa-
ciente. A qualidade do 
emagrecimento está pau-
tada na nutrição e nas ati-
vidades físicas, pois são os 
dois itens que amplamente 
norteiam a perda de peso. 
Atividades aquáticas, como 
hidroginástica e condicio-
namento físico, também na 
água, podem trazer exce-
lentes resultados, tanto na 
diminuição do peso, quanto 

na qualidade do emagreci-
mento. De três a cinco vezes 
por semana. Isto é suficien-
te não só para continuar 
emagrecendo, mas também 
para se manter saudável 
sempre.

FiZ A CirUrgiA 
BAriÁTriCA E ESTOU 

PErDENDO PESO. ESTOU 
PErDENDO Só gOrDUrA 
OU MúSCUlO TAMBÉM?

Com uma redução de 
peso acentuada pós-cirur-
gia, somada à pequena in-
gestão de alimentos e res-
trição de alguns exercícios 
com peso, é quase inevitá-
vel alguma perda de mas-
sa muscular, principalmen-
te nos dois primeiros meses 
após a cirurgia. Isto pode 
ser minimizado com uma 
alimentação rica em pro-
teínas e a introdução pro-
gressiva de exercícios re-
sistidos, musculação e 
ginástica localizada. Ava-
liações somáticas, que me-
dem a composição corpo-
ral, são fundamentais no 
acompanhamento da perda 
de peso, tão acentuada nes-
tes casos. Percebe-se, clara-
mente, bons resultados na 
melhoria do condiciona-
mento muscular após o dé-
cimo mês da cirurgia, onde 
o aporte calórico e a me-
lhoria da absorção dos nu-
trientes propiciam melhora 
nas fibras musculares. Após 
o primeiro ano, os resulta-
dos são muito mais percep-
tíveis.

QUAiS ATiViDADES 
FíSiCAS SÃO iNDiCADAS 

NO PóS-CirúrgiCO 
DE lONgO PrAZO?

Depende fundamental-
mente dos objetivos de cada 
indivíduo. Porém, deve-se le-
var em conta algumas carac-
terísticas pessoais, tais como 
sexo, idade, estatura e peso, 
além da  própria composi-
ção corporal, claro. Conside-
rando que este paciente estará 
com um corpo bem diferen-
te de antes da cirurgia bariátri-
ca, um planejamento deve ser 
feito na sua totalidade, com-
posto por exercícios aeróbios, 
alongamentos, exercícios de 
flexibilidade e, com certa fre-
quência, exercícios com so-
brecarga, que promovam hi-
pertrofia muscular.

Avaliações periódicas são 
fundamentais para uma evo-
lução saudável no programa de 
treinamento. Atividades aeró-
bias, como caminhadas, bike, 
natação e hidroginástica são 
fundamentais, mas não bas-
tam. Devemos analisar as ati-
vidades físicas sob dois aspec-
tos. No primeiro, como apoio 
para alcançar seus objetivos e 
dar qualidade no processo de 
redução de peso. No segun-
do, como forma de manter 
uma vida saudável, tornan-
do-se fisicamente mais ati-
vo, contribuindo fundamen-
talmente na manutenção do 
peso. Neste aspecto, tendo o 
praticante condições físicas, deve 
então escolher uma atividade 
mais prazerosa, mantendo assim 
a motivação para realizá-la. 

Atividade física e cirurgia bariátrica

BENEFíCiOS DA PrÁTiCA DE 
ATiViDADE FíSiCA rEgUlAr

Aumenta:
- hDL (colesterol bom)
- Densidade óssea (massa óssea)
- vO2 máx (volume de oxigênio sanguíneo)
- resistência à fadiga
- Capacidade de concentração
- humor
- Desempenho sexual
- Qualidade do sono
- resistência imunológica
- Produtividade no trabalho
- Força e resistência muscular
- massa muscular

Diminui:
- LDL (colesterol ruim)
- Triglicérides
- risco de acidentes coronarianos fatais
- Ansiedade
- Níveis pressóricos (pressão arterial)
- Taxa glicêmica (glicemia)
- Gordura corporal
- batimentos cardíacos (em repouso e esforço)
- Ansiedade
- Tempo de cicatrização (recentemente comprovado 
cientificamente)
- Depressão
- Flacidez

Não se esqueça: faça uma avaliação física completa an-
tes de iniciar qualquer atividade física. Consulte sempre um 
profissional

Fonte: Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica
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DEDiCAÇÃO Em comemoração ao Dia do Trabalho (1º), o 
Jornal O Líder conversou com Marcos Luís Garmatz e Jocinei 
Glienke, que exercem a atividade na Ceraçá de Maravilha

Eletricistas: rotina e desafios de 
profissionais que nunca param

Na sociedade atual, a energia elé-
trica faz parte de praticamente todas as 
ações cotidianas, seja para trabalho ou 
diversão. Ao pensar em tudo o que fi-
zemos durante o dia, dificilmente con-
seguimos imaginar o mundo sem esse 
item de primeira necessidade.

Quando falta luz, temos pressa 
de que ela volte para continuar rea-
lizando nossas tarefas. Porém, às ve-
zes esquecemos que por trás desse 
trabalho, que precisa de atenção e 
cuidado, existem profissionais com-
prometidos em garantir a satisfação 
e segurança dos clientes. 

Marcos Luís Garmatz e Jocinei 
Glienke, eletricistas na Ceraçá de Mara-
vilha, são responsáveis pela manuten-
ção, instalação e distribuição da rede 
elétrica. “A partir do momento que nos 
acionam, vamos até o local fazer o tra-
balho, independente do dia, tempo ou 
horário”, dizem. Na quarta-feira (26) de 
manhã, durante entrevista, eles já esta-
vam colocando os equipamentos de se-
gurança para ir até a Linha 51, onde fo-
ram acionados. 

Trabalhando na Ceraçá, fundada 

em 1974 com a missão de levar luz elétri-
ca para as propriedades rurais, eles lem-
bram que é preciso estar sempre aten-
tos, já que, além de ser importante para 
pequenas ações do dia a dia, a luz tam-
bém é fundamental para trabalhar. “Às 
vezes as pessoas precisam de energia 
elétrica para coisas importantes de tra-
balho. Um exemplo é quem possui avi-
ário”, afirmam.  

Eles destacam que o principal obje-
tivo é a satisfação dos clientes. “Em nos-
so serviço não temos horário e não sabe-
mos o que vai acontecer no decorrer do 
dia. Vamos até o local e sempre tenta-
mos fazer o melhor possível. Sinto mui-
to orgulho da minha profissão. Gosto 
quando as pessoas ficam contentes e sa-
tisfeitas com nosso serviço. E elas retri-
buem, nos agradecem”, conta Garmatz, 
que trabalha na empresa há 10 anos.

Glienke, que está na Ceraçá há 
quatro anos, afirma que sabe o quan-
to é ruim para a comunidade ficar sem 
luz. “Entendemos, porque para nós 
também é difícil. Sempre tentamos fa-
zer da melhor forma e também o mais 
rápido possível. Às vezes acontece de 

chegarmos em casa, descansar um 
pouco e já sermos acionados novamen-
te. Faz parte do ofício. Trabalhamos em 
horário comercial e em outros momen-
tos estamos sempre de plantão”, explica. 

Questionados sobre a profissão, tão 
importante para a sociedade, ambos 
contam sorrindo o quanto são apaixo-
nados pelo ofício. “Não conseguiria mais 
trabalhar com outra coisa”, afirma Gar-
matz. Já Glienke explica que uma das 
melhores partes da atividade diária é tra-
balhar ao ar livre, sem precisar estar o dia 
inteiro em um local fechado. 

Entretanto, o serviço exige diver-
sos cuidados. Eles garantem que, em-
bora arriscado, o profissional eletricista 
tem à disposição diversos equipamen-
tos de segurança. “Em nossa profissão 
não existe erro, pois todo erro gera uma 
consequência, que inclusive pode ser 
grave. Então temos sempre muito res-
peito e atenção ao que estamos fazen-
do”, afirmam.

Além do cuidado diário, todos os 
anos eles realizam treinamentos volta-
dos à segurança. “Sempre analisamos a 
situação para não correr riscos. Por lei, 

sempre trabalhamos em dois. 
Assim, um sempre vai guardar 
a vida do outro”, dizem. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Jocinei Glienke e marcos Luís GarmatzNa quarta-feira (26) de manhã os eletricistas foram acionados e se deslocaram até a Linha 51

 Principal objetivo é levar satisfação e segurança aos clientes
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por Simone Hübner

TOQuE dE rEQuINTE

Vitrine

Espero que tenham gostado das dicas.
Bom fim de semana! 

Dicas básicas de boas maneiras sobre amigos
- Nunca fale mal de seu 

amigo, jamais o critique. 
- Nunca revele uma confi-

dência. 
- Aceite a pessoa da ma-

neira que ela(e) é. Se não lhe 
agrada, afaste-se.

- Se você chega a algum lu-
gar e já tem uma roda de ami-
gos, não cumprimente um por 
um, e sim todos de uma vez. 
Dê um alô geral e tudo bem. 

- Ao apresentar pessoas 
que não se conhecem mutu-
amente, fale: “fulana, você co-
nhece a cicrana?” Assim você 
evita constrangimentos. 

- Dê atenção a todos que 
estão a sua volta. 

- Um homem sempre se 
levanta ao ser apresentado a 
uma mulher ou a um homem 
mais velho. 

- Já as mulheres nunca se 
levantam, só para uma anciã 
ou um cardeal. 

- Nunca apareça na casa 
de seu amigo sem avisar. In-
forme-se primeiro de que ele 
poderá lhe receber. 

Não corte fila, lembre-se 
que a fila é, antes de tudo, a 
forma mais democrática de 
conseguir as coisas. 

- Ao visitar pessoas doen-
tes, não demore muito tem-
po. Cuidado com os assuntos. 
Não peça detalhes da doença 
ou dos exames e nem comente 
sobre a doença de outros. 

- Se for visita de pêsames, 
também procure não demo-

rar muito e evite comentários 
a respeito do ente que se foi. 

- Quando nasce uma 
criança, proceda da mesma 
forma, seja breve. A depressão 
pós-parto existe. Não toque 
no bebê, não fume, não fique 
contando histórias, não espe-
re mais que um copo d’água. 
Não faça dessa visita um pro-
grama.

- Quando for embora, es-
pere que o dono da casa abra 
a porta pra você. Não vá colo-
cando a mão na maçaneta. 

- Se lhe perguntar “Olá, 
como vai?” Não engrene com 
um “Ah, estou com uma gri-
pe!”... E dê detalhes. Nunca 
enumere o nome dos remé-
dios que está tomando. Nin-
guém aguenta! 

- Não boceje perto de nin-
guém, é falta de educação. 

- Se você parou de beber 
ou fumar? Ótimo. Parabéns! 
Mas não precisa humilhar os 
que fumam e que bebem e 
mostrar o quanto você é forte 
e determinado! Seja modesto, 
é mais elegante. 

- Se um amigo lhe pede 
um copo d’água, nunca sirva 
na bandeja. Entre amigos não 
se usa bandeja. 

- Nunca entre em nenhum 
ambiente sem antes bater na 
porta.

- Não fique ouvindo con-
versas dos outros. Isto é inva-
são de privacidade. 

- Respeite o diário de sua 

filha, mesmo que ela tenha 
cinco anos.

- Um homem deverá sem-
pre ajudar as mulheres a car-
regar embrulhos, a menos 
que ele esteja com as mãos 
ocupadas. Seja sempre um 
cavalheiro. 

- Jamais tire os sapatos na 
presença de estranhos. 

- Jamais espreguice, a não 
ser na intimidade. 

- Ao encontrar uma ami-
ga grávida, cuidado, não diga: 
“Eu não sabia que você tinha 
se casado!” Talvez não tenha... 

- Se seu convidado lhe 
mandar flores agradecen-
do o jantar, não telefone para 
agradecer as flores, senão fica 
aquela ladainha. Mas não es-
queça de agradecer no próxi-
mo encontro. 

- Homens gostam e mere-

cem flores, claro! Se seu ami-
go estiver aniversariando, as-
sumindo um cargo ou mesmo 
uma homenagem, mande flo-
res. Evite flores do campo e 
rosas vermelhas; prefira as 
orquídeas plantadas em vaso, 
por exemplo.

- Se você for a enterro 
ou missa, não vá produzida. 
Não use roupas extravagan-
tes, maquiagem forte. Não é 

necessário usar preto, mas 
é imperdoável atacar de pe-
rua numa hora dessas. Prefi-
ra roupas e maquiagem dis-
creta. 

- Você pode e deve usar 
óculos escuros, mas não es-
queça de tirá-los ao se apro-
ximar de alguém. Na hora de 
uma entrevista, por exem-
plo. Um olhar pode significar 
muito! 
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por lAiS oro e AnDreA CoSTA PeliSSAri
dEsIGN Em pauTa

ESPAÇO gOUrMET

Vitrine

por lUCiAne moZer

vIda E
EspIrITuaLIdadE

O AMOr E A 
COMPrEENSÃO QUE 
TANTO PrECiSAMOS

Nas últimas semanas fomos tomados por notícias 
tristes e preocupantes, jovens cometendo suicídio por 
conta de um desafio chamado “Baleia Azul”. 

O assunto tomou conta dos jornais, redes sociais, 
rodas de conversa e acabou trazendo à tona o assunto 
que sempre era tratado veladamente, o suicídio. Nunca 
se falou tanto sobre este problema de saúde pública que 
levou tantas pessoas a escolherem este triste caminho 
para acabarem com suas dores, não com suas vidas. 

Mas o que eu gostaria de chamar atenção é para os 
nossos jovens. Vejo muitas piadas, dizendo que é pre-
guiça, falta de vontade, que é “falta de laço”. Mas come-
cei a me questionar: estas pessoas já não foram jovens 
um dia? Eu já, e sei como é difícil ser incompreendida. 
A adolescência é uma fase extremamente difícil, nosso 
organismo está cheio de mudanças, nosso espírito que-
rendo libertar-se do corpo, terá que entender que é pre-
ciso ficar. Tudo isso faz com que tenhamos explosões 
de sentimentos. 

E aqueles questionamentos, que não possuem res-
posta!!! Por que não posso sair? Porque não!!! Por que 
tenho que fazer isso? Porque sim!!! Era simplesmente 
angustiante. 

E o local mais seguro nesta fase é o quarto, lá você 
poderia ficar sossegado com seus pensamentos. No 
meu tempo de juventude ficava ouvindo minhas mú-
sicas preferidas no aparelho de fita cassete, e depois 
o CD. Quanto chorar ouvindo Legião Urbana, Renato 
Russo conseguia sintetizar nossos sentimentos como 
ninguém: hoje a tristeza não é passageira, hoje fiquei 
com febre a tarde inteira, e quando chegar a noite, cada 
estrela parecerá uma lágrima, queria ser como os ou-
tros, e rir das desgraças da vida, ou fingir estar sempre 
bem, ver a leveza das coisas com humor (Via Láctea). 

Infelizmente agora os jovens têm uma opção mais 
perigosa para tratar suas dores: a internet. 

O que quero dizer com tudo isso é que precisamos 
de mais amor e compreensão. O próprio Renato Russo 
dizia: “é preciso amar como se não houvesse amanhã”. 
Será que estes jovens estão conhecendo o verdadeiro 
amor? Aquele que acolhe, compreende, que acima de 
tudo traz forças para enfrentar as batalhas do dia a dia. 
Eu acredito que não. 

Aos jovens que estiverem em uma fase difícil quero 
dizer que vai passar, mas mesmo procure ajuda do pai, 
mãe, amigos, profissionais de saúde, ou uma igreja. Sai-
bam que a fé é antídoto importante contra a tristeza, 
depressão, solidão. Muitas religiões prestam um traba-
lha maravilhoso aos jovens. 

E aos adultos, lembrem que vocês já foram jovens 
e também já foram julgados e incompreendidos pelos 
adultos. Não vamos deixar que os erros do passado se 
repitam.  

Vamos amar mais, conversar, brincar, sorrir, ver as 
coisas boas da vida, Deus nos proporcionou um mundo 
lindo, vamos conhecê-lo mais. 

Bom fim de semana, com muito amor e vida a to-
dos nós! 

INGREDIENTES
2 batatas-doces médias descascadas e picadas
1 caldo de legumes
1 xícara (chá) de leite desnatado
2 colheres (sopa) de nata, creme de leite fresco ou requeijão
1 linguiça Blumenau, ou linguiça calabresa de sua preferência
1 cebola média
2 alhos-porós médios limpos e picados em rodelas finas
Sal e pimenta a gosto
Tempero verde picado a gosto (cebolinha/salsinha)

MODO DE PREPARO
Disponha em uma panela a batata-doce picada em rode-

las finas para cozinhar. Acrescente o caldo de legumes. Cozinhe, 
mexendo de vez em quando, por 20 minutos ou até a batata-do-
ce ficar macia. Retire do fogo e despeje no copo do liquidificador 
ou bata na panela na qual estava cozinhando com mixer. Acres-
cente nata, creme de leite fresco ou requeijão, bata até ficar cre-
moso e reserve. Em uma panela, refogue linguiça blumenau, ou 

SOPA CrEME DE BATATA-DOCE

linguiça calabresa de sua preferência (picada em cubos). Acres-
cente a cebola picada em cubos e o alho-poró até ficar macio. 
Adicione o creme da batata-doce (qual foi batido) e o sal e tem-
pero verde.

Deixe a mistura aquecer por alguns minutinhos e sirva.

COMO ESCOlHEr O PAPEl DE PArEDE ADEQUADO!
Papéis de parede são op-

ções práticas para a deco-
ração e funcionam em to-
dos os tipos de ambientes, 
de diversos estilos. Hoje va-
mos mostrar algumas ideias 
com  papel de parede. Vejam 
a versatilidade e a variedade 
desse material:

 Na sala e cozinha po-
demos abusar mais 
do papel de pare-
de  colorido e com 
personalidade. Se o 
local  for pequeno, 
as cores escuras 
não são a melhor 
pedida, elas fecham 
muito o ambiente, 

irá parecer menor. 
Se você gosta muito, use 

só em uma parede e pinte o 
resto com uma cor clara ou 
bem mais clara. Outra ideia 
é utilizar da metade para 
cima ou para baixo, com um 
roda-meio, eles são ótimos 
para dar um up no acaba-
mento.

O ESTilO DO PAPEl
Hoje em dia existe uma in-

finidade de modelos, desde os 
mais básicos aos mais trabalha-
dos. Algumas estampas são lin-
das, mas antes de selecionar 
quais seus modelos favoritos, 
você precisa definir  qual esti-
lo de papel ficaria legal  na 
sua casa.

A primeira coisa que você 
tem que pensar é: “O que eu já 
tenho?”. Muitas pessoas enxer-
gam o papel de parede como 

uma forma de dar uma renova-
da no ambiente (e realmente é), 
mas nem todos os papéis vão fi-
car bonitos na sua casa, pois 
tudo  depende  dos móveis que 
você já tem. E é nessa hora que 
você tem que pensar qual estilo 
ficaria melhor combinado com 
os móveis da sua casa. Um mais 
básico? Mais decorado? Com lis-
tras?

liMiTAÇõES
Sim, papel de parede tam-

bém limita um pouco a decora-
ção da sua casa. Como falamos 
anteriormente sobre o papel flo-
rido no quarto, por exemplo, até 

a roupa de cama é preciso esco-
lher com cuidado. O  florido da 
parede e o florido da roupa de 
cama, ficam informação demais.

Quarto de bebê com deco-
ração toda branca + paredes re-
vestidas de papel de parede com 
listras azuis e brancas. O  qua-
dro de navio e a boia na parede 
remetem ao tema Navy. Pro-
jeto Chris Hamoui.

Que tal a copa com pa-
pel listrado? Paredes com pa-
pel de listras largas + armá-
rio branco e madeira + mesa 
branca e cadeiras Philipe 
Starck Masters azul. 

Papel de parede com strass.

Papel de parede super 
descolado. E ao lado os tons 
de mobiliário e pintura que 
combinam com ele.

Os papeis de parede de 
elementos naturais estão em 
alta! O papel ao fundo imita 
tijolinho de demolição.

Os valores na nossa região 
variam de R$ 79,00 a R$ 4 mil 
(papel de parede com strass 
como o da foto) o rolo de 5m². 
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por SUSAne ZAnin
mOda & EsTILO vOLTa aO muNdO

por HenriqUe Hübner

NA SUA ESTANTE

Vitrine

O chefe de uma vila remota na Amazônia peruana está 
prestes a morrer. Por isso, distribui suas riquezas inestimá-
veis entre seus três filhos. Sua filha de 14 anos é quem re-
cebe o bem mais precioso de todos, que mudará a sua vida 
e a dos membros de sua comunidade: o segredo do bam-
bu. O segredo do bambu resume as lições deixadas por 
um pai a seus filhos e nos ensina a criar raízes mais sóli-
das e extensas, a aspirar a metas mais elevadas sem per-
der a humildade, a desenvolver uma curiosidade voraz 
pela verdade e a encontrar o propósito da nossa vida. Aci-
ma de tudo, ensina todos nós a sermos como o bambu: fle-
xíveis e resistentes diante das tempestades da vida.

Assim como todo mundo, os contos de fadas 
gostam de mandar e receber cartas. João, por 
exemplo, mal tem tempo de agradecer o gigan-
te pelas ótimas férias que sua galinha de ovos 
de ouro lhe proporcionou. Cachinhos Dourados 
aproveita para se desculpar com a família Urso 
por ter causado confusão na casa. E o que seria 
da bruxa sem o catálogo de ofertas do Empório 
da Bruxaria, que esse mês oferece uma promo-
ção especial de mistura para torta Menino Fofo? 
Por isso, quando o carteiro chega é sempre uma 
festa, e todo mundo o convida para entrar. 

O SEgrEDO DO BAMBU O CArTEirO CHEgOU

No ano passado mostrei meus 
looks preferidos do Coachella, 
festival que é realizado anu-

almente nos Estados Unidos. Este ano 
também não poderia deixar de co-
mentar os looks que me fizeram suspi-
rar nos últimos dois fins de semana.

O Coachella é um festival de mú-
sica com dois fins de semana reche-
ados de shows maravilhosos e cele-
bridades. Atores, músicos, socialites, 
blogueiras e outras pessoas do mun-
do inteiro se deslocam para a Ca-
lifórnia, levando na mala as pe-
ças mais lindas que encontraram.

O look que mais aparece nas fashio-
nistas é vestido (de preferência longo) 
com botas e chapéu. Contudo, o Co-
achella se tornou aquela hora de ou-
sar tanto quanto a criatividade per-
mite. As hot pants, aqueles shorts 
super curtos de cintura alta, aparece-
ram em peso e sem vulgaridades nes-
te ano, sobrepostos por saias ou vesti-
dos transparentes ou sem nada mesmo. 

O festival Coachella é a pro-
va de que a combinação de mú-
sica e moda sempre dá certo.

COACHEllA 2017

AlCATrAZ
Os presos confinados nesta ilha-prisão, 

que funcionou de 1934 até 1963, além de 
cumprir suas penas, sofriam profunda tor-
tura psicológica. Afinal, estavam no meio 
de uma das baías mais movimentadas do 
país e tão perto de São Francisco, Oakland, 
Berkeley e Sausalito que podiam ouvir, cer-
tamente podiam ver também, os navios 
passando sob a Golden Gate, rumo a portos 
distantes - tudo lembrando que a vida esta-
va próxima, mas a liberdade, bem distante.

Espero que tenham aproveitado essa nossa jornada ao redor do globo. Semana 
que vem traremos novamente de um lugar do nosso Brasil. Até mais!

HoJe TrAgo oS melHoreS lUgAreS e CoiSAS PArA Se ConHeCer em SÃo FrAnCiSCo! 
AnoTe em SUA AgenDA e qUAnDo For viSiTAr A CiDADe, AProveiTe AS DiCAS!

FiSHErMAN’S WHArF 
Uma aura de autenticidade ainda 

paira sobre o antigo cais de São Fran-
cisco, mas será preciso olhar de perto 
para encontrar os detalhes históricos - 
a maioria já esmagada pelo turismo de 
massa. Contudo, é divertido munir-se 
de um vitorioso coquetel de caranguejo, 
uma fatia de pão dos pioneiros e afas-
tar-se do movimento para ver os barcos 
pesqueiros remanescentes puxar suas 
redes. Além disso, por que não levar 
para casa um suvenir de São Francisco?

gOlDEN gATE BriDgE 
Como todas as maravilhas do mundo, 

muitos diziam ser impossível construir a pon-
te – uma extensão muito grande, mar agita-
do e profundo, cursos muito altos. Para ou-
tros, o nome Golden Gate, que John Fremont 
deu ao estreito em 1844, inspirou a ponte dos 
sonhos. Quem primeiro teve a ideia de cons-
truí-la, em 1872, foi o magnata das ferrovias 
Charles Crocker, mas foi somente em 1921 
que o engenheiro visionário Joseph Strauss 
apresentou a primeira proposta viável. Após 
10 anos de forte oposição, o dinheiro final-
mente veio de A.P. Giannini, fundador do 
Bank of America. O símbolo de São Francis-
co e um ícone norte-americano no pacífico.
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AgENDA DE EVENTOS

por ADriAno AnTUneS
CaNTO NaTIvO
gauderioadriano@hotmail.com

Vitrine

Galpão que em dia de inverno
É o abrigo rude e terno, da peonada ao pé do fogo
Galpão trincheira os ventos
Do tempo e seus elementos, lá fora fazendo o jogo

Galpão do peão que levanta
Na hora em que o galo canta, nas madrugadas alerta
Galpão que ao rumor de esporas
Traz para dentro as auroras do Rio Grande que des-
perta

Galpão de mínimos luxos
Que serve para os gaúchos, como altar de comu-
nhão
Dando ungido de fumaça
Bebem na cuia que passa, a seiva da tradição

Galpão que é pátria mirim
Que eu levo dentro de mim, no mundo por onde 
eu ande

Galpão dos campos do fundo
Da imensidão deste mundo, és meu porque és do 
Rio Grande

Galpão que é pátria mirim
Que eu levo dentro de mim, no mundo por onde 
eu ande
Galpão dos campos do fundo
Da imensidão deste mundo, és meu porque és do 
Rio Grande

gAlPÃO
(os Serranos)

29/4 - Festival da Canção Infantojuvenil - 
17h - Centro Sociocultural 

3 a 5/5 - Tríduo com celebração - 19h – 
igreja matriz 

5/5 - Show com MC Kekel - 23h30 - hangra 

6/5 - Baile Linha São Paulo – 23h30 – 
Salão Linha São Paulo 

6/5 - Homenagem ao Dia das Mães 
– 14h – Salão Católico bairro União – 
administração municipal 

7/5 - Festa do Padroeiro - 12h - Salão 
Paroquial Católico

13/5 - Show nacional com Mariana & 
Mateus - 23h30 – Play Club 

TODAS AS PESSOAS POSSUEM TALENTO; BASTA 
DESENVOLVÊ-LO COM PERSEVERANÇA

Em tudo nesta vida é necessário treinamento constante. 
O ser humano é filho de Deus e, desde o princípio, é dono de 
uma capacidade imensa. Porém, essa capacidade está “laten-
te”, ainda não está claramente “manifestada”. Qualquer pessoa 
pode se tornar grandiosa, contanto que trace um rumo em sua 
vida e vá acumulando práticas, visando atingir a meta.

Livro: Mensagens de Luz
Reuniões da Seicho-NO-IE

Terças-feiras, às 20h 
Quintas-feiras, às 15h

Encontro da Mulher Feliz
Na Associação Local de Maravilha/SC

Rua 27 de Julho, 2081
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por roSiAne  PoleTTo e eSTelA SerPA

árEa vIp
revisao@jornalolider.com.br 
vip@jornalolider.com.br 

Vitrine

No domingo (23) teve Amanhecer 
Escoteiro, quando escoteiros de 

todo o brasil organizaram reuniões 
para prestigiar o nascer do Dia do 

Escoteiro. Em maravilha o encontro 
foi no chamado “morro da antena da 
Claro”, próximo ao Clube 25 de Julho.

Fotos: Divulgação

Amanhã (30) a bela 
raquel reckers 
comemora mais um 
ano de vida. Desejamos 
felicidades, muitos anos 
de vida, saúde, amor e 
muito sucesso em sua 
vida. Parabéns pelos seus 
20 anos! Com carinho, 
homenagem de seus pais 
e irmã rafaela. 

No último dia 20 o Lions Clube maravilha fez a doação de r$ 1.500 
mil para a Secretaria de Assistência Social de maravilha, com a 
finalidade de que o recurso seja destinado para pagamento de 
cursos profissionalizantes ou de aperfeiçoamento dos adolescentes 
em medida protetiva de acolhimento (abrigados). O valor é 
proveniente da campanha da bolacha feita este ano pelo clube.

A emoção tomou conta da família e amigos de Nilza dos Santos 
batista no sábado (22), quando, juntos, comemoraram os 80 anos 
da vó Nilza, completados no dia 20 de abril. A festa foi realizada no 
Centro Cultural 25 de Julho e contou com a presença da família, 
composta por nove filhos, 24 netos, 23 bisnetos e um trineto, sendo 
que Nilza já formou duas vezes cinco gerações na família.
“Agradecemos pela determinação, luta e amor dedicados a nós, 
familiares, pois conforme a frase: ‘Família, como galhos de árvore, 
todos crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua 
sendo a mesma’, você sempre será a nossa essência de vida. 
Obrigada por tudo! Amamos você!” homenagem de seus familiares.

5 Gerações 
Passado

Filhos

Festa5 Gerações Atual
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BANCO 17

Religião
difundida
por Bob
Marley

Planta da
qual se
obtém a
tequila

"Expedi-
cionária",
em FEB

Setor no
qual joga
Thiago

Silva (fut.)

Bandagem
usada em
curativos

Prática re-
lacionada
ao ensino

Fator
associado
à sexta-
feira 13

(?) Ciata,
pioneira 

no samba
carioca

Alto-(?),
tipo de im-
pressão no

carimbo

O maior
pontuador
da partida 
(basquete)

O talento
como o
ouvido

absoluto

Honradas;
honestas

Dead (?):
beco sem
saída, em

inglês

Naná Vas-
concelos,
percus-
sionista

Acessório
usado

junto com
a grinalda

(?)-branco:
sua flora-
da dura só
48 horas

Toma uma
atitude

Dinastia
chinesa de

célebre
porcelana

Interjeição
mineira

O filme
barato e
de má

qualidade

Vitamina 
(?) e cama:
conselho

ao gripado

A cidade
da Torre

Eiffel

Arte de
Anna

Pavlova

Prato típico da culinária mara-
nhense, à base de vinagreira

Escritor de "Iracema" 
e "O Guarani"

Erva
amarga

tida como
digestiva 

Estrutura
afetada

pela 
osteo-
mielite
(Anat.)

 Mau, em
inglês

Picles de
gengibre

"Algoz" do
celíaco
Sim, em
francês

Objeto
lançado

pelo míssil

Incógnita
mate-
mática

Antologia
(abrev.)

Azul, em
francês
(?)-92,
evento

ambiental
do qual

resultou a
Agenda 21  

Revolução (?): marco
da transição do Homo
sapiens para a vida

doméstica (Ant.)

Ouvido, em inglês

 Cubo para o qual os
muçulmanos se vol-
tam quando oram

Imateriais
Unidade 

Astronômi-
ca (sigla)

Marca da pessoa
esmerada

Ctrl+(?), atalho 
para colar (Inform.)

Problema
vivido pelo
Brasil em

2015,
devido à

infestação
do Aedes
aegypti

Sufixo de
"etanol"

União La-
tina (sigla)

Caneta,
em inglês

Som do ñ
espanhol
(?) e E: 

as classes
pobres
(Econ.) 

AACE
JURUBEBAP
ORASTAFARI

OSSORRBAD
EZAGAGAZE
DIDATICAAM

RELEVORI
ACESTINHA

BLEUIEND
EXINATOE
NANTOLD

ECOVEUIPE
AGEGLUTEN

PRIMORMING
VUAICU

PARISBALE

3/bad — ear — end — oui — pen. 4/bleu. 5/agave. 6/primor. 9/rastafári. 11/arroz de cuxá.

ÁRIES 
Quando as discussões esquentarem é preciso ficar atento para não se deixar dominar 
por provocações. É tempo de perceber seus limites para não ficar discutindo até não ter 
mais argumentos.

TOURO 
É possível que dificulte a obtenção de um bom resultado ao tentar resolver as crises com 
atitudes agressivas. É tempo de refletir qual a melhor forma de resolver os problemas 
sem tanto estresse.

GêMEOS 
você só se sente livre para se transformar quando se aceita como realmente é. Em meio 
a tanta diversidade, é preciso afirmar a diferença. É tempo de descobrir sua verdadeira 
essência.

CâNCER 
Quando as turbulências tomam conta do ambiente, é bom manter a calma para não ferir 
os outros e nem a si mesmo. É tempo de evitar decisões tomadas durante as oscilações 
emocionais.

LEÃO 
Talvez não seja tão interessante poupar energia quando, na verdade, colocá-la para fora e 
se expressar é o que o satisfaz. É tempo de dar impulso ao que está parado e fazer valer 
os desafios.

VIRGEM 
você pode sentir que tudo está calmo e sob certo controle, mesmo que se sinta pleno 
de energia. É tempo de não desperdiçar energia com conflitos e utilizar o vigor para seu 
próprio bem.

LIBRA 
você pode perder muito ao se precipitar num entusiasmo desmedido no âmbito das 
relações. É tempo de navegar nas ondas emocionais, mas se protegendo do que o barco 
não pode suportar.

ESCORPIÃO 
Tudo é uma questão de limites. Uma conversa acalorada não precisa virar uma 
discussão agressiva. É tempo de controlar as emoções para se comunicar melhor e 
saber a hora de parar.

SAGITÁRIO
você pode agir com agressividade quando as emoções se desestabilizam. Caso isso 
aconteça, nada melhor do que se desculpar. É tempo de atentar para não desrespeitar o 
espaço do outro.

CAPRICóRNIO 
Um grande vazio emocional pode estar sendo encoberto pelo desejo de agir de forma 
independente. É tempo de não tentar esconder de si mesmo as marcas deixadas nas 
suas antigas relações.

AqUÁRIO 
Para desapegar do que é desnecessário e se transformar, é preciso se abrir ao novo e ao 
desconhecido. É tempo de grandes descobertas, principalmente as que se referem ao 
seu interior.

PEIxES 
A energia extra disponível, se não for bem canalizada, pode gerar excessos. O melhor 
seria investir num projeto que o motivasse. É tempo de entrar em ação sobre os projetos 
que gostaria de realizar.
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ESPAÇO kiDSFAÇA VOCê 
MESMO

ligUE OS PONTOS

Vitrine

PArA COlOrir

COMO FAZEr

lUMiNÁriA COM 
lACrE DE lATiNHAS

As latinhas de alumínio são muito fáceis de ser encontradas, então por que não aproveitá
-las para fazer uma linda luminária? Se você gostou da ideia, mãos à obra! 

MATEriAl NECESSÁriO
Alicate
Base para luminária
Lacre de latinhas

Primeiramente você deve dobrar 
levemente o lacre, conforme mostrado na 
foto abaixo.

Faça a parte superior. A ideia é encaixar 
um lacre no outro para formar a 
luminária. A primeira carreira você deve 
prender no suporte, como mostrado na 
foto abaixo. Use o alicate para auxiliar.

Depois de completar a primeira carreira, 
comece a fazer a segunda. você deve 
cortar um lado do lacre (o lado maior), 
abrir um pouco e encaixar esse lacre em 
dois outros. Depois de encaixar, aperte 
com o alicate para prender o lacre.

Assim que terminar, finalize abaixo. vá 
construindo a luminária com os lacres. 
Na última carreira, vá passando os lacres 
e prendendo-os na parte inferior do 
suporte.

você deve ir prendendo um lacre no outro 
de maneira sucessiva. É um trabalho 
demorado e que exige paciência, mas que 
vale a pena pelo resultado.
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Avilez, Sebastião e Thomas 
se preocupam com a invasão 
à sede do partido português. 
Joaquim sente o bebê de 
Anna na barriga e os dois se 
aproximam. Pedro teme que 
o povo ataque sua família e 
pensa em abandonar o brasil. 
Domitila afirma que apoiará 
Dom Pedro. Sebastião avista 
Cecília e matias alerta a meni-
na para chegar em casa antes 
do pai. Leopoldina impede 
Anna de contar a verdade so-
bre a paternidade do filho que 
espera. Thomas se vangloria 
para Avilez por ter enganado 
Dom Pedro.

Diana pede que Lázaro não pro-

cure mariane. Léo não gosta de 

saber que abrirá o show da 4.4 

num festival. Tom sugere que 

Yasmin entregue o presente de 

aniversário de Zac na festa que 

os amigos promoverão para 

ele. marisa conta a romildo que 

Haroldo é o pai do filho que ela 

está esperando. Lázaro liberta 

mariane da cadeia e avisa que 

Zac está precisando dela.

Zeca leva um tiro para proteger 
Jeiza, que socorre o rapaz. 
Eugênio conduz ritinha até 
ruy. heleninha é solidária ao 
desespero de Joyce. ruy e 
ritinha se casam. Shirley tem 
uma ideia contra ruy e fala 
com Cibele. Eugênio pede para 
Caio se entender com Eurico. 
Leila questiona Silvana sobre 
irene e estranha sua ausência 
no casamento. O buquê de 
noiva de ritinha cai em cima de 
Caio. ritinha e ruy dançam o 
carimbó na festa de casamento 
e Joyce se desespera. Jeiza e 
Zeca reatam o namoro. Caio 
decide se casar com Leila. 

Dom Pedro se enfurece com 
Avilez e Joaquim tenta contê-lo. 
Joaquim orienta Dom Pedro a 
lutar pelo brasil. Piatã faz uma 
cerimônia de iniciação com os 
Tucarés. Joaquim, Peter e Libé-
rio combinam uma manifes-
tação para apoiar Dom Pedro. 
Thomas tem um plano para 
acabar com a manifestação 
a favor de Dom Pedro. Elvira 
convence Germana e Licurgo a 
não apoiar Portugal. Dom Pedro 
se emociona com o apoio do 
povo. A mando de Thomas, um 
grupo liderado por matias ataca 
o Paço e inicia uma confusão 
na manifestação. 

Gui diz a Júlia que Diana levou 
Chiara com o objetivo de arrui-
nar o casamento deles. Gordo 
consegue encontrar Chiara e 
avisa a Diana que levará a neta 
ao casamento de Gui. Gui e Jú-
lia se casam. Gordo diz a Diana 
que não confia mais nela. Léo 
avisa ao pai que Néia e Yasmin 
não demonstraram interesse 
em vê-lo. Léo sugere que o pai 
disfarce seu visual para não ser 
reconhecido por Néia. Diana 
manda vanessa trabalhar no 
feriado. Lázaro conta a Diana 
sobre seu plano de trazer maria-
ne para o rio.

Dantas afirma que Cibele 
continuará como assessora da 
presidência na empresa. Silvana 
decide alertar Joyce sobre 
irene. bibi chega de surpresa no 
restaurante onde rubinho tra-
balha. irene chantageia Silvana. 
Nonato compra assessórios 
femininos com o dinheiro que 
recebe de Eurico. Joyce leva 
ritinha ao shopping. Jeiza é 
escalada para comandar uma 
grande operação policial. Cândi-
da tem um mau pressentimen-
to quando Jeiza leva seu celular 
de trabalho ao sair de casa. 
Zeca afirma que não liberará 
ritinha para se casar. 

Érica diz para Flávio que se ele 
não der seu dinheiro ela contará 
tudo sobre o golpe que arma-
ram para o delegado. Zé Felipe 
apresenta miguel para a vaca 
mimosa e aos outros animais. 
As irmãs ficam gripadas e o 
doutor André é chamado para 
examinar todas. Fabiana fica 
preocupada que isso afete o 
desempenho do coral. miguel 
brinca também com os porcos. 
Nicole vai ao quarto de Dulce 
maria se despedir da menina, 
que estava com Juju e Emílio. 
rosana conta para Peixoto que 
teve impressão de ter visto a 
falsa assistente social.  

Asher oferece seu alimento 
para Joel. Larsa repreende o 
escravo e manda Asher comer 
o alimento. beroso elogia o 
lucro do troneio de lutas. Neusta 
reencontra o servo. Amitis pede 
para a sacerdotisa trazer hurza-
bum ao palácio. Namnu pede 
para Arioque leva-la até a Casa 
da Lua. Elga discute com as 
gêmeas. Nabucodonosor visita 
os sábios e diz que os hebreus 
são benvindos em seu palácio. 
Neusta diz que Ebede-meleque 
está de volta e não permite que 
o servo diga uma palavra. Dalila 
diz que tem alguém mexendo 
em seus trabalhos de costura. 

Thomas não consegue 
argumentar com Dom Pedro. 
Ubirajara desafia Piatã. Thomas 
afirma a Anna que Joaquim 
fez intrigas contra ele. Joaquim 
reclama por Elvira tentar se 
comportar como Anna. Elvira 
encontra Germana e Licurgo 
amarrados. Piatã é obrigado a 
caçar sozinho na mata. Anna 
discute com Joaquim por cau-
sa de Thomas. Cecília leva Peter 
ao convento para ver Amália. 
Piatã volta com uma caça para 
a aldeia e Jacira se surpreende. 
Avilez entrega a Dom Pedro 
uma carta exigindo sua volta a 
Portugal.

Tiago avisa a Júlia que voltará 
para Fernando de Noronha. 
Lázaro garante a Diana que 
recorrerá da decisão do juiz. 
Gordo alerta Diana para ter 
cuidado com Lázaro. Nelson 
sente ciúmes ao ouvir os co-
mentários de outros homens 
sobre o cartaz de Glenda e 
Edith. Lázaro tenta reconquis-
tar Diana. Júlia não consegue 
impedir Diana de levar Chiara. 
Diana inventa para Chiara que 
o casamento de Gui e Júlia 
foi adiado. Léo consegue se 
encontrar com o pai. Gui fica 
nervoso ao perceber que Diana 
sumiu com Chiara.

ritinha passa seus dados para 
Eugênio. ivana tenta confortar 
Joyce. Eugênio obriga ruy a se 
desculpar com Dantas. Cibele 
deixa o rio de Janeiro. ritinha 
pede novos documentos para 
Waldemar, em Parazinho. Simo-
ne bloqueia o site de apostas no 
computador de Silvana. Cláudio 
convence ivana a viajar com 
ele. Cândida confirma que Jeiza 
está gostando de Zeca. bibi 
ouve uma mulher falando com 
rubinho no celular e decide 
seguir o marido. Caio reata com 
Leila. Abel se irrita por não poder 
dar entrada no divórcio do filho. 

Dulce maria diz para Gustavo 
que o doutor André é solteiro 
e que poderia casar com a 
Nicole, quem considera apenas 
amiga de seu pai. Gustavo fica 
enciumado com a situação. 
Érica liga para Flávio e conta 
que está de volta em Doce 
horizonte e que a polícia está 
atrás dela. Dulce maria chega 
em casa e é recepcionada por 
todo mundo que ela gosta. 
Emílio dá flores para a amiga. 
Flávio se encontra com Érica, 
que ameaça contar toda a ver-
dade para o delegado Peixoto.

Zac disfarça o desespero. 
Touro desperta e ataca Asher. 
O hebreu se desvencilha e tenta 
matar Nebuzaradã. beroso diz 
que seu escravo ainda lhe dará 
muito dinheiro. Joana fala do 
poder de Deus. Lior fica aliviado 
ao ver Asher retornando ao 
alojamento de escravos. Tamir 
e Shamir adormecem na sala. 
Eles acordam cedo e voltam 
para o quarto. Larsa diz que 
Asher poderá se alimentar me-
lhor que os outros prisioneiros. 
O escravo Joel olha com raiva 
para Asher. ravina sai à procura 
de Absalom. Nabucodonosor é 
avisado sobre o torneio de lutas. 

Joaquim questiona Anna 
sobre a paternidade da crian-
ça que espera. Leopoldina 
sofre com as ausências do 
marido. Francisco implora 
que a prisão de Domitila seja 
domiciliar. Anna mente e diz 
a Joaquim que o filho que 
espera é de Thomas. Thomas 
garante a Avilez que facilitará 
o roubo do dinheiro que Dom 
Pedro planeja mandar para 
São Paulo. Joaquim ataca os 
bandidos que tentam levar o 
baú com o dinheiro de Dom 
Pedro. Avilez se surpreende 
com o conteúdo do baú que 
foi roubado. 

Lázaro aproveita o momento 
de fraqueza de Diana para se 
aproximar. Léo conta a Yasmin 
que o pai deles voltou. Glenda 
promete devolver a Luizão o 
dinheiro que Amanda roubou. 
Natália afirma a Yasmin que 
ela está usando Tiago para 
esquecer Zac. Lázaro confessa 
a Diana que não se arrepende 
de ter roubado a música de Gui. 
Zac descobre que Tiago mentiu 
para Júlia. Yasmin procura Tia-
go. Lázaro é condenado a pagar 
uma grande indenização para 
Gui. Júlia desmascara Tiago na 
frente de Yasmin

Joyce tenta contatar Eugênio, 
que vai se encontrar com irene. 
ruy avisa que ritinha e marilda 
ficarão em sua casa. Joyce 
mente para Cibele sobre ruy e 
ritinha. Simone convence ivana 
a procurar a psicóloga. marilda 
chega ao rio de Janeiro. Caio 
tenta convencer Joyce a aceitar 
o casamento de ruy e ritinha. 
Eurico exige que Dantas com-
pre a parte de Caio na empresa. 
Caio conta para Cibele que ruy 
e ritinha estão juntos. Silvana 
faz apostas pelo computador. 
Cândida e Nazaré cobram de 
Edinalva o dinheiro que ela está 
devendo. 

madre Superiora diz para 
Fabiana que agora que Dulce 
está fora de perigo a religiosa 
pode voltar ensaiar as irmãs 
para o concurso de corais. Ce-
cília conta para Diana que não 
consegue superar a paixão que 
sente por Gustavo. A carinha de 
anjo acorda e Gustavo diz para 
a pequenina que após três dias 
no hospital ela vai finalmente 
voltar para casa. Dulce maria 
conversa com alguns pacientes 
e diz para eles mensagens de 
esperança. Fabiana ensaia as 
irmãs enquanto as meninas do 
colégio assistem a tudo. Flávio 
volta para Doce horizonte.

Zac diz a rabe-Sáris que mentiu 
para Joana sobre a morte 
de Asher. ilana pede ajuda a 
ravina. Kassaia não aceita a 
proposta de Sammu-ramat e 
pede um tempo para pensar. 
Talita e Samira se oferecem 
para ajudar Elga. Asher se 
assusta ao ver seu adversário. 
Daniel, Ezequiel e Abednego 
falam sobre o poder de Deus. 
Amitis elogia o desempenho da 
costureira Dalila. Aspenaz avisa 
que hurzabum está com medo 
do rei. Sadraque e mesaque 
conversam sobre as contas do 
palácio. Amitis pede para o rei 
deixar hurzabum em paz. 

Anna diz a Leopoldina que con-
tará a verdade para Thomas 
e Joaquim. Wolfgang decide 
ensinar boas maneiras a Diara. 
Thomas manda Nívea impedir 
Anna de sair sozinha. Cecília 
se surpreende ao ver sua carta 
publicada no jornal. Joaquim 
sugere que Chalaça surpreen-
da Dom Pedro. Elvira descobre 
que Anna está grávida. Amália 
tem um surto depois de um 
sonho e a madre tenta acalmá
-la. Ubirajara desconfia de que 
Jacira e Piatã mentiram para 
sua nação. Thomas, Sebastião 
e Avilez confabulam contra 
Dom Pedro.

Diana se assusta quando Gui 
decide levar Chiara. Tainá con-
vida Paçoca para trabalhar na 
gravadora. Léo se surpreende 
quando Stefany lhe conta o que 
sabe sobre a história de seu pai. 
Stefany revela que o pai de Léo 
voltou para mesquita. Léo pro-
cura o pai e decide não contar 
a Néia o que descobriu. Nicolau 
e Tom veem Yasmin beijando 
Tiago. Gordo repreende Diana 
e diz que ela colocou a vida de 
Chiara em risco. Diana decide 
sair da casa de Gordo e pede 
para ficar com Lázaro.

ritinha reclama por não 
conseguir falar com ruy. 
Joyce discute com Eugênio. 
Edinalva mente para Cândida 
e Nazaré sobre sua situação. 
ruy conta para Cibele sobre a 
gravidez de ritinha. Junqueira 
comenta com heleninha 
sobre a briga entre Caio e Eu-
rico. Jeiza descobre que Zeca 
não deu entrada no divórcio 
e termina o namoro com o 
rapaz. Junqueira, heleninha 
e bibi procuram por ritinha. 
Joyce e Cibele pensam em 
levar ritinha para fazer um 
exame de DNA no feto em 
sua barriga. 

Rosana fica brava com o 
chaveiro e Peixoto explica que 
o presente seria para haydee, 
que é quem ele está investi-
gado. Franciely conta para 
rosana e Juju sobre o acidente 
de Dulce e Emílio escuta e 
chora. Bárbara e Frida fingem 
para a madre que estão sendo 
culpadas injustamente pelo aci-
dente de Dulce e que por isso 
as meninas querem que elas 
sejam as vilãs da peça. haydee 
fica encantada com o presente 
de Peixoto. madre Superiora 
ordena para Tom e Fabiana que 
bárbara e Frida serão a Cindere-
la e a Fada madrinha. 

Zac diz que Joana deve ter 
se enganado. Lior finge ter 
um recado do deus marduk 
para beroso. Em conversa 
com Asher, Lior diz que um 
homem tentou comprá-lo. 
Nicolau ajuda Elga a cuidar do 
comércio de Tamir e Shamir. 
Em conversa com beroso, Lior 
finge ter falado com Marduk. 
beroso diz que organizará um 
torneio de lutas na Casa da 
Lua. Tamir e Shamir partici-
pam de um leilão de esposas. 
Nebuzaradã gosta da ideia 
do torneio de lutas. Shamir e 
Tamir compram as gêmeas 
Talita e Samira.

Anna não se conforma com 
a censura a seu livro. Cecília 
confidencia a Diara que está 
apaixonada por Libério. Thomas 
exige que Elvira convença 
Anna de que tem uma família 
feliz com Joaquim. Joaquim 
questiona Pedro sobre as mu-
danças no livro de Anna. Anna 
desmaia depois de autografar 
os livros. Jurema torce para 
Piatã se casar com Jacira. 
Cecília devolve o livro de Libério 
com uma carta dentro. Dom 
Pedro ofende Chalaça. benedita 
sugere que Felício denuncie 
Domitila à Polícia. 

Zac fica arrasado ao saber que 
a mãe esteve no rio e não o 
procurou. Nelson conta que 
Amanda entrou para o Galáxia 
do Axé. Para afastar Léo de Ste-
fany, manu pede a Lázaro que 
organize uma turnê para eles 
na Europa. Léo avisa a Stefany 
que Néia concordou em ensiná
-la a cozinhar. marisa questiona 
Alex sobre a importância do 
caderno que ele deixou em sua 
casa. haroldo demite Yasmin. 
Diana chora quando Chiara 
mostra o vestido que Gui 
comprou para a menina usar 
no casamento dele com Júlia. 
Yasmin beija Tiago.

bibi defende ritinha e Joyce 
se irrita. Anita critica Cibele por 
acabar com seu casamento. 
Eugênio repreende ruy. 
Edinalva é impedida de entrar 
na empresa C.Garcia. Joyce 
discute com Silvana sobre 
a decisão de Eugênio para o 
caso de ruy. Abel comenta 
com Nazaré que falará com 
a advogada para entrar com 
o pedido de divórcio do filho. 
Zeca troca mensagens com 
Jeiza. ivana questiona Joyce 
sobre sua discussão com 
Silvana. Eugênio acerta com 
heleninha os detalhes da 
hospedagem de ritinha. 

A coluna de rosana trava mais 
uma vez e Juju decide ficar 
com a mãe em casa. madre 
Superiora conta para a irmã 
Cecília que o doutor André ligou 
para dizer que Dulce maria está 
melhor. A noviça comemora e 
com a autorização da madre 
vai ao hospital para visitar a 
carinha de anjo. Nicole também 
vai ao hospital ver Dulce maria. 
Peixoto está com dois presen-
tes, um ensaio fotográfico para 
rosana e um chaveiro para 
haydee, porém, ambos estão 
com embalagens iguais. Nicole 
consegue fazer Gustavo pedir 
desculpa para ela. 

Asher e Lior tentam despistar 
os feitores. Dana tenta evitar 
Absalom. Nabucodonosor 
pede para Arioque ficar de olho 
em hurzabum. Nebuzaradã 
fica preocupado ao saber do 
encontro de Nitócris com a sa-
cerdotisa. hurzabum fala sobre 
Arioque com Shag-Shag. Amitis 
gosta de saber que o rei sentiu 
ciúmes do músico. Nebuzaradã 
agradece a noite com Sammu. 
As gêmeas Talita e Samira são 
levadas para o mercado de 
esposas. inocente, Kassaia se 
desculpa com o marido. Ebede-
meleque se abra com Dana. 
Daniel visita Zadoque. 
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EXPliCAÇÃO PSiCOlógiCA APrOFUNDADA DO 
FENôMENO DA BAlEiA AZUl - PArTE ii

Este tipo de fragmentação leva, portanto também a uma cisão níti-
da entre o seu próprio corpo e a atribuição de identidade. Uma vez o cor-
po era o campo onde a identidade se construía. Era a primeira camada 
que permitia uma posição na sociedade dos grupos em desenvolvimen-
to. O belo, o forte, o gordo, o magro, etc. Também era um meio. Usar o cor-
po para seduzir, para agredir, para impor-se ou até mesmo para sumir (se 
pense a anorexia ou ao retiro na solidão do seu próprio quarto). Mas até 
este ponto e nestas formas o corpo falava da pessoa. 

Hoje não. A dimensão esquizofrênica leva a pessoa a não sentir 
mais o próprio corpo necessariamente como parte dela. Tem muitos 
comportamentos juvenis e não só em que o corpo não parece respon-
der a pessoa: “nudes” compartilhados pelas redes sociais e aplicativos; 
comportamentos sexuais nas escolas em troca de recargas de celulares 
ou colas (já com 11-12 anos); promiscuidade, surubas, cirurgias estéti-
cas, etc. O corpo se tornou um objeto dissociado da lógica causa e efei-
to e do reconhecimento moral de si mesmo: “o que o corpo faz é o cor-
po que faz, não eu” (não meu filha/o). 

Tudo isso é extremamente enfatizado nas mídias, que penetram no 
subconsciente dos jovens como uma faca quente na manteiga. E tem 
mais: eu não subestimaria nessa época global a transposição de signifi-
cados que vem do misturar-se de culturas e significados diferentes ho-
mogeneizados pelas mídias. 

Nós continuamos escutar sobre atentados kamikazes, homens
-bomba, etc. Apesar da reação de ameaça e estranhamento, também 
passa o valor de pessoas que martirizam o seu próprio corpo por uma 
causa moral maior. Tem de maneira subconsciente uma valorização da 
dor, da do sofrimento místico e martírio que se exprime no corpo. Uma 
dor que rasga o corpo que se confunde com o sentido do justo e do su-
perior. Assim como é com Cristo. Pilar da nossa cultura e da nossa lin-
guagem, inclusive da dor, do sofrimento, da culpa e da expiação. 

Algo para que os jovens são muito sensíveis e absorvem dramatica-
mente em ausência de contextos de referências estruturadoras.  

E aqui vem o ponto da dimensão familiar. 

2. A DiMENSÃO FAMiliAr 
Vejo muitos apontando o dedo contra o bicho-papão de famílias au-

sentes, carentes em termos de afeito e presença, malvadas, etc. como res-
ponsáveis por trás do descuidado em dar-se conta do que está acontecen-
do com os filhos azuis. “Como não se dão conta?”

Mas para entender os fenômenos reais e virais não podemos cair 
na armadilha de pensar que sejam sempre os outros os ruins. E os jo-
vens azuis, os novos deprimidos, estão fermentando em muitas mais 
casas do que vocês imaginam. 

Por quê? Como? 
Primariamente lembremos que estamos mergulhados dentro de 

uma moldura cultural esquizofrênica. Todos. O que não leva apenas a 
dissociar corpo da identidade, identidade em contexto X da identida-
de em contexto Y e assim por diante. Acima de tudo, estamos produ-
zindo uma dissociação, uma desconexão, entre as causas e os efeitos, 
e consequentemente entre os comportamentos e as suas responsabi-
lidades. Todas as vezes que os pais resolvem problemas dos filhos para 
os filhos; todas as vezes que enquanto pais protegemos, compensamos, 
evitamos punir, permitimos que façam tudo sem limites, que não pa-
guem por algo que fizeram ou não, os defendemos diante dos profes-
sores por algo que não cumpriram ou erraram, ou aceitamos os “querer 
ou não querer” deles, colocando-os no centro do mundo e conforman-
do aos pedidos deles os nossos comportamentos, como se assim fôsse-
mos bons pais, estamos criando as condições para que eles: 1) quebrem 
o elo entre suas próprias ações, efeitos e responsabilidade, consequên-
cias; 2) tenham um poder desproporcionado, que ainda não sabem ge-
renciar, em determinar quem eles são, colocando eles de fato em um 
vácuo existencial onde reconhecer-se e definir-se se torna um trabalho 
insustentável sozinhos. 

Sim, porque o paradoxo é que os pais que fazem tudo para os filhos 
de fato estão deixando eles sozinhos no desafio de se tornar pessoas ín-
tegras, presentes com si mesmos e no mundo. Um enorme pródromo e 
determinador da nova depressão. 

veículos deixam ruas movimentadas principalmente nos horários de pico

As grandes metrópoles 
sofrem com uma crise de mo-
bilidade urbana que não para 
de crescer, resultado do au-
mento no número de veícu-
los que circula pelas vias. Mas 
há alguns anos esta realida-
de não se restringe apenas às 
grandes cidades. Os peque-
nos municípios também es-
tão vendo seu trânsito mais 
agitado e com veículos recém
-emplacados a cada dia. 

Em Maravilha, por exem-
plo, enquanto a estimativa 
populacional cresceu apro-
ximadamente 25% nos últi-
mos 10 anos, a frota de veícu-
los emplacados no município 
cresceu mais de 90% desde 
2007. O município tem hoje 
uma população estimada em 
24.712 habitantes (dados do 
IBGE em 2016), e uma fro-
ta de 19.239 veículos empla-
cados. Em 2007, a população 
era estimada em 20 mil habi-
tantes e a frota de veículos era 
de 10.046. 

Os números crescem a 
cada mês. Em janeiro des-
te ano, eram 19.122 veícu-
los emplacados, 117 a menos 
que no fim do mês de mar-
ço. Do total de veículos, des-

“rUAS lOTADAS” Número de veículos quase dobrou em 10 
anos, ultrapassando 19 mil emplacados em Maravilha

Frota de veículos cresce 65% a 
mais que estimativa populacional 

tacam-se os automóveis, que 
hoje somam 9.944 emplaca-
dos. Em seguida vêm as mo-
tocicletas, contabilizadas em 
2.819 até março, e depois as 
motonetas, que somam 1.498 
emplacadas. Caminhonetes 
contabilizam 1.475 e camio-
netas 887. O município tam-
bém tem 846 caminhões e 

707 semirreboques, entre os 
números mais altos. 

Conforme o diretor de 
Trânsito, Valdemir Andret-
ta, o município se aproxima 
de emplacar cerca de mil car-
ros novos a cada ano. Andret-
ta destaca que o número pode 
ser considerado elevado, le-
vando em consideração a po-
pulação. Ele destaca que Ma-
ravilha hoje é considerado um 
município polo, que recebe 
pessoas e veículos de vários 
municípios vizinhos, o que 
garante uma circulação diária 
de aproximadamente 20 mil 
veículos nas vias urbanas. 

COMPOrTAMENTO 
DO TrÂNSiTO

Embora o número de ve-
ículos seja elevado, Andretta 

considera que a cidade não 
tem grandes problemas no 
trânsito. Para ele, a princi-
pal causa dos acidentes cor-
riqueiros no perímetro urba-
no se deve principalmente à 
imprudência dos motoristas, 
seja pelo excesso de velocida-
de, retorno em local proibido 
ou não uso de piscas, do que 
propriamente pelo número 
de automotores nas ruas. 

Andretta considera que o 
trânsito da cidade é acelera-
do, principalmente pelas vias 
de acesso mais rápido, que 
desviam o tráfego das princi-
pais ruas do Centro. A exce-
ção costuma ser nos horários 
de pico, no começo e fim de 
manhã e tarde. 

TABElA ANUAl DE 
FrOTA DE VEíCUlOS

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Diretor de trânsito, valdemir Andretta, 
considera o número de veículos elevado

Palestra realizada na noi-
te de quarta-feira (26) mar-
cou a inauguração do Cen-
tro de Eventos Luz do Sol, na 
Linha Arabutã, interior de 
Maravilha. A solenidade foi 
acompanhada por público ex-
pressivo, que participou da 
palestra ministrada por Jor-

ge Trevisol. O tema abordado 
foi “Motivação para viver me-
lhor em tempos de mudança”. 

Conforme o proprietário 
do centro de eventos, Márcio 
Frozza, a construção da edifi-
cação era um sonho dele e da 
esposa, Luciane, e o tema mi-
nistrado na noite da inaugu-

ração representou muito bem 
o momento vivido pela famí-
lia. O espaço já está disponí-
vel para locação de eventos e 
fica localizado a cerca de 1.500 
metros do perímetro urbano. 

A estrutura é de 540 m² 
e comporta 540 pessoas sen-
tadas e 1.080 em pé. O espa-

ço conta com auditório, que 
pode ser divido, além de co-
zinha com churrasqueira. 

Parte dos lucros arreca-
dados com a venda de in-
gressos para a palestra se-
rão doados para o Lions 
Clube Maravilha, para com-
pra de cadeiras de rodas. 

Público estimado em 500 pessoas participou da palestra  

MArAVilHA
Comunidade local prestigia palestra com 
inauguração de centro de eventos 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

márcio Frozza e esposa, Luciane, contam que o centro era um sonho da família
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DiÁlOgOS iNTErNOS 

Há alguns dias, num treinamento de gerentes, falávamos 
sobre as perigosas histórias que contamos para nós mesmos. 
Coisas como “eu nunca vou ser tão competente”, ou “eu não 
sou tão inteligente”, ou então “as pessoas me julgam”.

Nesse dia, uma gerente contou que estava voltando a es-
tudar depois de muitos anos, e que isso estava deixando ela 
preocupada. Perguntei por que, e ela disse que se sentia per-
dida, deslocada. Perguntei por que, e ela afirmou que era 
muito conteúdo para estudar.

Suspeitei que este não era exatamente o problema. Deba-
tendo, percebemos que ela estava se achando velha em com-
paração com os colegas de faculdade de 18 anos, maioria na 
turma.

Com a ajuda da equipe de gerentes, mudamos essa pers-
pectiva: ela tem experiência enorme na área. Se ela quiser, 
vai se tornar referência para os mais novos: esses sim, perdi-
dos, vindos de um ensino médio caótico e sem uma ideia cla-
ra de como vai ser o futuro.

Outro apoio importante nessa orientação: os gerentes 
que já haviam feito faculdade deixaram claro para ela que 
a faculdade não ensinou eles a trabalhar. Eles tiveram que 
aprender tudo na prática, assim como ela aprendeu. Se um 
alienígena olhasse para a situação, creio que ele pergunta-
ria algo assim: “Por que essa moça experiente está fazendo 
esse curso de noções básicas? Por que ela se sente na obriga-
ção de ter isso que vocês chamam de diploma? E esses jovens 
inexperientes, depois de cinco anos de estudo, vão perceber 
que aprenderam pouco sobre a prática, a realidade?”

Mas o ponto hoje não é questionar nosso jeito arcaico de 
ensinar. Quero chamar a atenção para os absurdos que repe-
timos para nós mesmos, todos os dias, durante anos, duran-
te a vida toda. No exemplo citado, a aluna mais experiente da 
sala, que poderia estar ensinando aquela turma, fala para si 
mesma que é velha e que está muito tempo sem estudar for-
malmente. Ou ela muda esse discurso, ou vai passar o res-
to da faculdade quieta, num canto, achando que está sendo 
julgada.

O que falamos para nós mesmos é o que imaginamos 
que os outros pensam sobre nós. E isso é crítico, é avassala-
dor. Mas também é uma ilusão: raramente alguém vai dedi-
car tempo para pensar, julgar, avaliar você. Todos temos nos-
sos problemas, nossas batalhas internas, todos os dias. Para 
a maioria de nós, sobra pouco tempo para se preocupar com 
os outros. E dessa forma encerro, com duas conclusões. Uma, 
que pode ser triste: quase ninguém liga para você. Logo, a 
outra, que é libertadora: se você quiser, você é livre para criar 
a melhor versão de você mesmo.

O Núcleo do Jovem Em-
preendedor, ligado à CDL e As-
sociação Empresarial, vai rea-
lizar a 15ª edição do Feirão do 
Imposto no município de Ma-
ravilha. O evento será no dia 27 
de maio, com o slogan “Chega 
de mão grande!”, e vai trabalhar 
a alta carga de impostos que os 
brasileiros pagam e exigir fim 
de desvios de recursos e fraudes 
que dificultam investimentos. 

De acordo com o coordena-
dor do Feirão do Imposto, Eder 
Moraes, a cada ano o Núcleo 
procura inovar para demons-
trar o índice de tributos pago 
para os governos estadual, mu-
nicipal e federal. Ele lembra que 
a iniciativa começou em Joinvil-
le e o Conselho Estadual de Jo-
vens Empreendedores de Santa 

27 DE MAiO Objetivo é destacar alta carga tributária e pedir fim 
de desvios de recursos

Núcleo do Jovem Empreendedor 
organiza Feirão do imposto 

Nucleados debatem Feirão do imposto em reunião na Associação Empresarial

Gustavo Zanin/Divulgação

Catarina (Cejesc) e a Confedera-
ção Nacional dos Jovens Empre-
sários (Conaje) assumiram a ini-
ciativa em todo o país. 

Moraes diz que em 2017 o 
Cejesc apresentou novidades, 
além de continuar com a par-
ceria do Ministério Público 
Federal, destacando o proje-

to Dez Medidas Contra a Cor-
rupção. Em Maravilha o pro-
motor do Ministério Público, 
Guilherme Zattar, vai partici-
par da ação, com palestra, as-
sim como foi em 2016. 

iMPOSTOS E A COrrUPÇÃO
O coordenador lembra a 

corrupção em nível nacional e 
diz que o Feirão do Imposto tra-
balha a informação sobre o di-
nheiro público que é desvia-
do. “Nunca ficou tão evidente 
a corrupção. Todos os atos ile-
gais para desviar o dinheiro que 
nós, contribuintes, repassamos 
ao governo federal. Hoje esti-
ma-se que são desviados cerca 
de R$ 200 bilhões. Quantas es-
colas, postos de saúde ou hospi-
tais poderiam ser construídos se 
tivesse retorno adequado desses 
impostos através de investimen-
tos públicos. É isso que quere-
mos colocar para a população, 
o quanto o país perde com esses 
atos ilegais”, explica. 

Moraes lembra que até hoje 
o valor de tributos arrecadados 
no país chega a R$ 600 bilhões.

MArAVilHA

Cerimônia marca posse de novos 
membros do rotary

Em cerimônia realizada na 
noite de quinta-feira (27) o Ro-
tary Club Maravilha empos-
sou cinco novos companheiros. 
A solenidade foi na sede do clu-
be, com a presença de compa-
nheiros e membros da diretoria. 
Os novos integrantes são Marcus 

Ferreira D’Agostini, Sirlei D’Agos-
tini, Onérico José de Lima, Nel-
di de Lima e Robson de Souza.

Cada membro recebeu o 
distintivo de seu padrinho e 
em seguida o certificado, en-
tregue pelo presidente do Ro-
tary, Marcos Fernando Raber. 

Com os cinco novos compa-
nheiros, o clube contabiliza atu-
almente 27 companheiros. 

Raber destaca que o ingres-
so de novos integrantes fortale-
ce o clube e possibilita a conti-
nuidade e ampliação das ações 
sociais desenvolvidas. Ele fri-

sa que o Rotary está fortemen-
te inserido na comunidade, 
fazendo parte de vários conse-
lhos municipais, parceria com 
a Polícia Militar no desenvolvi-
mento municipal, além de ou-
tros projetos em prol do Hospi-
tal e premiação de profissões. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Cada membro recebeu o distintivo de seu padrinho e em seguida o certificadoSolenidade foi na sede do clube, com a presença de companheiros e membros da diretoria

Os edis Jeovany Folle, Itamar 
Adler e Láurio Stieler participaram 
nesta semana da Marcha dos Vere-
adores na capital federal. De acor-
do com Jeovany Folle, o evento 
reúne os legisladores e aborda as-
pectos sobre as reformas e outras 
ações em pauta atualmente no país. 

Folle afirma que os vereadores 
também aproveitaram o momento 
para fazer audiências com lideran-
ças federais, como deputados e se-
nadores, apresentando as demandas 
de Maravilha. Por ter eleição no pró-
ximo ano, ele afirma que os municí-
pios precisam agilizar os trabalhos. 

lEgiSlATiVO
Vereadores participam de evento em Brasília

Divulgação

Edis aproveitaram o momento para apresentar as demandas do 
município
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Com a correria do dia a 
dia, diversas pessoas buscam 
praticar em seu tempo livre ati-
vidades físicas que não ape-
nas contribuam para o corpo, 
mas também para aliviar o es-
tresse e acalmar a mente. Uma 
das atividades conhecida por 
trazer esse equilíbrio é o pila-
tes, método que trabalha com 
o princípio da concentração e 
flexibilidade. 

Danielli Jacoby, instrutora 
de pilates na academia Espaço 
Fitness, localizada na Rua Pa-
dre Antônio, afirma que a ati-
vidade possui diversos propó-
sitos e é indicada para todas 
as faixas etárias. “É um méto-
do voltado para o condiciona-
mento físico, controle de es-
tresse, consciência corporal, 
melhora da postura, respira-
ção, deixando mente e corpo 
em sintonia. Pode ser pratica-
do por qualquer pessoa. Aqui 
trabalhamos com alunos aci-
ma de 15 anos”, diz. 

Ela conta que alguns cui-
dados devem ser tomados na 

execução dos exercícios para 
garantir sua efetividade. “O 
principal cuidado é com a pos-
tura. As aulas possuem de três 
a quatro alunos, justamente 
para ter um atendimento per-
sonalizado. Além da postura 
correta, cuido também a respi-
ração e o controle corporal na 
execução do exercício”, explica.

Danielli relata que é im-
portante praticar a atividade 
duas vezes por semana, ou in-
tercalar com outros exercícios, 
como a musculação. “As au-
las duram aproximadamente 
uma hora. Trabalho com pila-
tes solo e com aparelhos, com 
horários de manhã, à tarde e à 
noite”, afirma.  

A aula de pilates, que for-
talece e alonga a musculatura, 
também auxilia na reabilita-
ção, prevenção e redução nos 
riscos de lesão. “Bastante gen-
te gosta de pilates por ser uma 
atividade de baixo impacto e 
com muitos benefícios. Inclu-
sive muitos médicos recomen-
dam”, conta.  

Danielli Jacoby alerta para cuidados 
na execução dos exercícios

corpo e mente em equilíbrio

QUAliDADE DE ViDA

Pilates:

Danielli Jacoby 
explica que 
a atividade é 
indicada para 
todas as faixas 
etárias

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Nota oficial
CDl E ASSOCiAÇÃO EMPrESAriAl 
DE MArAVilHA APOiAM O PrOJETO 
DA rEFOrMA TrABAlHiSTA

Não é nova a discussão em torno de se realizar 
uma reforma trabalhista no Brasil. Diante da infor-
matização do mundo moderno e do crescimento ace-
lerado de nossas culturas, com as novas e diferentes 
formas de trabalho, não podemos admitir que uma 
legislação de 1943 venha reger todas as relações tra-
balhistas vigentes no século XXI.

Assim podemos afirmar que a legislação traba-
lhista não acompanhou as mudanças que ocorreram 
e que da forma que está sendo aplicada inibe inves-
timentos, desmotiva e onera a classe empresarial. 
A ampla judicialização das relações de trabalho faz 
com que o Brasil seja disparado o campeão de ações 
trabalhistas frente à países como os Estados Unidos, 
França e Japão. 

Diante desta desatualização das leis trabalhistas, 
do cenário econômico com investimentos tímidos e 
geração de empregos altamente prejudicada, a CDL 
e Associação Empresarial entende que são urgentes 
e necessárias as reformas que estão sendo analisadas 
pelo Congresso Nacional. Se aprovadas, acreditamos 
que as medidas vão influenciar positivamente a ge-
ração de empregos e o empreendedorismo que estão 
extremamente desencorajados no Brasil. 

Apoiamos a Reforma Trabalhista e com a atuali-
zação das normas iremos gerar um impulso na eco-
nomia, garantindo às empresas maior competitivi-
dade e, em longo prazo, um crescimento acelerado. 
Reflexo disso será a manutenção dos empregos atu-
ais e geração de novos postos de trabalho.

Cabe mencionar que os direitos constitucionais 
trabalhistas, elencados no artigo 7˚ da Constituição 
Federal, não sofrem qualquer mitigação, sendo man-
tidos pela atual proposta de reforma da legislação.

O Brasil pode mais e essas mudanças vêm contri-
buir para a retomada do crescimento do nosso país. 
Neste sentido, reconhecemos a atitude corajosa de 
muitos deputados que tem demonstrado seu apoio 
à classe geradora de empregos, buscando soluções 
legislativas que impulsionem o crescimento econô-
mico e não burocratizem ainda mais este processo. 
A exemplo do deputado federal maravilhense Celso 
Maldaner e demais que votaram para a aprovação do 
projeto na Câmara dos Deputados, pedimos aos se-
nadores catarinenses que trabalhem a favor da Re-
forma Trabalhista. A CDL e Associação Empresarial 
de Maravilha se posiciona firmemente a favor destas 
mudanças bem como entende serem também urgen-
tes e necessárias as reformas política e tributária que 
não correspondem e nem atendem os anseios dos 
brasileiros. 

Quanto a convocação dos sindicatos para parti-
cipação do movimento grevista, na sexta-feira (28), 
a CDL e Associação Empresarial de Maravilha firma 
seu posicionamento contrário a paralisação e man-
tém suas atividades normalmente. 

Maravilha, 27 de abril de 2017.

 
Poliana de Oliveira

Presidente da CDL e Associação
Empresarial de Maravilha

A Comissão Especial dos Ho-
rários de Atendimento do Co-
mércio, formada pela diretoria 
da CDL e Associação Empresa-
rial, e pelo Núcleo de Desenvol-
vimento Comercial, tem como 
objetivo atender as empresas 
dos diferentes ramos do comér-
cio maravilhense no que se refe-
re ao horário de atendimento. 

Conforme destacado em reu-

nião realizada na quarta-feira (26), 
cada empresa tem suas necessi-
dades específicas e se os horários 
puderem ser adaptados provavel-
mente resultará em mais vendas. 
A comissão está analisando a Lei 
Orgânica e suas possibilidades.

Na ocasião, foi definido que 
será realizada em breve uma pes-
quisa com representantes dos 
segmentos que não têm horá-

rios flexíveis de atendimento, bus-
cando a opinião destes para ver 
se é viável ou não solicitar algum 
ajuste. Atualmente possuem ho-
rários flexíveis de atendimento 
os seguintes segmentos: indús-
tria; hotéis, hospitais e similares; 
padarias e similares; restauran-
tes, sorveterias, confeitarias, ba-
res, cafés e similares, cinemas, 
teatros, bancas de revistas, ca-

sas de danças ou diversões pú-
blicas e lojas de artesanato. 

A comissão destaca que caso 
haja a solicitação de negociação 
nos horários de atendimento do 
comércio, tomará todas as medi-
das legais cabíveis, respeitando a 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e buscando a aprovação dos 
sindicatos e dos poderes Legisla-
tivo e Executivo do município. 

COMÉrCiO
Comissão é formada para discutir horários
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FAMíliA MANFriN Programação foi realizada 
entre o dia 21 e o domingo (23)

Encontro reuniu cerca de 
300 pessoas

Com aproximadamente 
500 descendentes residindo no 
município, Maravilha sediou, 
no último fim de semana, o 2º 
Encontro Internacional da Fa-
mília Manfrin. O evento reuniu 
cerca de 300 pessoas vindas de 
várias regiões de Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul, Paraná, 
São Paulo, Paraguai e Angola. 

O encontro foi realizado na 
comunidade católica do Bairro 
União, entre o dia 21 e o domin-
go (23). No dia 21 teve recep-
ção dos visitantes no trevo da 
cidade e durante a noite jantar 
de confraternização. No sába-
do pela manhã a igreja sediou a 
abertura oficial, com presença 
dos descendentes e prefeita de 
Maravilha, Rosimar Maldaner. 

No sábado e domingo teve 
almoço e jantar de confraterni-
zação, homenagens, momen-
tos de contação de histórias da 

Foto:Divulgação/Carine Arenhardt/O Líder

Evento reuniu cerca de 300 pessoas vindas de várias regiões

Jantar de confraternização realizado na noite de sábado

família, música, dança e apre-
sentação de talentos. Conforme 
Vera Lúcia Broetto, integran-
te da comissão organizadora, 
o objetivo foi reunir familiares 
para momentos de integração 

e diversão. Vera destaca que a 
escolha de Maravilha para se-
diar o 2º encontro foi devido 
ao grande número de descen-
tes da família que residem no 
município. 

Presidente e vice-presidente
Enio José Castanha
Adenilson Turcatto

Conselheiros
Linha Água Parada: Jaime 
Defant e Claudete Capeleto
Linha Arabutã: Gerson 
Kunzler e Amabile brandalise
Linha Araçá: Luiz Adão 
muscopf e Elisandra hack
Linha barro Preto: ricardo 
Grando e Celita Engelmann
Linha belo horizonte: Antônio 
bortolanza e Elaine Alberti
Linha Cabeceira do 
iraceminha: Egon borth e 
Edite Forgiarini
Linha Caiapó: Paulo rossa e 
Gilmara Schmidt
Linha Central: marcos 
Kappaun e Solange Shuster 

behm
Linha Chinelo Queimado: 
Adenilson Turcatto e inês 
Schmidt
Linha Consoladora: Silverio 
bruisma e irma Wermuth
Linha Guaraipo: ilberto rintzel 
e Neli Nava
Linha Lageado Couro: Nestor 
Fenske e Juliane Krieser 
Linha mariporã: rudi Emilio 
Schatz e marcia Schmitz
Linha menegassi: Airto 
benvenutti e Leni maria 
Janner
Linha Nova brasília: João 
Geraldo Wust e Walci iraci 
Allebrandt
Linha Pedreira: Silvan Ariotti e 
marines Ariotti
Linha Poletto: Genezio Poletto 
e Sandra von borstel

Linha Primavera baixa: 
Gilvanio riechel e Neize 
vivian
Linha Primavera Alta: Artemio 
Fries e Solange raffler 
Linha Sanga Natal: Luís ivo 
Forgiarini e Leonita maria 
Forgiarini
Linha Sanga Silva: Giovani 
Gehring e Liliane Weber
Linha São Paulo: Fabiano 
bortolanza e Armelinda 
hanauer
Linha Tope da Serra: Aldocir 
Seiffert e Cleimara Alberti
Linha Três Coqueiros: 
Leandro Schallenberger e 
Sibila renner
Linha 51: Enio José Castanha 
e vanessa vinaga
Linha Segredo: Ademir Ebertz 
e verli Fenner maldaner

VOTAÇÃO
Enio Castanha é eleito presidente do 
Conselho de Desenvolvimento rural

Na quinta-feira (27) foi re-
alizada eleição para presidente 
e vice-presidente do Conselho 
Municipal de Desenvolvimen-
to Rural 2017/2018, na Associa-
ção dos Motoristas de Maravi-
lha (Assommar). Na ocasião, os 
representantes escolhidos fo-
ram Enio José Castanha e Ade-
nilson Turcatto. Já os conse-
lheiros foram definidos em 
reuniões promovidas em cada 
uma das 26 comunidades.

Castanha, que assume o 
cargo de Aldocir Seiffert, con-
ta que faz parte do Conselho 
há oito anos. “Vamos dar se-

Adenilson Turcatto e Enio José Castanha foram eleitos na quinta-feira (27)

Camilla Constantin/O Líder

quência ao trabalho que está 
sendo feito, em parceria com 
a Secretaria de Agricultu-
ra e o Executivo”, diz. Turcat-

to considera um novo desa-
fio assumir o cargo e diz que 
irá trabalhar para o melhor da 
agricultura no município. 

TíTUlO DE ElEiTOr
Cidadão faltoso deve regularizar situação

Em Santa Catarina, 42.352 
eleitores não votaram e não 
justificaram a ausência nas 
três últimas eleições ou não 
pagaram as multas corres-
pondentes. Estes eleitores têm 
até terça-feira (2) para regu-
larizar suas situações peran-
te a Justiça Eleitoral. Segundo 

o Tribunal Superior Eleito-
ral, o cancelamento automá-
tico do título ocorrerá de 17 a 
19 de maio de 2017. A legisla-
ção considera cada turno de 
votação um pleito em separa-
do para efeito de cancelamen-
to de título. O cidadão pode 
consultar sua situação peran-

te a Justiça Eleitoral no site do 
TSE ou, diretamente, em um 
Cartório Eleitoral. As pesso-
as que não são obrigadas a vo-
tar, como adolescentes, e não 
compareceram nas últimas 
eleições não precisam se pre-
ocupar, já que o sistema reco-
nhece o voto como facultativo.
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Veja o cronograma 
de visitas, iniciando 
sempre às 14h:
- Dia 3 (quarta-feira): 
Linha Fuzil (salão)
- Dia 5 (sexta-feira): 
Linha Cabeceira do 
Poço rico (salão)
- Dia 8 (segunda-feira): 
Linha marmeleiro 
(salão)
- Dia 10 (quarta-feira): 
Linha barra do Taraíras 
(salão)
- Dia 12 (sexta-feira): 
Linha Flor da Serra 
(salão)
- Dia 15 (segunda-
feira): Linha Costa do 
Sargento (salão)
- Dia 17 (quarta-feira): 
Linha Sarandi (escola)
- Dia 19 (sexta-feira): 
Linha Poço rico baixo 
(escola)
- Dia 22 (segunda-feira): 
Linha Pedra branca 
(salão)
- Dia 31 (quarta-feira): 
Flor do Sertão (centro 
de eventos)

BrUCElOSE Já foram confirmados 15 casos em munícipes flor-sertanenses

Erradicação da doença é meta 
em Flor do Sertão 

A brucelose é uma doen-
ça infecciosa que pode atin-
gir, além do ser humano, bovi-
nos, suínos, equinos, caprinos, 
ovinos e cães. No momento, em 
nossa região, a maior preocupa-
ção é sua manifestação em reba-
nhos de bovinos – que é um dos 
principais meios de transmissão 
da doença às pessoas.

O contágio humano pode 
ocorrer, basicamente, de duas 
formas: pela ingestão do leite 
e seus derivados, ou de carnes 
mal cozidas, de animal conta-
minado. Os principais sinto-
mas são: febre, cansaço corpo-
ral, dor e enfraquecimento das 
articulações, calafrios e sudo-
reses, fraqueza, dor de cabeça 
e no corpo em geral.

Conforme o veterinário da 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Michel Avrella, em 
Flor do Sertão foi constatada 
a contaminação de animais 
em algumas propriedades, ge-
rando o abate de aproximada-
mente 70 animais. Isso gerou 
preocupação por parte da ad-
ministração municipal e dos 

Para quem trabalha 
com animais: usar luvas, 
óculos de proteção, 
avental e máscara ao 
manusear animais 
doentes, mortos ou 
durante um parto.
Comunidade em 
geral: evitar ingerir 
carne mal cozida e 
produtos lácteos não 
pasteurizados, como 
leite, queijo, manteiga ou 
sorvete.

profissionais da área, que pla-
nejaram ações estratégicas no 
sentido de erradicar a brucelo-
se no município.

Já foram confirmados 15 
casos de brucelose em muníci-
pes flor-sertanenses. Segundo 
a enfermeira-chefe da Unida-
de Municipal de Saúde, Silvia 
da Silva, os pacientes cujo re-
sultado é positivo são encami-
nhados para consulta médi-
ca e, constatados os sintomas 
da brucelose, é prescrita a me-

dicação, que é fornecida pelo 
Estado. “O paciente é acom-
panhado por dois anos, com 
a realização de exames a cada 
seis meses”, frisa.

O prefeito, Sidney Willin-
ghöfer, encaminhou projeto 
de lei à Câmara de Vereadores 
com proposta para que o mu-
nicípio custeie 50% do valor 
dos exames nos animais, sendo 
aprovada por unanimidade. Se-
gundo Willinghöfer, o objetivo é 
combater o avanço da doença. 
“Grande número de produtores 
tem demonstrado interesse em 
realizar os exames e a priorida-
de deverá ser o rebanho leitei-
ro”, conclui o prefeito.

No próximo mês a Secreta-
ria de Agricultura, juntamen-
te com a Epagri e a Secretaria 
de Saúde, realizará reuniões 
nas comunidades para expli-
car o programa de erradicação 
da brucelose no município. 
A médica veterinária Patrícia 
Bordignon acompanhará a co-
mitiva para tirar dúvidas da 
população e orientar quanto à 
prevenção.

Orientações

Centenas de pessoas são es-
peradas durante a tradicional 
festa de São José Operário. Con-
forme o coordenador da comuni-
dade, Sérgio Aosani, a programa-
ção é em homenagem a São José, 
santo protetor dos trabalhado-
res, festejado no dia 1º de maio. 
A celebração realizada pela Paró-
quia maravilhense começa nes-
ta quarta-feira (3) com o início do 
tríduo, que segue até sexta-feira 
(5), junto à homenagem aos anti-

gos coordenadores e presidentes 
da entidade religiosa. 

A festa do padroeiro será no 
domingo (7), às 8h, iniciando no 
trevo de Maravilha, onde os gru-
pos de motoqueiros do municí-
pio farão procissão com a ima-
gem de São José. Às 9h terá missa 
na Igreja Matriz e ao meio-dia 
será servido almoço no Salão 
Paroquial. À tarde a festa será 
animada pelo grupo Tchê Kaka-
reko. As fichas custam R$ 40 para 

dois quilos de carne de gado e 
R$ 35 para dois quilos de carne 
de suíno. 

rESTAUrAÇõES 
A Paróquia São José Operá-

rio está realizando restaurações 
na Igreja Matriz e no santuário de 
Nossa Senhora Aparecida. Con-
forme Aosani, as reformas foram 
necessárias devido a infiltrações, 
mas existe um planejamento de 
construção para uma cobertu-

ra entre a churrasqueira da Paró-
quia e o Salão Paroquial. “A partir 
das condições que vamos adqui-
rindo nós vamos fazendo me-
lhorias. Todos os trabalhos que 
realizamos são para que nosso 
ambiente seja aconchegante e 
que a comunidade se sinta segu-
ra e confortável nele”, explica. Fa-
zem parte da Paróquia São José 
Operário os municípios de Mara-
vilha, Tigrinhos, Flor do Sertão e 
São Miguel da Boa Vista. 

TrADiÇÃO

Paróquia realiza festa de São José Operário 

por JoÃo CArloS DAlmAgro JUnior

CuLTurama
medium.com/@jocadalmagro
jcdalmagro@gmail.com

iDENTiDADES

Quem somos nós, neste excesso,
neste tempo em que não acontece

o que deveria acontecer?
Michel Foucault

A premissa de Zygmunt Bauman em Identidade é a de que, 
em tempos de modernidade líquida, em que as relações hu-
manas são fluidas, não duradouras e marcadas pela facilidade 
de conectar-se e desconectar-se, há uma confusão tamanha de 
valores que já perdemos todos os paradigmas culturais. Não 
sabemos mais quem somos nem para onde devemos ir.    

A ideia central da obra do sociólogo de Varsóvia é de que, 
em uma realidade na qual o global toma o lugar do regional e, 
principalmente, do local, marcos antes tão importantes para a 
construção da identidade das pessoas – como ocorria quando 
se podia falar em soberania do Estado-nação – a psique huma-
na é bombardeada com todas as angústias daí decorrentes. E é 
preciso reaprender a estar-no-mundo.  

“Estar em movimento não é mais uma escolha: agora se 
tornou um requisito indispensável”, sentencia Bauman. E, 
para que se viva sob tais condições, os “celulares são suficien-
tes. Podemos comprá-los, junto com todas as habilidades de 
que possamos precisar para esse fim, numa loja da principal 
rua do centro da cidade. Com os fones de ouvido devidamen-
te ajustados, exibimos nossa indiferença em relação à rua em 
que caminhamos, não mais precisando de uma etiqueta re-
buscada. Ligados no celular, desligamo-nos da vida. A proxi-
midade física não se choca mais com a distância espiritual.”

É o mundo da sobrecarga de informações, da multiplicida-
de de oportunidades, caminhos, escolhas, experiências, sen-
sações e gozos para toda a sorte de hedonistas. 

Reflito sobre essas ideias enquanto tomo um chá de tomi-
lho com menta. Está-se em meados de abril: o frio começa len-
tamente a tomar corpo. Abro e admiro os encartes de um CD 
(sim, um velho compact disc!) do Radiohead, para mim um 
dos melhores discos de todos os tempos, chamado OK Com-
puter. Há desenhos toscos, dentre eles dois bonecos rabisca-
dos, com membros desproporcionais. Eles caminham de mãos 
dadas. Olho para fora do meu apartamento. Há outras tantas 
janelas, em tantos outros prédios, com tantas outras pessoas. 

No que pensam essas pessoas? De que forma lutam, uma 
a uma, neste mundo de sombras, para (tentar) construir suas 
identidades? 

Foi-se o tempo em que podíamos, calmamente, apreciar os en-
cartes de um CD?

Ainda é possível que tenhamos experiências humanas genuínas?
Ainda é possível? 
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cunhA porã

Profissionais das secre-
tarias de Saúde e Educação e 
diretores de escolas das redes 
municipal e estadual de ensi-
no de Cunha Porã definiram 
suspender as aulas nesta se-
mana nas creches e pré-esco-
las do município. A medida, 
adotada na manhã de terça-
feira (25), leva em conside-
ração três casos de meningite 
viral e um de meningite bac-
teriana confirmados até a se-
gunda-feira (24).

A ação também leva em 

consideração o ofício nº 
018/2017, emitido pelo secre-
tário de Saúde de Cunha Porã, 
Alexandre Lencina Fagundes, 
que destaca que o principal 
objetivo do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é a prevenção 
dos agravos em saúde que 
acometem as pessoas, por 
meio de ações que promo-
vam o cuidado à saúde, or-
ganizados dentro da Rede de 
Assistência à Saúde (RAS).

O ofício esclarece que a 
transmissão da meningite se 

dá de forma direta, de pes-
soa para pessoa, e que vem 
se observando a procura pe-
los serviços médicos por pa-
cientes da população infan-
til com sintomas que tem 
aumentado nos últimos dias 
no município. Além disso, 
assim que a pessoa é diag-
nosticada com meningite 
deve permanecer em casa, 
afastada do trabalho ou da 
escola, evitando o acúmulo 
de pessoas.

A secretária de Educa-

ção, Marise Schmidt, desta-
ca que o objetivo é proteger 
as crianças. “A equipe da Se-
cretaria de Educação prefere 
pecar pelo excesso de cuida-
dos a ver as crianças afetadas 
por vírus que podem causar se-
quelas que seguirão pelo resto 
da vida”, pondera Marise.

As aulas nas creches e pré
-escolares devem ser reto-
madas na terça-feira (2). Nos 
demais estabelecimentos de 
ensino, as atividades seguem 
normalmente. 

SAúDE Medida leva em conta três casos de meningite viral e um de 
meningite bacteriana no município

Aulas são suspensas nas 
creches e pré-escolas 

No último fim de sema-
na a equipe sub-17 masculi-
na da Associação Desportiva 
Cunha Porã (ADCP) estreou no 
Campeonato da Federação Ca-
tarinense de Futsal. A dispu-
ta foi em Pinhalzinho, contra a 
equipe local (Adesp), tendo vi-
tória dos visitantes por 4 x 3.

Conforme o professor Fa-

bricio Muller, é bom estrear 
com vitória, ainda mais fora de 
casa, contra uma equipe tra-
dicional. “Necessitamos con-
tinuar treinando forte e bus-
car melhorar cada vez mais, 
pois este ano a competição 
está muito equilibrada e to-
das as equipes encontram-se 
com bom nível técnico”, avalia

ViTóriA

QUAliDADE SANiTÁriA 

JASTi

21ª EDiÇÃO

ADCP vence primeira 
partida em competição 
da Federação 
Catarinense de Futsal

Vigilância Sanitária adere ao Programa 
Estadual de Monitoramento dos Alimentos

Fase microrregional 
classifica equipe de 
bolão masculino 

Encontro de Clubes 
de Mães foi realizado 
na linha Sabiazinho

 Divulgação

Estreia teve vitória contra o adversário, Adesp

No último dia 19 o mu-
nicípio de Riqueza sediou a 
fase microrregional dos Jogos 
Abertos da Terceira Idade (Jas-
ti), tendo a representação de 
Cunha Porã nas modalidades 
de dança coreográfica, canas-
tra feminina, bocha feminina 
e masculina e bolão masculi-
no. O evento foi acompanha-
do pelo vice-prefeito, Alencar 

James Post; a secretária de As-
sistência Social, Ilhana Piaz-
zolo; o representante da Co-
missão Municipal de Esportes 
(CME) Marlon Franco; e o ser-
vidor público Leocir Bours-
cheidt. Cunha Porã se classi-
ficou na modalidade de bolão 
masculino, que segue para a 
etapa estadual, em Blumenau, 
entre os dias 18 e 20 de maio. 

Delegação representou município em diversas modalidades

Ascom/prefeitura

A fiscal da Vigilância 
Sanitária de Cunha Porã, 
Ana Paula Weber da Rosa, 
participou, entre os dias 
28 e 30 de março, em Flo-
rianópolis, da reunião 
anual do Programa Es-
tadual de Monitoramen-

to da Qualidade Sanitária 
dos Alimentos (PEMQ-
SA), quando foi firmado o 
compromisso do municí-
pio na adesão ao progra-
ma, que tem fundamental 
importância na fiscaliza-
ção ativa dos alimentos 

dispostos no comércio.
Conforme Ana Paula, a 

adesão ao programa obje-
tiva avaliar as informações 
nos rótulos disponibiliza-
dos aos consumidores. “O 
monitoramento no comér-
cio chama a atenção para 

a responsabilidade das in-
dústrias de alimentos em 
manter seus controles de 
qualidade mais rigorosos. 
A consequência imedia-
ta é a produção de alimen-
tos com melhor qualida-
de”, destaca a profissional.

O tradicional Encontro 
de Clubes de Mães este ano 
chegou à 21ª edição, sendo 
realizado na Linha Sabiazi-
nho, anfitriado pelo Clube 
de Mães Gruta, no último 
dia 21. A promoção é da 
Epagri e Secretaria de As-
sistência Social, com apoio 
do governo de Cunha Porã. 

A recepção aos 17 clu-
bes participantes se deu 
pela manhã, seguido de 
abertura, com a presença 
de lideranças municipais. 
Em seguida teve palestra 
ministrada por Elisa Rosa 
Rogoski, que tratou so-
bre “A valorização do meu 
eu interior” e “A importân-
cia da Mulher Agricultora”. 

Ao meio-dia foi servido 
almoço e à tarde teve a tra-
dicional gincana. Por soma 
de pontos, o primeiro lugar 
foi conquistado pelo Clu-
be de Mães Amizade, da Li-
nha Sertão; em segundo lu-
gar ficou o Clube de Mães 
Futuro Ideal, de Linha Ita-
pé; e em terceiro o Clu-
be de Mães Elos da Ami-
zade, da Linha Vera Cruz.

O sorteio para a reali-

zação do 22º Encontro de 
Clubes de Mães, em 2018, 
escolheu o Clube de Mães 
Humaitá, de Linha Humai-
tá, como anfitrião. Em caso 
de impossibilidade, como 
suplente ficou o Clube de 
Mães Pindorama, de Li-
nha Pindorama. Duran-
te todo o dia foram comer-
cializados artesanatos.

Para a secretária de As-
sistência Social, Ilhana 
Piazzolo, o evento supe-
rou as expectativas. “Per-
cebemos que este encon-
tro é muito aguardado 
pelas mulheres e elas de-
monstraram satisfação 
em participar. Este even-
to é possível de ser realiza-
do graças à parceria entre 
a Secretaria, Epagri e o go-
verno municipal”, avalia.

Conforme a exten-
sionista da Epagri, Clei-
de Hübner, com o encon-
tro, foram atingidos os 
objetivos. “Foi um mo-
mento em que todas as 
funcionárias da Epagri e 
Secretaria de Assistência 
Social puderam interagir 
com os grupos”, finaliza. 

Fotos: Divulgação

Palestrante abordou temas por meio de personagens

Clubes participantes foram agraciados com lembrança
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tIgrInhoS

CAPACiTAÇÃO
Curso sobre Pacto Nacional pela Alfabetização 
na idade Certa tem sequência 

Na tarde do último dia 19 o 
Centro de Educação Professor 
Ivo Luiz Honnef recebeu a se-
quência da Capacitação do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (Pnaic), que teve iní-
cio em fevereiro de 2017. O curso 
é uma continuação do programa 
que teve início em 2013 no mu-
nicípio, partindo das formações 
continuadas, palestras, seminá-
rios, exposições, estudos teóri-
cos e atividades práticas, quando 
também foi elaborado planeja-
mento para 2017, pensando na 
formação continuada voltada 
para a concepção de alfabetiza-
ção na perspectiva do letramen-
to (leitura, escrita, matemática e 
demais componentes curricu-
lares) e na gestão do processo 

de ensino e aprendizagem nos 
três primeiros anos, bem como 
para 4º e 5º ano do ensino fun-
damental e educação infantil.

 Os professores do 4º e 5º 
ano e da educação infantil de Ti-
grinhos sempre participaram 

das formações, interagindo do 
processo juntamente com os al-
fabetizadores do 1º, 2º e 3º ano 
do ensino fundamental. Em fe-
vereiro, por exemplo, foi realiza-
do pela professora e ministrado-
ra do curso Iara Gohlke estudo 

sobre os diagnósticos de apren-
dizagem: para que serve? Como 
e quando fazer?; fortalecimento 
do entendimento da sequência 
didática e projetos, bem como a 
efetividade da aplicação em sala 
de aula, rever/verificar os direi-
tos de aprendizagem em Lín-
gua Portuguesa e Matemática.

Em abril foram analisa-
dos os diagnósticos de apren-
dizagem com socialização e 
análise dos mesmos para veri-
ficar se os direitos de aprendi-
zagem em Língua Portuguesa 
e Matemática já estão sendo al-
cançados. Foram enfatizados 
conceitos de alfabetização e le-
tramento no ensino-aprendi-
zagem e a alfabetização pre-
coce na educação infantil

Curso é continuação do programa que teve início em 2013 no município

Divulgação

O Ginásio Municipal de Es-
portes Olívio Baczinski, de Tigri-
nhos, recebeu no sábado (22) os 
jogos da 1ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Futsal 2017. 
Pela categoria sub-17, os resul-
tados foram: Arsenal 3 x Barce-
lona Juniors 8 e Os Pintoresco 
2 x PSG 3. Na categoria femini-
na, Barcelona 0 x Boca Juniors 5 
e Chape Girls 7 x Las Mejores 6.

A próxima rodada será 
hoje (29), a partir das 16h15, 
no Ginásio de Esportes Olí-
vio Baczinski. Se enfrentam, 
pela categoria sub-17, Bar-
celona Juniors x Os Pintores-
co e Arsenal x Psg. Pela fe-
minina, Las Mejores x Boca 
Juniors e Barcelona x Cha-
pe Girls. Todos estão convida-
dos para prestigiar as disputas.

Divulgação

ESPOrTE
Campeonato Municipal 
de Futsal tem 
primeira rodada

Jogos foram realizados no Ginásio municipal de Esportes Olívio baczinski

O trabalho é a busca do alento, do conforto, da sobrevivência.
vencer obstáculos, buscar o pão, trabalhar com alegria nas 
tarefas diárias.
Conforta, alegra e possibilita a conquista de seu espaço. Abre 
portas e traz realização.
Trabalhar não é sacrifício, não é tortura. Pode ser algo 
prazeroso. Permite toda uma estrutura profissional, te 
fazendo brilhar. Ser um vencedor competente e alegre.
Não importa qual é a profissão, se for exercida com 
comprometimento e paixão sempre terá um final feliz.
Parabéns aos trabalhadores e desejamos a todos um feliz e 
abençoado Dia do Trabalho!

São os votos da administração pública do 
município de Tigrinhos 2017/2020.

Agradecimento
O diretor de Esportes, Cleiton José monteiro, vem, 
por meio deste, agradecer aos atletas que mesmo 
com dificuldades para desenvolver os treinos 
por - ainda - falta de estrutura e horários viáveis 
conseguem desempenhar um trabalho notável e 
de qualidade. 
Também agradece a diretoria, sócios e 
colaboradores do Esporte Clube Fluminense pela 
dedicação na organização da praça dos jogos do 
regional, que trabalharam na copa, no corte da 
grama, pintura e limpeza em torno do campo em 
todas as rodadas.
ressaltando também o trabalho da administração 
que apoia o esporte e ajudou para que o 
campeonato fosse um evento notável e de 
grande valia para o ressurgimento do esporte no 
município.
Para que tudo isso seja algo grandioso, temos 
a participação dos munícipes apaixonados pelo 
esporte, que compareceram em todos os jogos, 
acompanharam a equipe até outras localidades, 
torceram, vibraram a cada lance e saíram de 
cada praça esportiva com a sensação de dever 
cumprido.
Sendo assim, no domingo não vai ser diferente.
Fica aqui nosso agradecimento a cada um, cada 
uma que nos ajudou e vai nos ajudar na tarde 
deste domingo (30), no Estádio Doutor Leal Filho, 
para que levemos esta conquista para Tigrinhos.

APrENDiZAgEM Um dos objetivos foi vivenciar situações que 
englobam a comunicação para ampliar o vocabulário 

Turmas fazem sequência didática
As turmas do maternal III A e 

B, das professoras Marcia Adriani 
de Oliveira e Jane Andretta e esta-
giária Danubia Guizoni desenvol-
veram sequência didática intitu-
lada A História da Serpente. Um 
dos objetivos foi vivenciar diferen-
tes situações que englobem a co-
municação para ampliar o voca-
bulário e a adequação do mesmo 
a diversos contextos, associando e 
interagindo com  a música.

Ainda, objetivou possibilitar 
o contato com diversos supor-
tes da escrita, da fala e escuta; co-
municação e expressão de seus 
desejos, desagrados, necessida-
des, preferências e vontades em 
brincadeiras e nas atividades co-
tidianas; estimular o desenvolvi-
mento com confiança: deslocar-
se, andar, correr e pular; explorar 

e utilizar movimentos de com-
preensão; identificar tamanhos; 
estimular a oralidade, curiosida-
de, criatividade e imaginação das 
crianças; reconhecer as cores; ex-
plorar a música e A História da 
Serpente; estimular a utilização 
da linguagem do desenho, pin-
tura, modelagem e colagem; en-
tre outros.

As atividades que mais se 
destacaram foi a confecção de 
um rosto triste e um feliz para fa-
lar e reconhecer as regras de con-
vívio, com atitudes positivas e 
negativas. Foi feito um portfó-
lio sobre nome e foto da criança, 
o que a deixa triste e feliz, e con-
tou com a participação da famí-
lia. Foi assistido filme da música 

História da Serpente e confec-
cionado uma serpente grande 
em TNT e esta visitou a casa das 
crianças e familiares com o ob-
jetivo de cada família enfeitar o 
corpo da serpente, cuidar e brin-
car com ela. Na oportunidade, foi 
feita uma serpente pequena com 
meia e jornal amassado, quando 
cada criança enfeitou a sua.

A avaliação foi feita com 
base no acompanhamento, ob-
servação e registro das crianças, 
analisando se demonstram res-
ponsabilidade, dedicação, par-
ticipação e interesse pelas ativi-
dades realizadas, percebendo o 
conhecimento construído pelas  
crianças a partir das  interven-
ções pedagógicas e no acompa-
nhamento da ação realizada pe-
las professoras.

Duas serpentes foram confeccionadas 

Divulgação
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MICHELE 
SCARPONI 
O ciclista italiano 

vencedor do Giro 
de itália em 2011 

morreu no dia 22 de abril, aos 37 
anos, ao ser atropelado por uma 
van durante um treinamento 
com sua bicicleta. Scarponi se 
preparava para o Giro, que começa 
em 5 de maio. Profissional desde 
2002, pai de gêmeos, Scarponi 
se destacava nas subidas e foi 
campeão da prova italiana em 
2011 após a desclassificação do 
espanhol Alberto Contador por 
doping. A morte do campeão 
italiano recorda os perigos que 
os ciclistas correm durante os 
treinamentos em todo o mundo.

ERIN MORAN
 A atriz americana 
que interpretava 

Joanie na série 
de Tv “happy days” 

morreu aos 56 anos.  O corpo de 
Erin marie moran Fleischmann 
foi encontrado após uma ligação 
para o serviço de emergência. 
De acordo com o site de notícias 
The indianapolis Patch, a atriz 
foi encontrada em um parque 
de trailers na pequena cidade de 
Corydon. Uma autopsia vai ser 
realizada para estabelecer as 
causas da morte. Na série “happy 
days”, ficou no ar de 1974 a 1984, 
Eric moran interpretava Joanie 
Cunningham, a irmã mais nova 
de richie, interpretado por ron 
howard. Depois ela foi protagonista 
da série “Joanie loves Chachi”.

JERRy ADRIANI
O cantor e 
ídolo da Jovem 

Guarda morreu 

no domingo (23), aos 70 anos, no 
rio. Ele enfrentava um câncer e 
estava internado no hospital vitória 
na barra da Tijuca. recentemente, 
Jerry Adrini havia sofrido uma 
trombose em uma das pernas. 
Ícone da Jovem Guarda, Jair 
Alves de Souza nasceu em 29 
do janeiro de 1947, no bairro do 
brás, em São Paulo. Adotou o 
nome artístico de Jerry Adriani 
quando começou sua carreira 
como cantor, em 1964. O 
primeiro disco foi “italianíssimo”, 
quando cantava músicas em 
italiano, algo que seguiu fazendo 
em toda a carreira. Em 1965, 
o cantor passou a gravar em 
português, com músicas reunidas 
no disco “Um grande amor”. Jerry 
Adriani também aproveitou de 
sua fama para dar apoio a novos 
artistas. Ele, por exemplo, foi um 
dos primeiros a incentivar um 
então pouco conhecido raul 
Seixas. raulzito e os Panteras 
atuaram como banda de apoio de 
Jerry por três anos. 

CARLOS CHAGAS 
morreu na 
quarta-feira (26), 
em brasília, o 

jornalista Carlos 
Chagas. Ele tinha 79 

anos e sofreu um aneurisma na 
artéria aorta. Carlos Chagas era 
mineiro de Três Pontas. E no dia 
a dia do jornalismo, da cobertura 
política, era como um autêntico 
mineiro que se comportava. 
Sempre com voz mansa, gestos 
contidos e um aguçadíssimo 
olhar de repórter. A filha, a 
também jornalista helena 
Chagas, ex-ministra-chefe da 
Secretaria de Comunicação do 
governo Dilma, escreveu sobre 

o pai em uma rede social: “Era 
a melhor pessoa que conheci 
nesse mundo.” Formado em 
Direito, Chagas optou pelo 
Jornalismo. Foi editor de política 
do “Globo”, na década de 60. 
Trabalhou no jornal “O Estado de S. 
Paulo”. Em 1969, foi secretário de 
imprensa do ex-presidente Costa e 
Silva. Carlos Chagas lançou livros 
com a análise política da ditadura 
no brasil. No fim da década de 80, 
tornou-se comentarista político 
de televisão, com destaque para 
a Tv manchete, onde ficou por 
mais de duas décadas.  Carlos 
Chagas completaria 80 anos no 
dia 20 de maio.

VALDECIR PIAN
Faleceu no dia 19 de abril, em 
sua residência, aos 44 anos. 
Seu corpo foi velado na cripta 
da igreja matriz de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério católico 
de Guaraciaba.

CELy CHAKER
Faleceu no dia 20 de abril, no 
hospital regional de São miguel 
do Oeste, aos 87 anos. Seu 
corpo foi velado na cripta da 
igreja matriz de São miguel do 
Oeste e sepultado no cemitério 
municipal.

LODOVINO POSSA BONAMIGO
Faleceu no dia 20 de abril, 
no hospital Casa vitta de 
São miguel do Oeste, aos 79 
anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Santa Catarina de 
Linha indiozinho, Guaraciaba, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

EMÍLIA CONFORTIN BROLL
Faleceu no dia 23 de abril, no 

hospital regional de São miguel 
do Oeste, aos 83 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja brasil para 
Cristo de Descanso e sepultado 
no cemitério municipal.

ARNO STEIN
Faleceu na segunda-feira (24) 
em sua residência em Linha 
Primeirinha, romelândia, aos 
91 anos. Seu corpo foi velado 
no salão da comunidade de 
Linha Primeirinha, romelândia, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

SALÉSIO KLEIN
Faleceu na segunda-feira (24), no 
hospital regional de Chapecó, 
aos 64 anos. Seu corpo foi 
velado na comunidade de vista 
Alegre, bom Jesus, e sepultado 
no cemitério de Serra Alta.

PEDRO EUPIDIO KUNZELER
Faleceu na terça-feira (25), em 
sua residência em Guarujá do 
Sul, aos 80 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela de Linha 
União, Sede Unidade, Princesa, 
e sepultado no cemitério da 
comunidade.

NAIR DEBONA TROIAN
Faleceu na terça-feira (25), no 
hospital de São José do Cedro, 
aos 86 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa mortuária de São 
José do Cedro e sepultado no 
cemitério municipal.

VILSOM DA SILVA
Faleceu às 7h de quinta-feira 
(27), aos 59 anos, no hospital 
São José. Seu corpo foi velado 
no Centro Comunitário de 
Lajeado Tigre e sepultado no 
cemitério municipal de Tigrinhos. 

obItuÁrIo

FESTA
Bairro Floresta realiza 
festa comunitária 

A comunidade Sagra-
da Família do Bairro Flo-
resta realizou no domin-
go (23) a tradicional festa do 
mês de abril, reunindo cer-
ca de 500 pessoas duran-
te o almoço. No total, foram 
vendidos aproximadamen-
te 600 espetos de carne. Este 
foi o primeiro evento tradi-
cional do bairro e, conforme 
o presidente da comunida-
de, Vilson Biaça, o próxi-

mo será realizado em setem-
bro, em honra ao padroeiro.  

A Comunidade Sagra-
da Família conta com apro-
ximadamente 700 famílias 
associadas e deve usar o lu-
cro deste primeiro even-
to para construção de no-
vas salas de catequese. A 
programação começou pela 
manhã, com celebração re-
ligiosa, seguida de almo-
ço e encerrada com matinê. 

Carine Arenhardt/O Líder

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

MArAVilHA
grupo de Casais Só 
Alegria promove 
jantar-dançante

Tradicional no municí-
pio de Maravilha, o jantar-
dançante do Grupo de Ca-
sais Só Alegria foi realizado 
no sábado (22), no Salão Pa-
roquial Católico. No cardá-
pio, carnes, batatas ao mo-
lho branco, saladas, pães e 
cucas, seguindo com bai-

le. Conforme João Carlos 
Conte, integrante da comis-
são organizadora, em torno 
de 450 casais participaram 
do jantar. O objetivo foi ar-
recadar recursos para o gru-
po e também para ajudar en-
tidades, como o Hospital São 
José e a Apae de Maravilha.  

Na manhã de quarta-feira 11 alunos participaram da etapa final 

PArlAMENTO JOVEM Escola Nossa Senhora da Salete representa 
a região Oeste neste ano

Cinco estudantes irão a Florianópolis 
apresentar projeto na Alesc

Criado pela Assembleia 
Legislativa de Santa Catari-
na, o Parlamento Jovem sele-
ciona escolas de nível médio 
para que os alunos apresen-
tem projetos e exerçam a fun-
ção de deputados, durante 
uma semana, em Florianó-
polis. Ao todo, oito escolas de 
Santa Catarina foram selecio-
nadas, entre elas a Escola de 
Educação Básica Nossa Se-
nhora da Salete de Maravilha, 
que representa 83 municípios 
da região Oeste do Estado. 

A Escola Salete teve mais 
de 30 alunos inscritos, dos 
quais 11 foram selecionados, 
por meio de votação interna 

Carine Arenhardt/O Líder

de alunos do ensino médio, 
para participar da etapa fi-
nal, que ocorreu na manhã de 
quarta-feira (26). Os finalistas 
apresentaram os projetos em 
banca, para cinco jurados, so-
mando pontuação para defi-
nir os cinco vencedores. So-

maram a maior pontuação 
os alunos: Eduardo Turcatto, 
Fernanda Junges da Silva, He-
len Wagner, Luan Cavalheiro 
e Stefani Lorenzini. Como su-
plentes ficaram: 1º - Luís Fe-
lipe Lindermann e 2º - Cristi-
na Facco. 

Os cinco estudantes com 
maior pontuação estarão en-
tre os jovens catarinenses 
que permanecerão por uma 
semana na Alesc. Os jovens 
levarão consigo um dos cin-
co projetos finalistas, para ser 
apresentado na Assembleia 
Legislativa. A diretora da Es-
cola, Lucirlene Pertuzatti de 
Lemes, destaca que a partici-
pação no projeto trouxe mui-
to aprendizado para os estu-
dantes. No dia 9 de maio uma 
equipe da Assembleia Legis-
lativa vai estar novamente na 
escola, preparando os alunos 
para a semana que passarão 
em Florianópolis.
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cotIDIAno

por lAerTe bieger
TrÂNsITO E vOCÊ
major Pm comandante da 7ª Companhia de 
Polícia militar rodoviária

A Polícia Civil de Maravilha 
auxiliou em duas prisões sobre 
roubo de caminhões e desvios 
de cargas no Extremo-Oeste, 
investigados pela Delegacia de 
Furtos e Roubos de Veículos 
(Deic). Segundo a polícia, a ope-
ração conjunta deu seguimen-
to às ações que desmantelaram 
uma quadrilha especializada na 
falsa comunicação de roubo de 
caminhões e desvio de cargas. 

Após a prisão de um ho-
mem em Iraceminha no início 
do mês, a polícia fez diligências 
no dia 20 de abril e cumpriu um 
mandado de prisão contra Cla-
decir Schenatto, morador do 

DESViO DE CArgAS Mais de 10 pessoas já foram presas em investigação

Deic e Polícia Civil prendem mais 
duas pessoas em operação

Cladecir Schenatto foi preso no 
dia 20 de abril

Divulgação/Polícia Civil

município de Riqueza. Ele foi 
preso acusado de integrar a or-

ganização criminosa. Segundo 
a polícia, ele estaria intimidan-
do testemunhas do processo 
para que prestassem declara-
ções para favorecer Jorge Antô-
nio da Silva, um dos líderes do 
esquema, que também reside 
em Riqueza e está foragido. Ele 
foi preso em Maravilha e enca-
minhado para a Unidade Prisio-
nal Avançada. 

Na terça-feira (25) os po-
liciais prenderam preventiva-
mente um homem residente 
em Riqueza e irmão de Clade-
cir Schenatto. Segundo a polí-
cia, os irmãos, juntamente com 
o homem preso em Iraceminha 

no início do mês, fazem parte do 
“esquema criminoso liderado 
por Jorge Antônio Silva e foram 
indiciados por coação no cur-
so do processo e crimes da lei de 
organização criminosa”.

COAgir 
TESTEMUNHAS

A Polícia Civil informou que 
os três homens se reuniram e es-
tavam ameaçando pessoas que 
atuaram em outro processo para 
que prestassem declarações em 
juízo de forma a beneficiar o lí-
der da quadrilha, que foi indicia-
do por falsa comunicação de cri-
me, estelionato, entre outros.

Um homem tentou in-
vadir uma relojoaria na Ave-
nida Sul Brasil, esquina com 
a Rua Prefeito Albino Ceru-
ti Cella, em Maravilha. De 
acordo com o proprietário, o 
fato aconteceu por volta de 
2h de sábado (22). Uma câ-
mera de vigilância da loja re-
gistrou a ação do suspeito.

Nas imagens, um homem 
vestindo casaco com capuz 

chega ao local vagarosamente. 
Ele retira uma padra escondida 
no casaco e arremessa contra a 
vidraça. O vidro não quebra e 
o homem foge após o barulho. 
Um vigilante, que estava próxi-
mo do local, percebe a ação e 
vai até a loja. Nada foi levado e 
o responsável conseguiu fugir.

Após o caso, o proprie-
tário da empresa relatou o 
caso para a Polícia Militar.

FlAgrANTE

ACiDENTE

BArrA BONiTA

Homem tenta arrombar loja em Maravilha

Colisão entre motocicleta e carro deixa 
dois adolescentes feridos

Homem é condenado por matar três pessoas

homem arremessa pedra contra vidro da loja

Sistema de vigilância

NÃO EXiSTE JEiTO CErTO DE 
FAZEr A COiSA ErrADA

Há muitos anos, na recepção de uma prefeitura 
de nossa região, estava exposto um quadro, de au-
toria não informada, com o seguinte ditado: “Não 
existe jeito certo de fazer a coisa errada”. O ensina-
mento que esta frase exprime é singular, especial-
mente para aquelas pessoas que trabalham com a 
coisa pública.

Boa parte da população pensa que o administra-
dor público pode fazer qualquer coisa. Esquecem, 
não sabem, ou não lhes convêm lembrar que ele está 
intimamente vinculado ao princípio da legalidade, 
tendo a obrigação de agir segundo os parâmetros da 
lei, sob pena de responder pelos deslizes cometidos.  

Recentemente alguns moradores de municípios 
próximos, pais de alunos, mostraram-se contraria-
dos com a adoção de medidas corretivas implemen-
tadas por prefeitos que objetivavam regularizar o 
transporte escolar. Segundo relatos, alunos estavam 
viajando em pé por excesso de lotação. Este proble-
ma foi originado pela recente implantação do turno 
integral de ensino em algumas escolas.

O transporte escolar é um direito dos alunos que 
residem acima de uma determinada distância dos 
educandários. A saída imediata dos administra-
dores municipais foi restringir o transporte esco-
lar àqueles alunos que residem a curtas distâncias, 
dentro de um raio não alcançado pela obrigação do 
transporte. 

Mas por que os alunos não podem viajar em pé? 
A resposta para esta pergunta engloba dois aspec-
tos: legalidade e segurança. 

Quanto ao aspecto legal, nosso Código de Trân-
sito estabelece que é obrigatório o uso do cinto de 
segurança para condutor e passageiros em todas as 
vias do território nacional, salvo em situações re-
gulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran). Ora, o Contran não traz exceção ao uso 
do cinto de segurança para os veículos de transporte 
escolar. Logo, há de se concluir que o número máxi-
mo de passageiros é o correspondente ao de assen-
tos e cintos disponíveis (lotação do coletivo).

Já em relação à segurança, é preciso dizer que 
está mais do que comprovado que o cinto impede 
lesões, ou diminui sua extensão, quando da ocor-
rência de acidentes. Por isso é que não pode ser dis-
pensado.

A pressão foi grande em todas as direções. As ex-
plicações foram dadas, mas alguns pais continua-
vam não se conformando. Queriam ouvir da polícia 
a afirmação de que esta deixaria de fiscalizar e de fa-
zer cumprir a lei. Em outras palavras, queriam que 
a polícia fechasse os olhos e se fizesse de ouvidos 
moucos. Mas, como o leitor sabe, “não existe jeito 
certo de fazer a coisa errada”. 

A Polícia Rodoviária Es-
tadual registrou grave aciden-
te na noite de quinta-feira (27) 
na SC-161, nas proximidades 
da ponte sobre o Rio Sargento, 
no município de Romelândia. 
A colisão aconteceu às 19h30 
e envolveu uma motocicleta 
Traxx/JL 125 cilindradas, placa 
de Chapecó, e um Toyota Co-

rolla de São Miguel do Oeste, 
conduzido por um homem de 
40 anos, que não ficou ferido. 

De acordo com a PRE, 
dois jovens de 13 e 14 anos es-
tavam na motocicleta e fica-
ram gravemente feridos.

 O adolescente de 13 anos 
estava de carona e teve múl-
tiplas fraturas expostas, com 

grave hemorragia na perna es-
querda. Ele foi atendido pelo 
Samu de Maravilha e levado 
para o Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso, de São Miguel 
do Oeste. O outro jovem, de 14 
anos, estava pilotando a motoci-
cleta e teve fratura fechada. Ele 
foi levado pelo Corpo de Bom-
beiros ao Hospital São José de 

Maravilha. Mais tarde, o jovem 
foi conduzido pelo Samu para o 
hospital de São Miguel do Oeste.

Segundo a assessoria de 
comunicação do hospital, os 
menores receberam atendi-
mento durante a noite e ma-
drugada. Após medicação e 
observação, eles foram libera-
dos para tratamento em casa.

O tribunal do júri da Comar-
ca de São Miguel do Oeste con-
denou, nesta semana, Félix Gua-
ragni, a 78 anos de prisão por 
matar três pessoas no dia 21 de 

janeiro deste ano em Barra Bo-
nita. O caso teve repercussão es-
tadual no início do ano e cho-
cou a comunidade regional.

Na decisão, foram estipula-

dos 30 anos pela morte de Mar-
garida Morais, mais 24 anos pelo 
assassinato de Zélia Tavares San-
tana e 24 anos pela morte de Ro-
drigo Mulinari. Além disso, o juiz 

Márcio Cristófoli também esti-
pulou multa de R$ 150 mil por 
cada vítima, totalizando R$ 450 
mil. Segundo o magistrado, ain-
da cabe recurso ao condenado.
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SEMiFiNAiS

CAMPEONATO iNTErNO 

interfirmas apresenta classificados

SEr Aurora define os melhores 

Os jogos das oitavas-de-
final do Campeonato Muni-
cipal Interfirmas de Futebol 
Sete - Taça Posto Kakareko 
foram realizados no sába-
do (22), com jogos no Está-
dio Pena Branca e no campo 
da SER Aurora. Os resulta-
dos foram Consoladora 3 x 
0 Sicredi, PS do Brasil 3 x 0 

Maravimáquinas, Associa-
ção 5 de Maio 4 x 1 SCS Co-
mércio, Mhnet 3 x 1 Realce, 
Multi-Aço 2 x 2 Nova Brasí-
lia (pênaltis nova Brasília 2 
x 1), Casa Bonita 2 x 1 Coo-
per Auriverde, Metropol 3 x 
1 Linha São Paulo e Super 
Auriverde 3 x 1 Rotoplast. 

Hoje (29) no Estádio 

Pena Branca ocorrem as 
quartas-de-final do campe-
onato. Com início às 14h, 
tem Associação 5 de Maio 
x MHnet; às 14h50 jogam 
Consoladora x PS do Bra-
sil; às 15h40 tem Metropol x 
Casa Bonita; e para fechar a 
rodada, às 16h30 tem Nova 
Brasília x Super Auriverde.

JOgOS Competição é tradicional na cidade e antecede a festa da comunidade 

Olimpíada São José Operário 
está em andamento 

FUTSAl 

AMV 

Acema/Oeste Tintas/
inviolável vence 
pela riCTV record 

Vôlei garante vaga 
para fase regional 
dos Jasc

Com gols de Mateus Toni-
ni, Rafael Giongo, Leonardo Schu-
mann e Jonas da Rosa, a Acema/
Oeste Tintas/Inviolável venceu a 
forte equipe de Saudades. A parti-
da foi na terça-feira (25), em Sau-
dades. O jogo foi o último da fase 

de classificação da Copa RICTV 
Record. O placar final foi de 4 a 2 
para os representantes da Cida-
de das Crianças. Os maravilhenses 
ficaram em segundo lugar, atrás 
apenas de Mondaí, que no mesmo 
dia venceu Cunha Porã por 6 x 2. 

Divulgação

Equipe da Cidade das Crianças se classificou em segundo lugar e aguarda a 
definição dos cruzamentos

Teve início em Maravilha, 
na segunda-feira (24), a 24ª 
Olimpíada São José Operário, 
organizada pela paróquia São 
José Operário. Os jogos foram 
realizados no salão paroquial.

A abertura foi na segunda-
feira, com jogos de futsal nas 
categorias livre e feminino. Na 
terça-feira (25) teve estreia das 

equipes na categoria veterana. 
Pela categoria feminina houve 
a participação de oito equipes, 
na livre 23 e veterana quatro. As 
finais foram na noite de ontem. 

Na terça-feira (2) serão 
realizados os jogos na mo-
dalidade de voleibol. A mo-
dalidade será disputada até 
quarta-feira (3). Futsal foi atração na primeira semana de disputas realizadas no salão paroquial

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Atletas da modalidade de 
tênis de mesa de Maravilha 
participam hoje (29) do Circui-
to Oeste na cidade de Chape-
có. A competição é a primei-
ra do ano com a presença da 
Associação Amigos do Tênis 
de Mesa (AATMM), que pla-
neja 10 participações em tor-
neios regionais, estaduais e 
nacionais em 2017. O Circui-
to Oeste levará o nome do as-
sessor de imprensa da Cha-
pecoense vítima do acidente 

com o time em novembro, Cle-
berson Fernando Silva, que 
praticava a modalidade.

Maravilha estará presente 
na competição com 15 atletas 
nas classes federado e escolar: 
Daniel Zanin, Vinicius Pinhei-
ro e Geovane Piaça (sub-16); 
Douglas May e Tiego Drumm 
(livre) competem entre os fe-
derados; Vinicius Janner e Lu-
cas Cella (sub-11); Ramon 
Stein, Vinicius Nilson, Eduardo 
Ortiz e Matheus Sudbach (sub-

15); e Abraã Oro (sub-18) entre 
os escolares no naipe mascu-
lino e Jenifer Welter (sub-12), 
Vitória Petry e Vanessa Kel-
ler (sub-15) no escolar femi-
nino serão os representantes.

A modalidade tem como 
professor Tiego Drumm, res-
ponsável pelos treinos ofereci-
dos gratuitamente pela prefei-
tura dentro do Departamento 
de Esportes. “Todos os atletas 
treinam regularmente nas es-
colinhas mantidas pela pre-

feitura de Maravilha, por meio 
do Departamento de Espor-
tes-Acema”, destaca Drumm.

A competição será no 
Ginásio Ivo Silveira, a par-
tir das 8h, e terá a participa-
ção de aproximadamente 
170 atletas em 13 catego-
rias. O circuito começou no 
ano 2005. Estarão presentes 
equipes das cidades de Cha-
pecó, Pinhalzinho, Concór-
dia, Palmitos, Xanxerê, São 
Carlos e São Domingos.

No último dia 21 a equi-
pe da Acema DME/Adminis-
tração Municipal de Maravi-
lha/AMV de vôlei disputou, 
em Pinhalzinho, partida vá-
lida pela etapa microrregio-
nal dos Joguinhos Abertos de 
Santa Catarina (Jasc). O pla-
car foi de 3 x 0 para os ma-
ravilhenses, garantindo a 
classificação para a fase se-
letiva regional. A vitória tam-

bém deu o título da fase mi-
crorregional para a Acema 
DME/Administração Muni-
cipal de Maravilha/AMV. 

O professor Thomas Zar-
do agradece a Acema, admi-
nistração, Associação Ma-
ravilhense de Vôlei e aos 
patrocinadores pelo incenti-
vo. “Quero parabenizar tam-
bém os atletas pelo empenho 
e dedicação”, finaliza Zardo. 

Placar foi de 3 sets a 0 para os maravilhenses

Divulgação

TêNiS DE MESA 
Maravilha é representada em 
competição regional 

Hoje (29), no campo da SER Aurora, serão realizadas as finais do 
Campeonato Interno de Futebol Sete, que iniciou no dia 21 de janeiro. 
Pela categoria livre participaram 14 equipes, distribuídas em três cha-
ves, pelo veterano e feminino foi disputado em chave única. O título fe-
minino foi disputado entre três times, já na categoria veterano quatro. 
Além das disputas do primeiro lugar nas categorias veterano, livre e fe-
minino, hoje tem a decisão do terceiro lugar na livre. Os jogos come-
çam às 15h30, com a decisão do terceiro lugar pela categoria livre en-
tre Ceara x Manutenção. A decisão do feminino é às 16h20 com Joinville 
x Criciúma. Os veteranos decidem o primeiro lugar, às 17h10, com Va-
caria x Glória e às 18h tem, pela livre, a final entre Metropol x Dínamo.  

ENDUrO 
Valdir Breitembach 
conquista troféu

No último fim de semana Valdir Breitemba-
ch (Meca) ergueu troféu em São Ludgero, lito-
ral catarinense. A disputa foi pela categoria over 
40. Com tempo de 5h30, Meca completou os 120 
quilômetros da prova, o que garantiu o primei-
ro lugar.  De acordo com Meca, foi uma dispu-
ta com pilotos de alto nível e muito desgaste físi-
co. A próxima prova será hoje (29), em Gramado 
(RS), válida pelo Campeonato Sul Brasileiro.
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 ONEIdE BEhLING

Enfrentando a forte equi-
pe do Fluminense de Tigri-
nhos, o Clube Recreativo Ma-
ravilha (CRM) não conseguiu 
desenvolver o futebol cos-
tumeiramente apresentado. 
Na casa do adversário, o ru-
bro-negro sofreu com a for-
te marcação. A velocidade 

dos atacantes do Fluminense 
colocava à prova a defesa do 
CRM a cada ataque do time 
de Tigrinhos.

Na etapa inicial o jogo 
acabou em 0 x 0. Nos acrés-
cimos do primeiro tempo, o 
Fluminense teve a melhor 
chance de abrir o marcador. 

O goleiro do CRM, Luan, fez 
duas defesas em sequência, 
o que garantiu o empate na 
etapa inicial. O segundo tem-
po veio e com a etapa final os 
dois times jogaram buscan-
do a vitória. Novamente os 
lances mais emocionantes fi-
caram para os acréscimos. O 

placar favorável ao CRM se 
deu quando o time foi para o 
ataque e Lopes, de bico, tirou 
do goleiro, Natan.

Durante o jogo o técni-
co Capeli substituiu Beltrão e 
Ronaldo. O próximo jogo será 
amanhã (30), no Estádio Dou-
tor José Leal Filho, às 15h30. 

rEgiONAl Equipe de Maravilha conseguiu gol nos acréscimos e 
leva vantagem para a decisão

CrM vence o Fluminense 
fora de casa

Fotos: Ascom CRM

Primeiro tempo do jogo de 180 minutos a vitória foi do Crm Fluminense mostrou força, nada está definido e fica tudo para amanhã (30) 

No sábado (22) come-
çou o Campeonato Regio-
nal de Futebol Feminino em 
Maravilha, no Estádio Os-
valdo Werner. Na oportuni-
dade, os resultados foram: 
Palmeiras 1 x 3 Espaço Mu-

lher/JC Móveis e DME Ma-
ravilha/Acema/Gol de Me-
nina 6 x 0 Hard Core. De 
acordo com o professor Pau-
lo Ferreira, o público com-
pareceu em bom número.

Na próxima segunda-fei-

ra (1º) tem a segunda roda-
da com jogos também no Os-
valdo Werner. Jogam, às 18h, 
Locatelli FC x Hard Core e, 
às 19h30, DME Maravilha/
Acema/Gol de Menina x Es-
paço Mulher/JC Móveis. 

Já a equipe do DME Ma-
ravilha/Acema/Gol de Me-
nina, na modalidade futsal, 
participa da Copa RIC TV Re-
cord. As meninas jogam no 
sábado (6), às 22h, em Mon-
daí, contra a equipe da casa. 

FUTEBOl 

TOrCEDOrES 

Maravilha sedia Campeonato regional Feminino 

Associação dos gremistas é formada 
na Cidade das Crianças

Ainda em 2016 um gru-
po de torcedores do Grêmio 
Foot-Ball Porto Alegrense 
decidiu abrir a Associação 
dos Gremistas em Maravi-
lha. A ideia surgiu com o ob-
jetivo de organizar a torcida 
e fortalecer o consulado do 
município. “Não existe uma 
relação oficial com o clu-
be. Nós decidimos, através 
de conversas informais, unir 
a paixão pelo Grêmio com a 
vontade de expandir a mar-
ca do clube”, conta Rodrigo 
Augusto Genesini Siqueira, 
vice-presidente do grupo.

Assim foram dados os 
primeiros passos para a 
formação de uma direto-

ria provisória, que resul-
tou em um grupo de mais 
de 30 pessoas. O vice-pre-
sidente explica que a ideia 
teve como inspiração o an-
tigo grupo Furacão Trico-
lor, mas o projeto foi uma 

iniciativa nova, sem vín-
culos com antecedentes. 

Siqueira conta que os 
associados possuem planos. 
Entre eles está a promo-
ção anual de jantar, além de 
eventos com a presença de 

ex-jogadores e o ônibus do 
time. “Também temos como 
objetivo realizar ações so-
ciais, como campanhas de 
solidariedade. O nosso in-
teresse atual é divulgar e 
fortalecer a marca Grê-
mio, para atrair novos só-
cios para o clube”, explica. 

O vice-presidente con-
vida os torcedores maravi-
lhenses a fazer parte da as-
sociação. “Todo torcedor 
ou simpatizante do Grê-
mio pode integrar conos-
co. Existe uma simbólica 
mensalidade para ser só-
cio, mas em contraparti-
da, há benefícios para quem 
vier a se associar”, finaliza. 

Carine Arenhardt/O Líder

Associados, durante a última reunião do grupo 

lAMENTÁVEl 
Vou começar destacando uma vergonha nacional! Enquanto 

o mundo se solidarizou, chorou pela Chape, alguns “fios desen-
capados” da torcida do Criciúma resolveram cantar: “ão, ão, abas-
tece o avião”. Ironizando a tragédia. Então tá, tchê! Fica o ques-
tionamento sobre o comportamento de muito mau gosto do ser 
humano.

SErÁ CAMPEÃO 
Internacional está na final mais na sorte que no talento. Entre 

os times que chegaram na semifinal, o Inter foi o menos eficiente 
no decorrer da competição. Contra o Caxias até foi aplicado, luta-
dor, convicto, e contou com a sorte. Assim está na final! E será cam-
peão. Ou alguém tem alguma dúvida?

MArATONA
Depois de perder jogando mal para o Nacional do Uruguai, 

pela Libertadores, neste domingo (30) a Chapecoense joga na ca-
pital do Estado contra o Avaí, às 16h, a primeira partida das finais 
do Catarinense. Depois segue com Copa do Brasil, Catarinense, 
Recopa Sul Americana, Brasileirão Série A e assim vai! Na Liberta-
dores se foi o boi com a corda.

VEXAME E gOlEADA
Renato errou, sim! Luan se arrastando em campo, ele tira o 

Bolaños, que estava a fim de jogo. Sacou Léo Moura, experiente 
batedor de pênaltis, para depois escalar o inexperiente Lincoln. 
Sentimento de vergonha no Gauchão.

Após o vexame veio a goleada! Mesmo com uma semana con-
turbada, faísca da imprensa, bate-boca, história de vestiário... Grê-
mio provou que tem um 9, centroavante que faz gol! Lucas Barrios 
desencantou e marcou logo três. Arthur pede passagem para ser 
titular. Golear na Libertadores é sempre importante. E um detalhe 
curioso, os dois melhores times brasileiros, Grêmio e Palmeiras, na 
Libertadores não disputam as finais em seus respectivos estados.

DECiSÃO 
Após vencer a primeira partida por 1 a 0, Clube Recreativo 

Maravilha joga pelo empate neste domingo, às 15h30, para levan-
tar a taça de campeão. Pela conversa que tive com o técnico Luís 
Carlos Capelli, o CRM não pensa em jogar olhando para o regu-
lamento. O respeito é muito grande ao Fluminense. Mas a ideia 
é continuar jogando da mesma forma como atuou durante todo 
campeonato.

FlU ESTÁ ViVO
Em Tigrinhos, as conversas indicam o time do CRM como fa-

vorito ao título. O fato de ter vencido o primeiro jogo e decidir em 
casa são componentes muito fortes que o Clube Recreativo Mara-
vilha conquistou. Porém, ninguém do Fluminense atirou a toalha. 
Quando a bola rolar, todo esse favoritismo do CRM pode nos mos-
trar outra situação. Técnico Jonny Medeiros tem na velocidade seu 
grande trunfo. Joga muito no contra-ataque, utilizando os lados do 
campo. Fluminense está no carrinho-maca, mas está vivo!
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