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FALTA DE
recursos

As principais rodovias
estaduais da região de
São Miguel do Oeste e
Maravilha estão sem
qualquer manutenção há
um bom tempo e Deinfra
afirma não ter recursos
para atender a demanda
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“DE OLHO NAS DIÁRIAS”

ONCOLOGIA

Jornal O Líder acompanha gastos com
diárias nas câmaras de vereadores que
compõem a região da Amerios

Tratamento oncológico em São Miguel do
Oeste vai atender aproximadamente 230
mil habitantes de municípios da região
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Levantamento
aponta gastos dos
vereadores na região

Setor segue sem
prazo para início
do funcionamento
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MARAVILHA Sede própria está localizada na Avenida Presidente Kennedy, no Bairro Civemara
LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

O que digo e o que faço
Admiro as pequenas empresas que investem em divulgação. Mas também admiro as empresas que dão amostras
grátis como divulgação. Um exemplo bem comum acontece
quando se promove uma degustação.
Mas essa prática não precisa ser apenas para quem vende alimentos: uma empresa de serviços que faz algo de graça mostra quem é, o quê faz, e principalmente como faz.
Seria interessante que as pequenas empresas colocassem a distribuição gratuita na conta do marketing. Não entendo o espanto entre distribuir mil reais em produtos ou
investir mil reais em um outdoor, digamos. O investimento
é o mesmo. E o impacto? Não sei, depende de cada caso, de
cada intenção. Mas é preciso, no mínimo, refletir.
Às vezes, quem sabe, é melhor dar de graça o que você
faz, do que apenas falar sobre o que você faz. Cuidado
com a miopia da propaganda: cair na ilusão de que se
gabar basta.

*
Mas não são apenas as empresas que podem refletir sobre isso. É preciso perceber que existe e é frequente esse
comportamento anômalo, quando passamos mais tempo
falando sobre o que fazemos do que efetivamente fazendo,
em ação.
Existem dois extremos: o “só fazer”, e o “só falar”. Claro que, se fosse preciso optar por um, em geral, o melhor é
o primeiro. No entanto, para algumas empresas, essa opção
de “só fazer” tornou-se a rotina: passam o dia resolvendo
problemas, reativos, e esquecem de buscar, digamos, clientes melhores. A divulgação é necessária. É preciso achar um
meio-termo.
Sabendo ainda mais um detalhe: existe uma distância
considerável entre aquilo que pregamos e aquilo que fazemos. Em geral, quando falamos, não falamos de uma forma
coerente sobre as nossas ações. Exageramos. Superestimamos. Prometemos e criamos expectativas que nem sempre
conseguimos cumprir.

Centro Espírita Emmanuel
inaugura sede própria
Com a palestra “O convite de Jesus”, o Centro Espírita Emmanuel de Maravilha inaugurou a sede própria
na noite de quinta-feira (12).
A palestra foi ministrada por
Sérgio Bento, de Capinzal,

e acompanhada por público expressivo. A sede própria
está localizada na Avenida Presidente Kennedy, no Bairro Civemara, nas proximidades da
PS do Brasil.
De acordo com a presiden-

te, Margarete Regina Bertollo,
a inauguração representa a realização de um sonho antigo
dos integrantes do Centro Espírita. Ela destaca que diversas
pessoas auxiliaram na realização do sonho de ter um lugar

maior e próprio. Segundo ela,
a construção foi possível pelos
voluntários, que também doaram materiais, dinheiro e mão
de obra. Para encerrar a programação, foi servido coquetel
aos presentes.
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Palestra marcou a inauguração do Centro Espírita

Sérgio Bento foi o facilitador

CHARGE

*
Creio que posso resumir a ideia assim: nossas prioridades estão no nosso discurso. Mas na prática, não dedicamos muito tempo ao que priorizamos. Duvida? Quais são as
suas prioridades? Família? Fé? Saúde? Certo. Agora contabilize quantos minutos do seu dia você dedica àquilo que
é mais importante para você e para a sua empresa. O resultado dessa conta simples é uma boa medida para o dia a
dia – e, no fim das contas, para a vida.
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LIÇÕES DE VIDA
“Abraço de filho deveria ser receitado por médico. Há poder de cura
no abraço que ainda desconhecemos. Abraço cura ódio. Abraço
cura ressentimento. Cura cansaço. Cura tristeza!” Pense nisso...

radar
por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

VACINA
A vacina da gripe disponível no Brasil nesta temporada contém proteção contra a versão do H3N2, vírus que circulou com força nos Estados Unidos em janeiro deste ano. Por lá, esta forma do vírus puxou o número
de infectados pelo influenza para 47 mil, o dobro do registrado em 2017. Em laboratórios da rede privada, o imunizante já está disponível a um preço médio de R$ 95. Na
rede pública, o Ministério da Saúde informa que a campanha nacional destinada aos mais vulneráveis deve começar nesta segunda quinzena de abril. No hemisfério
norte, a vacina acabou por não ser atualizada em tempo e, por isso, o vírus acabou fazendo mais vítimas. Indispensável a vacinação, pois o influenza é mortal...
Quem foi afetado por ele, pode afirmar o perigo que é.

Nas redes sociais

BURAQUEIRA
Para quem anda de carro, moto ou bicicleta, as BRs 163, trecho de São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira, e a 282, parecem mais castigadas do que
de costume nos últimos meses, e é porque as chances de passar por um buraco estão mesmo maiores. Não dá mais para esperar... O que estão fazendo os nossos administradores? E a nossa força política, por onde anda? Realmente nossa região é um completo abandono! Não merecíamos esse descaso.
Divulgação/ Reprodução

CRIME POLÍTICO?

CÂMARAS MUNICIPAIS
A arrecadação de tributos próprios de 54
das 295 cidades catarinenses em 2016 foi inferior às despesas de suas respectivas câmaras de
vereadores. A conclusão faz parte do relatório
de acompanhamento do Programa Saúde Fiscal
dos Municípios, produzido pelo Centro de Apoio
Operacional da Ordem Tributária (COT) do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). O levantamento será entregue a todas as prefeituras
para auxiliar o gestor público a identificar como
tornar o sistema tributário mais eficiente, “não
aumentando impostos, mas intensificando a cobrança”. Em paralelo, irá nortear os promotores
de Justiça no combate à sonegação fiscal e à renúncia de receita. Aqui no Extremo-Oeste, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Iraceminha,
Saltinho, Santa Helena, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista e Tigrinhos não
arrecadam o que gastam com seus vereadores...

“Lula foi condenado por um juiz de primeira instância, depois teve sua pena aumentada por três juízes
de segunda instância, depois um habeas corpus negado
por cinco ministros do STJ e ainda teve seu habeas corpus negado por seis ministros do STF. Se você acha que
entende mais de direito e processo penal do que um
juiz, três desembargadores, cinco ministros do STJ e seis
ministros do STF juntos, então corre pro próximo concurso, pois você é o gênio perdido do direito brasileiro”.

Somadas, penas contra
Lula chegam a 118 anos
O ex-presidente Lula, além de preso, responde a mais seis ações e uma
denúncia. Se a justiça aceitar a todas, a pena imputada ao petista poderá chegar a 118 anos de prisão. Nessas ações, Lula é acusado de cometer
crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outras... O horizonte do líder do PT é extremamente negro.

PENTE-FINO
O governo federal publicou edital na quinta-feira (12) no Diário Oficial da União convocando para perícia médica pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De
acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), são 152,2 mil convocados, que devem procurar o INSS até 4 de maio. O edital de
notificação faz parte do pente-fino que o governo federal realiza, desde agosto de 2016, nos benefícios por incapacidade pagos pelo INSS.

O presidente do Sicoob Credial, Hermes Barbieri, visitou-nos e trouxe os números apresentados na assembleia geral dos associados do Sicoob. Para seus associados e investidores houve, no exercício de 2017, crescimento nas cotas-capitais do alto índice de 30,63%, e acrescido dos juros creditados o índice sobe para 36,63 de crescimento. Não há rendimento maior nos dias atuais. Um grande retorno dos investimentos realizados pelos clientes naquela cooperativa. Uma exitosa gestão empresarial do presidente e sua diretoria, aliada aos dedicados funcionários. Para
nós, associados e clientes, o reconhecimento pelo alto retorno financeiro, e referenciarmos aos nossos leitores essa grande instituição de crédito...

Antes de tudo, faço aqui um alerta. No caso
Lula, nada a ver com crime político. Ele foi julgado
por roubo e desvio de dinheiro público. O PT prega mais uma das suas, querendo dele fazer um herói. Estou escrevendo esta coluna na quarta-feira (11) pela manhã. Portanto, estou trabalhando
com as informações disponíveis no momento. Afinal de contas, parafraseando Pedro Malan, “no Brasil até o passado é incerto”. O Brasil parece mesmo estar mudando. Alguns anos atrás a prisão de
Lula era algo que somente os mais otimistas ousavam conclamar. Lutando contra o sistema estabelecido, a imprensa brasileira desenvolveu papel relevante, tanto no impedimento de Dilma Rousseff,
como no avanço da Lava Jato, que culminou na prisão de Lula. Afinal, onde estaríamos com Dilma
na presidência, Lula na Casa Civil, Barbosa na Fazenda e Tombini no Banco Central? Note que a prisão do populista Lula marca uma evolução na sociedade brasileira. Ficou claro no julgamento do
seu habeas corpus no STF o duelo entre as duas forças que se enfrentam hoje no país. E não estou falando de esquerda versus direita, mas, sim, da luta
entre os velhos interesses e as pessoas que não
se conformam mais com o estado das coisas.
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DIREITO DO
TRABALHO
EM FOCO

por SIMONE DA COSTA
Professora MSc Unoesc

simone.costa@unoesc.edu.br

A “explosão” de ações sobre
contribuição sindical
A pergunta de todos os empregadores em relação às
novas regras da reforma trabalhista neste mês é: a contribuição sindical continua obrigatória?
Tem-se, aqui, uma das maiores e mais discutidas
questões inauguradas pela Reforma Trabalhista: término da obrigatoriedade de pagamento da contribuição
sindical.
Nos últimos meses as varas do trabalho espalhadas
pelo Estado de Santa Catarina não estão conseguindo
dar conta da enxurrada de novas ações acerca da contribuição sindical. O fenômeno foi causado pela multiplicação de processos movidos por sindicatos exigindo
o pagamento da contribuição sindical - também conhecida como “imposto sindical” -, tributo que, após a Lei
13.467 de 2017 (“reforma trabalhista”), passou a ter caráter facultativo.
Essa contribuição representa o desconto anual de
um dia do salário do empregado. O valor é repassado aos
sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais, e 10% é destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Importante que, até outubro do ano passado, a
contribuição era obrigatória a todos os trabalhadores de
uma categoria profissional, independentemente de serem ou não associados a um sindicato.
No entanto, a reforma trabalhista pôs fim à obrigatoriedade, estabelecendo que a contribuição só poderá ser
descontada mediante autorização prévia e escrita do trabalhador.
O problema maior é que, tal mudança, porém, é contestada no Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de
que, como se trata de tributo, a contribuição não poderia
ter caráter facultativo, face ao caráter constitucional.
Diante dessa controvérsia, que gera uma série de interpretações divergentes entre os magistrados, alguns
juízes têm acatado o pedido dos sindicatos concedendo
tutela provisória, determinando que as empresas acionadas descontem o valor da contribuição da folha de pagamento de seus empregados.
Importante ressaltar que o art. 8º, da CR/88, coloca a
contribuição sindical ao lado dos princípios da liberdade sindical, unicidade territorial e autonomia dos sindicatos, como uma das marcas da organização do sistema
sindical brasileiro. No entanto, mesmo que haja previsão
expressa no texto constitucional acerca do pagamento
dessa Contribuição, em momento algum foi mencionada
a obrigatoriedade do seu recolhimento e, tampouco, está
ela condicionada ao tal ato para extensão dos benefícios
negociados em prol da categoria.
Diante desta interpretação, o legislador reformista
alterou dispositivos da CLT determinado a facultatividade do pagamento.
Embora se discuta a inconstitucionalidade da alteração, percebe-se, pela leitura do art. 8º, inciso IV, que a
obrigatoriedade do pagamento não decorreu de norma
constitucional. Ou seja: as alteração não violam a CR/88.
Espera-se, então, que haja uma reestruturação dos sindicatos e seu fortalecimento para que, assim, convençam
os representados sobre a real necessidade de se pagar a
contribuição a partir do suporte representativo verdadeiramente oferecido. Conheça seus direitos para exercê-los.
Bom fim de semana a todos!

MEIO AMBIENTE

SÃO MIGUEL DO OESTE

O Centro Educacional Mundo Infantil (Caic) de Maravilha realizou diversas atividades para a etapa escolar da 5ª Conferência
Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, com a temática “Vamos cuidar do Brasil cuidando da água”. A programação iniciou
com o vídeo “Carta 2070”, que fala sobre o uso inadequado da água.
Também teve oficina de cartazes sobre uso correto da água, palestra, apresentação de poesias, textos e paródias trabalhadas em sala
de aula, além de gráficos sobre o consumo de luz e água nas residências dos envolvidos. Para concluir, em parceria com a empresa Tucano Obras e Serviços, os alunos ganharam uma squeeze.

Contribuintes que estão em débito com IPTU, ISS e Alvará e registrados em Dívida Ativa serão enviados ao Cartório em São Miguel do Oeste. Segundo o vice-prefeito
e secretário de Administração e Finanças, Alfredo Spier,
o valor total destas dívidas gira em torno dos R$ 17 milhões. O setor responsável está mantendo contato com os
contribuintes para que regularizem seus débitos. Os valores que não forem pagos serão enviados para protesto, para posterior execução da dívida, por meio judicial,
se necessário. O objetivo é a boa gestão dos recursos.

Caic promove etapa
de Conferência

Débitos de dívida ativa
serão enviados a cartório

VAGAS ESPECIAIS Decreto Federal prevê que 7% deve ser destinado
a pessoas idosas, cadeirantes e pessoas com necessidades especiais

Setor de urbanismo realiza obras
de acessibilidade nas ruas centrais
Divulgação/Ascom

A prefeitura de São Miguel
do Oeste iniciou nesta semana
as obras de acessibilidade em
passeios de toda a área central
do município. De acordo com
o secretário-adjunto de planejamento, Jeferson Dias, há um
Decreto Federal de Acessibilidade, de 2004, que prevê que
das vagas de estacionamento,
7% deve ser destinada a pessoas idosas (acima de 60 anos),
cadeirantes e pessoas com necessidades especiais.
É de acordo com o decreto que a administração está se
baseando para fazer as adequações, tendo em vista que em

Cerca de 180 vagas para pessoas com necessidades especiais e idosos serão implantadas

breve será implantado o estacionamento rotativo. Estas vagas especiais devem ser implantadas a cada 50 metros,

VISITAS

sempre no meio das quadras.
Serão disponibilizadas cerca de
180 vagas acompanhadas por
pontos com rampas de acesso.

Dias destaca que a intenção é proporcionar melhores
condições de acesso e mobilidade a todas as pessoas. “O número de rampas foi definido
por estudo técnico e com base
na Lei Federal de Acessibilidade, cuja adequação foi, inclusive, recomendada pelo Ministério Público em um Termo de
Ajustamento de Conduta firmado anteriormente. Todos
terão que fazer estas adaptações, e o município está dando
o exemplo. Este é um projetopiloto, para que os moradores
também se adequem posteriormente”, finaliza.

MODA E ESTILO

Copema promove
Duetto Concept lança
viagem de conhecimento coleção Outono/Inverno
A Copema Distribuidora Automotiva promoveu neste mês uma viagem de conhecimento técnico para clientes e
colaboradores. Na oportunidade, a equipe pôde conhecer a
maior fábrica de filtros automotivos do Brasil, a Sofap detentora
da marca Vox, em Guarulhos/SP,
e também a fábrica de pastilhas

de freios Cobreq, em Salto/SP.
A empresa afirma que sempre está preocupada com o desenvolvimento profissional de
seus colaboradores e parceiros,
investindo constantemente em
treinamentos técnicos voltados
às áreas de mecânica, chapeação
e atendimento através do programa Desenvolver para Crescer.

Hoje (14), sábado especial
em Maravilha, a Duetto Concept vai realizar o lançamento da coleção Outono/Inverno
2018. O evento inicia a partir das 13h30 e haverá desfile, coquetel e música ao vivo.
Essa será a 12ª edição

Divulgação

Divulgação

Visita na fábrica de filtros

do evento, que terá exposição de roupas, calçados e
acessórios das marcas oferecidas na loja. “Convidamos a todos para participar
de uma tarde descontraída e inspiradora. Esperamos você”, declara a equipe.

Evento inicia a partir das 13h30
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COLETA ENCERRADA Dados preliminares apontam redução no número de
estabelecimentos agropecuários em Maravilha com a expansão do território urbano

IBGE divulga dados preliminares
do Censo Agropecuário
O IBGE apresentou nesta semana, em reunião na prefeitura de Maravilha, os dados preliminares do Censo Agropecuário
2017/2018. A coleta feita pelos
recenseadores já foi encerrada
e o IBGE faz neste mês de abril
apenas a supervisão dos dados,
conferindo se há alguma divergência nos números ou se algum estabelecimento deixou de
ser visitado.
De acordo com este levantamento prelimitar, Maravilha
contabiliza atualmente pouco
mais de 880 estabelecimentos
agropecuários, com produção
agrícola. Conforme a coordenadora da Região Oeste do IBGE,
Adriana Bandeira Seibert, no
Censo anterior foram contabilizados aproximadamente mil
estabelecimentos. Ela destacou que comparando com a ex-

Carine Arenhardt/O Líder

Reunião foi realizada nesta semana na prefeitura

pansão do território urbano de
Maravilha, não houve redução
significativa no número de estabelecimentos.
A área total agricultável, ou
seja, usada para produção agrícola, é de aproximadamente 13,5
mil hectares. Entre os dados mais
relevantes, que também já po-

dem ser observados nesta divulgação preliminar, é que mais de
50% das propriedades agropecuárias tem produção leiteira, podendo ser classificada como uma
das principais atividades.
Quanto ao perfil dos trabalhadores, os dados apontam que
o produtor, ou produtora respon-

sável pela propriedade rural, tem,
em sua grande maioria, idade entre 30 e 60 anos. Apenas 19 propriedades rurais do município
têm como responsável uma pessoa com menos de 30 anos.
O resultado oficial do Censo
Agropecuário será divulgado em
julho deste ano.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Executivo retira da Câmara PL que dispõe
sobre qualificação de entidades
A administração de São Miguel do Oeste decidiu, na manhã de sexta-feira (13), pela retirada, da Câmara de Vereadores,
do projeto 32/2018, que dispõe
sobre a qualificação de entidades com fins não econômicos, como organizações sociais, no âmbito do município.
O projeto teve pedido de vistas
aprovado na sessão de quinta-feira (12) e com a sinalização de que seriam propostas
emendas. O objetivo da retirada, segundo o prefeito, Wilson

Trevisan, é conversar e discutir com os vereadores os pontos
que possam ser aprimorados.
SOBRE O PROJETO
O projeto regulamenta as
organizações sociais com fins
não econômicos, constituídas
como pessoas jurídicas de direito privado, cujas atividades
sejam dirigidas à gestão de serviços públicos. A proposta prevê que quando essas entidades
forem contratadas pelo Poder
Executivo para prestar servi-

ços, elas serão submetidas ao
controle interno pelo Executivo municipal e ao controle externo pela Câmara de Vereadores. O documento prevê que os
contratos de gestão podem ter
como objeto a gestão de serviços de saúde, de assistência social, de cultura, de esportes, agrícolas e educacionais.
Em relação aos contratos
para gestão de saúde, o texto
prevê que deverão ser cumpridas as normas do SUS. A matéria também estabelece re-

gras para o contrato de gestão
da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), como a
oferta de serviço durante as 24
horas ao dia, prevendo plantão médico presencial e sobreaviso para pediatria, cirurgia
geral e obstetrícia; internação
hospitalar em caráter emergencial e eletivo nas áreas de
clínica médica, cirúrgica, pediátrica e obstétrica; serviço de apoio ao diagnóstico nas
modalidades de análises clínicas; e radiologia simples.

DIRETO
AO PONTO

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

ÍNDIOS: NOVOS ASSUNTOS E
VELHOS PROBLEMAS
Dias atrás nos deparamos com uma situação que já havia sido
alvo de observação de muitos. Em São Miguel do Oeste, crianças
indígenas perambulando no meio de carros, pedindo dinheiro, e
após receberem de alguns condutores, entregando para adultos
(talvez pais) que ficam ali do lado, esperando pelo “produto” conseguido. Ou seja, um marmanjo sem vergonha se aproveitando
da bondade alheia, e se valendo de crianças para quem sabe despertar o lado emocional dos motoristas. Não me sofri e fiz este comentário no grupo WH Comunicações. Tive a honra de ser ouvido pelo dr. Márcio Engellmann, juiz da Vara Federal de São Miguel
do Oeste, que aproveitou e nos repassou valiosas informações. Em
primeiro lugar, o magistrado nos informou que a Polícia Rodoviária Federal, responsável pela segurança daquele local da Willy Barth, em São Miguel do Oeste (pertencente à BR-282) já havia enviado uma comunicação da própria PRF para o Ministério Público
Federal, pois o assunto já era de conhecimento dos policiais. Após
isso, ao que consta, o Ministério Público Federal instaurou procedimento para apurar o que estava acontecendo, pois a situação incorre em abuso do trabalho infantil, pelos próprios pais indígenas,
ou qualquer adulto/indígena que fique ali esperando pelo dinheiro conseguido. Ademais, segundo as informações que até o presente momento nos chegaram, além desta ação do MPF, o próprio
Ministério Público da Comarca de São Miguel do Oeste, seria também comunicado para que se assim desejasse, tomasse providências. E por derradeiro, as apurações já devem estar sendo tomadas.
PROBLEMAS ANTIGOS
Esta prática, para quem se criou em cidade onde haja aldeia indígena, não causa nenhuma surpresa. Hoje, infelizmente, os índios deixam de valorizar a própria cultura para se tornarem pedintes, além do
grave problema do consumo de bebidas alcóolicas por parte de adultos. Péssimo exemplo para crianças. E por fim, no meu entendimento, ainda há o grave problema de que estas crianças, que perambulam
pelas ruas de nossas cidades, não estão frequentando nenhum educandário, até que me prove o contrário. Em resumo, há uma série de
irregularidades que decididamente, não podem perdurar.
ANTES QUE HAJA TRAGÉDIA
Voltando ao problema do semáforo, em São Miguel do Oeste, a preocupação é grande. Primeiro, porque o local já é de conhecidas tragédias, alvo de várias campanhas. Segundo, porque
fatalmente acabará ocorrendo alguma violência, por conta da vulnerabilidade das crianças e do tráfego pesado no local. Diante de
tudo, as providências são mais do que necessárias. Para evitar tragédias, para realocar as crianças onde elas realmente têm que estar (escola) e por fim, para punir os marmanjos, vagabundos, que
estão explorando esta mão de obra. Estamos no aguardo de providências imediatas, que o caso requer.
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ELEIÇÕES 2018 Justiça eleitoral encerra no próximo dia 9 de maio
o prazo para emitir, transferir ou atualizar título eleitoral
DIREITO E SAÚDE
por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

CREMESP lança Campanha
para Exame Obrigatório
Um levantamento realizado pelo Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) mostrou que,
apesar de o desempenho dos profissionais em 2017 (64,6% de
aprovação) ter sido melhor que no ano 2016 (43,6%), 88% dos
médicos recém-formados, que realizaram o exame do Conselho no ano passado, não souberam interpretar o resultado
de uma mamografia, 78% erraram o diagnóstico de diabetes,
60% demonstraram pouco conhecimento sobre doenças parasitárias e 40% não souberam fazer a suspeita de um caso de
apendicite aguda.
Tais percentuais de erros em análise de problemas de
saúde frequentes foram considerados altos pelo Conselho.
De acordo com o primeiro secretário da Cremesp e coordenador do exame, Bráulio Luna Filho, “essa é uma prova de
dificuldade média para fácil. Se o médico não sabe fazer um
diagnóstico de diabete e câncer de mama, que estão na rotina,
é muito complicado. [...] Um indivíduo que não sabe dessas
coisas não exerce a Medicina em países como os Estados Unidos, Canadá e Portugal. Estamos propondo um curso de reciclagem do conhecimento médico para proteger a população”.
O exame realizado pela Conselho Regional de Medicina
de São Paulo é facultativo, no entanto, a fim de tornar esse
exame obrigatório em nível nacional, o Cremesp lançou uma
campanha, por meio de petição online (http://exameobrigatorio.com.br), objetivando alcançar 500 mil assinaturas para
serem encaminhadas ao Congresso Nacional, visando agilizar o processo de aprovação do projeto de lei n. 165/2017, de
autoria do Senador Pedro Chagas (PRB-MS), que está tramitando no Senado Federal e que visa a obrigação da prova em
todo o país.
A campanha tem o propósito de conscientizar médicos,
autoridades, estudantes, formadores de opinião e a população em geral acerca da importância da prova, como medida
de qualificação profissional e incentivo à boa formação. “O
Exame do Cremesp é uma importante ferramenta para que os
recém-formados testem seu conhecimento, para que as escolas
possam ter parâmetros de desempenho por áreas, e, também,
para garantir uma Medicina de qualidade para a população assistida”, destacou Lavínio Nilton Camarim, presidente
do Cremesp. (Fonte: https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/cremesp-propoe-exame-obrigatorio-nacional-com-provas-periodicas-para-estudantes-de-medicina.ghtml).
Colaboração: Karlessa Mantovani

Eleitor tem menos de 30 dias
para se regularizar
Os eleitores votam neste ano para escolher presidente, governador, senador, deputado federal e
deputado estadual ou distrital. O primeiro turno das
eleições ocorre em 7 de outubro e os eleitores e candidatos devem ficar atentos
aos prazos. Para os eleitores que precisam atualizar, transferir ou emitir o
primeiro título eleitoral, o
prazo é curto. Faltam menos de 30 dias.
O chefe do Cartório
Eleitoral de São Miguel do
Oeste, Angelo Eidt Pasquali, diz que a Justiça Eleitoral
vem intensificando a divulgação do calendário eleitoral 2018, alertando o eleitor
para as datas a serem cumpridas, antecedendo o pleito. E para que ninguém perca os prazos e possa exercer
o direito de cidadão nas
eleições deste ano sem o
menor dos problemas, Pasquali dá uma série de dicas.
Acompanhe:
O LÍDER - Até quando
o eleitor pode fazer o primeiro título e atualizar o
domicílio eleitoral?
Angelo Pasquali - 9 de
maio é o prazo para o eleitor que quer transferir o domicílio eleitoral, que tem algum erro no título eleitoral,
quer corrigir o nome, acrescentar ou tirar um nome, ou
fazer o primeiro título. Pode-se fazer o agendamento

via internet. Compareçam
portando um documento de
identificação com foto, o título de eleitor e um comprovante de residência (aceita-se carteira de trabalho,
comprovante de matrícula
de escola, cartão de banco,
cheque de agências bancárias do município domicílio
eleitoral).
O LÍDER – A biometria
é obrigatória para as eleições de 2018?
Angelo Pasquali - Muitos eleitores estão se confundindo com o encerramento
da transferência de domicílio e regularização do título com a biometria. A biometria é uma atividade que
vai até 2022. O cartório de
São Miguel do Oeste nem teria capacidade de atender
a cidade e mais nove municípios até 9 de maio. Temos
um universo de 75 mil eleitores para fazer a biometria, para sete atendentes
do cartório. O prazo para
fazer a biometria é 2022,
quando a biometria vai ser
obrigatória. A biometria se
tornou obrigatória apenas
em Anchieta e Romelândia.
Nos demais, ainda é facultativa. O prazo da biometria finaliza em 9 de maio e
reinicia depois das eleições.
O LÍDER – Como vai
ser o atendimento no dia
das eleições para cadeirantes e demais portado-

res de necessidades especiais?
Angelo Pasquali - É uma
preocupação que estamos
tendo. Os prédios não são da
Justiça Eleitoral, que é um
órgão que conta ainda com a
colaboração da comunidade
e dos demais prédios particulares e órgãos públicos, então
nós fazemos atividades de
vistoria. Estamos mantendo
contato com todos os nossos
locais de votação. Eles nos
repassam que medidas
estão sendo tomadas para
acessibilidade. Os locais
são públicos, então já
deviam ter adequação para
receber os portadores de
necessidades especiais. Mas
percebo que na nossa região há uma preocupação
da maior parte dos órgãos
públicos e particulares, todo
mundo se adequando. Quem
tiver alguma dificuldade
de locomoção ou outra
necessidade especial, deve
comunicar o cartório eleitoral para evitar qualquer
transtorno no dia da eleição.
O LÍDER – Quem estiver viajando no momento
da eleição, o que deve fazer?
Angelo Pasquali – Justifica no dia da eleição ou
procura o cartório em até 30
dias para fazer a justificativa.
Pode ser que seja permitido
voto em trânsito, mas ainda
não temos uma confirmação.

O LÍDER – Qual é o prazo para afastamento de cargos públicos para pessoas
que querem concorrer?
Angelo Pasquali – O calendário eleitoral tem uma
preocupação em definir o
afastamento do cargo com
antecedência. Como os cargos são múltiplos, o período
vai de três a seis meses a depender do cargo que vai concorrer e do cargo que ocupa.
O LÍDER – Muitas “fake
News” divulgam a possibilidade de anulação de eleições a partir de votos nulos ou brancos. Há essa
possibilidade?
Angelo Pasquali – Se
você vota nulo ou branco, não tem diferença para
fins de contabilização. Embora separemos votos nulos
e brancos, é só para fins de
estimativa. Só valem para
percentagem do candidato vencedor, os votos válidos, os nulos ou brancos são
excluídos. Tem pessoas que
pensam em votar nulo porque o candidato não conseguiria mais de 50% para se
reeleger. Isso é uma falácia
porque esses votos não são
contabilizados como votos
válidos. O ideal é você escolher bem seu candidato
e não votar nulo ou branco como forma de protesto.
Você vai desperdiçar sua escolha. Vote bem, vote consciente.
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TERAPIA COM MÚSICA Apae Marisol de Maravilha incluiu a nova
terapia na rotina dos alunos há poucos dias e destaca objetivos das sessões

Novidade na Apae, musicoterapia
já atende mais de 50 alunos
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Em pequenos grupos,
eles são reunidos uma vez por
semana para a sessão de musicoterapia. Na sala, os alunos da Apae Marisol de Maravilha aguardam ansiosos pela
chegada da musicoterapeuta Maira Francini Fortes. Alguns instrumentos musicais
e sonoros fazem parte do cenário, que logo vira palco de
uma divertida e relaxante atividade. Os sorrisos e expressões interativas mostram que
os participantes aprovaram a
ideia de terapia com música.
As sessões de musicoterapia foram iniciadas na
Apae Marisol em março deste ano e já atendem mais de
50 alunos excepcionais, divididos em vários grupos. Maira destaca que ainda está no
processo de avaliação dos
alunos, mas por enquanto
todos demonstram estar aptos para a musicoterapia. Ela
reforça que a Apae é um local com muita diversidade
de limitações e a proposta da
musicoterapia é auxiliar no
desenvolvimento físico, social e cognitivo dos excepcionais.
Para alunos que apre-

MÚSICA E MEDICINA
Sessões estimulam o
desenvolvimento dos alunos

sentam dificuldade motora,
o movimento através dos ritmos poderá trazer benefícios
para a parte física do corpo,
já para crianças que tenham
dificuldade de comunicação
ou interação, a música poderá auxiliar no desenvolvimento destas expressões, seja através do corpo ou instrumentos.
Desta mesma forma, a musicoterapia pode trabalhar com
alunos que tenham dificuldades cognitivas, fazendo com
que se sintam mais úteis e participativos.

Conforme Maira, os estudos dos elementos musicais no campo
terapêutico são considerados recentes, ainda sendo pesquisados, mas
a medicina expõe o cruzamento da música com as práticas de saúde
desde os primórdios. Assim como a medicina, as práticas musicais
buscam o equilíbrio entre corpo e mente nos indivíduos, pois acreditam
que o desiquilíbrio entre essas duas esferas seja a causa das patologias.
A música é tomada como uma prática terapêutica de saúde, sendo
indicada inclusive por nomes que marcam a história da medicina,
bem como de outras áreas do conhecimento. Maira garante que
a musicoterapia pode ser aplicada na maioria dos pacientes,
independente das habilidades funcionais e cognitivas, já que a música
produz efeitos biológicos no ser humano, que atinge vários níveis, como
psíquico, físico e social. Ela estimula conexões simultâneas entre as
diversas áreas cerebrais, fazendo com que o processo terapêutico seja
eficaz, provocando respostas dos níveis conscientes e subconscientes
da consciência.
Neste sentido, a musicoterapia, é o campo da medicina que estuda os
efeitos da música no ser humano, na comunicação, e as intervenções
musicais que se pode utilizar para produzir efeitos terapêuticos
para promoção, prevenção, reabilitação e manutenção da saúde
física, psíquica e social. As sessões devem ser coordenadas por um
musicoterapeuta qualificado, com um paciente ou grupo.

LUIZ CARLOS
PRATES
Três encrencas
Vivemos encrencados, costumeiramente encrencados... Estás falando de
quem, cara pálida? Estou falando de nós, ora bolas. – Ah, mas eu não sou assim,
eu não vivo encrencada, pelo contrário, vivo em paz! – Parabéns, sinceramente,
parabéns, a maioria que eu conheço vive mastigando chicletes de urtiga...
Dia destes, estive numa empresa do sul do Estado e fiz palestra para os funcionários, ergui bem a voz quando falei do trabalho em relação às questões que
nos costumam tirar do sério, o trabalho é uma delas ou a segunda... A primeira,
os casados sabem bem, é o casamento, suas encrencas “diárias”, bah!
É bom ser inteligente diante das nossas encrencas diárias, quase sempre essas encrencas não passam de teimosias nossas, encrencas mesmo são poucas,
mas... Perdemos a paciência, o sono, brigamos com quem não costuma merecer e criamos um inferno gerado por nossa estupidez. Aliás, vou falar bem baixinho, somos muitos estúpidos, muitíssimo, com nós mesmos e com os outros.
Nossas três “fábricas” de encrencas na vida são a saúde, a família e o trabalho. À saúde não costumamos dar atenção quando tudo nos vai bem, só nos lembramos dela quando já estamos quase no chão... Já as brigas, as desavenças entre
marido e mulher, filhos no meio, são geradas pela escolha malfeita do parceiro,
pelo nosso caráter que não casa com o caráter dele ou dela e, mais que tudo, pela
falta de educação e sensibilidade. Muito difícil fechar bem essa conta quando os
fatores que a compõem não “casam” bem entre si... E, por fim, o trabalho. Nesse trabalho vamos passar as melhores horas do dia dos melhores anos de nossa
vida, bem pensado, é a vida toda... Se não casarmos com esse trabalho por amor,
se não tivermos educação, sensibilidade, competência e um caráter bem desenhado, o trabalho nos será um inferno, ganhemos o que ganharmos. Não é por
outra razão que há tão pouca gente feliz no trabalho.
Resumindo: a saúde, quase sempre depende de nós, de cuidá-la, de preservá-la, de respeitá-la... Coisa nossa.
A relação no casamento tem que ser consequência de um bom namoro,
com tempo para que os interessados se conheçam, com bons princípios e tolerâncias, com caráter, enfim. Quer dizer, quase tudo de importante na vida depende de nós. Mas pela estupidez que nos forma “geneticamente” andamos em círculos ou não raro para trás. Culpa nossa.

VENDEDORES
Muito comum um vendedor, lá pelas 4 horas da tarde, colocar a pasta sobre
uma mesa e bufar: - “Estou cansado, acho que deu por hoje”! Cuidado. Não raro,
confundimos cansaço com preguiça. E você sabe, um vendedor que sinta “cansaços” não irá longe na atividade. Vendedores não dormem, não descansam, não arriam a pasta, vendedores gastam, isso sim, solas de sapato. Esses são os que vão bater o gongo na festa de fim de ano da empresa, os melhores, os que venderam mais.
É para poucos. A maioria que anda por aí só pergunta: “Quer comprar”? Não...

INVEJA
A inveja seca os ossos, dizia Salomão, o rei. Um exemplo, testemunhei-o. Algumas colegas, jornalistas, olhavam as fotos da Internet de uma “jovem” atriz de
novelas que está a passar as férias em Paris. Uma das mulheres do grupo chamou
a atenção das outras para as rugas que atriz “teria” no canto dos olhos... Quer dizer, ela não notou a Torre Eiffel lá atrás, notou as rugas da outra. Mulheres!

FALTA DIZER
Leitora, Deus a livre de ouvir seu marido lhe pedir para comprar um par de
pantufas para ele, Deus a livre. Pantufas e poltronas são a “morte” em vida dos
Musicoterapia é trabalhada em grupos na escola especial

Sorrisos mostram que alunos aprovaram a nova terapia

homens... Mexam-se, acomodados.
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REDE FEMININA

Voluntárias e vitoriosas
participam de Chá na Re Mattia
Um momento de
aprendizado e reflexão.
Assim foi a terça-feira
(10) das voluntárias da
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maravilha e das vitoriosas do
Projeto Pérolas. Elas participaram de um chá no
espaço Re Mattia e, conforme a presidente da
Rede Feminina, Cicilia Heydt, a atividade começou com uma reflexão sobre a necessidade
do autodesenvolvimento
por meio das perguntas e
ferramentas de coaching.
Após, uma dinâmica foi
promovida sobre mudanças, e para finalizar,
chá da tarde foi servido.
De acordo com a
empreendedora e coach
Renata Mattia, o encontro faz parte das atividades que serão desenvolvidas para o Projeto
Pérolas. “O momento
será mensal. O objetivo sempre será a reflexão para que cada dia
mais elas possam viver felizes na busca,

Divulgação

Encontro faz parte das atividades que serão desenvolvidas para o
Projeto Pérolas

com mais autoconfiança, autoestima para lidar com as adversidades
da vida, seja no tratamento ou pós-tratamento, no caso das vitoriosas,
ou ainda, ao exercer a liderança, sendo voluntárias da entidade”, declara.
Para a presidente, a
ação é especial na entidade. “É muito importante que possamos sair
um pouco da nossa rotina, avaliando também
as nossas vidas, agindo e pensando na nossa melhora contínua.
Agradecemos a Nolte e a Renata pela oportunidade”, avalia Cicilia.
PRECISO VIVER
Garantir que todos os
pacientes tenham acesso a um tratamento de
saúde humanizado e no

tempo certo é um dos
objetivos da campanha
“Preciso Viver”. A ação,
que foi lançada no Brasil no domingo (8), em
parceria com as redes estaduais, teve a primeira edição. Durante a data,
os voluntários e pacientes
vestiram as cores branco e
rosa com o objetivo de garantir a aplicabilidade e eficácia da lei 3752/12, que
estabelece prazo máximo de 30 dias para que as
unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) realizem exames diagnósticos
e executem procedimentos necessários à saúde
dos pacientes. Em Maravilha, a Rede Feminina desenvolveu ações, como
panfletagem e divulgação nas redes sociais, para
lembrar a importância do
atendimento rápido.

INFORME PUBLICITÁRIO

BRDE contratou R$ 2,2 bilhões em
financiamentos em 2017
O BRDE contratou R$ 2,2 bilhões em financiamentos na
Região Sul em 2017. O resultado coloca o BRDE como o
maior repassador de recursos entre as instituições
credenciadas pelo BNDES na Região Sul e o sexto
colocado entre as instituições de todo o País. Foram
33.065 empregos criados ou mantidos, 6.613 diretos e
26.452 indiretos. As operações também geraram o
recolhimento de ICMS incremental de R$ 359 milhões que
os três estados
Das 4.744 operações de crédito realizadas pelo BRDE,
79% foram para micro, pequenas e médias empresas
(MPMEs), num volume de pouco mais de R$ 1 bilhão. O
valor médio dos financiamentos concedidos pelo Banco
em 2017 foi de R$ 463 mil, o que demonstra o
compromisso do BRDE com o fomento ao
desenvolvimento econômico e social sustentável para
empreendimentos de todos os portes. Somado o valor de
R$ 2,2 bilhões das contratações aos recursos próprios
dos investidores, o total aplicado nos projetos financiados
pelo banco chega a R$ 4,071 bilhões.
Nas contratações em 2017, foi destaque entre os
programas de crédito do banco o BRDE Produção e
Consumo Sustentáveis - PCS, com R$ 45,7 milhões
destinados a empreendimentos de desenvolvimento
sustentável - econômico, ambiental e social - na região
Sul do Brasil.
www.brde.com.br

POLÍCIA CIVIL Delegado Ulisses Gabriel esteve no Extremo-Oeste de SC nesta semana

Presidente da Adepol/SC fala sobre
demandas da segurança pública
Conhecer a realidade da
Segurança Pública de cada
região é o objetivo do roteiro de visitas que o presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Santa
Catarina (Adepol-SC), Ulisses Gabriel, vem realizando
por todo o Estado de Santa
Catarina. Na terça-feira (10)
o presidente deu seguimento ao roteiro em visita a São
Miguel do Oeste. Em entrevista ao Grupo WH Comunicações, Gabriel destacou
que durante as visitas a cada
regional busca ouvir as demandas dos delegados em
segurança pública.
“O objetivo é apresentar o que a Adepol realizou
no ano 2017, quando assu-

mi pela segunda vez a associação. Observamos em
várias regiões que existem
questões pontuais e gerais,
em especial a necessidade
de recomposição de efetivo,
a nomeação de mais delegados, agentes, psicólogos e escrivães para que a Polícia Civil (PC) possa se fortalecer e
produzir um resultado prático e eficiente para a população”, explica.
O delegado salienta outras demandas importantes
para aumentar a eficiência
dos trabalhos da Polícia Civil, a exemplo de novas viaturas e equipamentos. “Há
a necessidade de aquisição
de novas viaturas por parte
do Estado para que o policial

Camila Pompeo/O Líder

Delegados Henrique Muxfeldt e Ulisses Gabriel

possa ter um instrumento de
trabalho em perfeito estado de conservação. A última
aquisição foi no ano 2013.
Também a questão de computadores, os últimos foram
adquiridos em 2013 e o instrumento é de suma importância para a investigação.
Verificamos também a importância da aquisição de

tecnologias de investigação”,
argumenta.
Na região de fronteira, o
delegado regional de Polícia
Civil, Henrique Muxfeldt, salienta que a demanda mais
importante é justamente o
aumento de efetivo, para que
a fiscalização possa ser reforçada de forma a coibir diversos tipos de crimes.

CONHECIMENTO

Professora do Ceja participa de Seminário
Escolar Paralímpico
A professora do Centro de Educação de Jovens
e Adultos (Ceja) de Maravilha Vanderléia Carlotto participou do Seminário Escolar Paralímpico realizado em
Florianópolis. Na oportunidade, ela fez cursos específicos de capacitação em determinados tipos de deficiência.

O objetivo do evento,
promovido pela Comissão
Paralímpica, foi proporcionar conhecimentos e oportunizar a socialização de experiências em benefício da
inclusão de pessoas com deficiência. Vanderléia agradece os colegas do Ceja de
Maravilha e a direção.

FAMÍLIA NA ESCOLA
O Ceja realizou diversas
atividades em alusão ao Dia
da Família na Escola. No último dia 5 as psicólogas Edinara Michelon Bisognin e Eliane
Cadoná, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), ministraram palestra intitulada
“Família e escola”.

No sábado (7) a programação teve início às 10h com
mateada, proporcionando
momentos de lazer e interação, seguida de almoço. De
acordo com a equipe, o dia
foi muito agradável. “Agradecemos a todos pela participação, bem como pela colaboração para que este dia se
tornasse especial.”
Fotos: Divulgação

Vanderléia Carlotto fez cursos de capacitação

Evento contou com momentos de lazer e interação
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ECONOMIA E NEGÓCIOS

“Se não puder destacar-se pelo
talento, vença pelo esforço”

Dave Weinbaun

por Raquel Basso Hübner
raquel@jornalolider.com.br

Pesquisa aponta em que dias a passagem
aérea é mais barata e mais cara
O preço de passagens aéreas pode variar em cerca de 25%
de acordo com o dia da semana escolhido para viajar. De acordo
com o levantamento da agência de viagem virtual ViajaNet, a segunda-feira tem o bilhete mais barato em trechos nacionais, enquanto que o domingo possui o tíquete mais caro. Para viagens
internacionais, o voo mais barato sai às terças-feiras. Viajar na segunda-feira pode ser 15% mais barato em média em relação ao
resto da semana ainda. Apesar de ser o dia mais barato, não é o
preferido. O dia mais escolhido é a quinta-feira, com 16% do total
de compras. O pior dia para viajar, tanto pela preferência, quanto pelo preço, é o domingo, com 11% do total de compras e bilhetes 25% mais caros em relação à segunda, por exemplo. Em
relação aos voos internacionais com saída do Brasil, o valor médio do embarque nas terças-feiras é cerca de 10% menor em relação aos preços do sábado, apontado como o mais caro da semana. Nos demais dias, quase não há variação na tarifa. Para fazer
o levantamento, o ViajaNet considerou a média de preços e o volume de passagens aéreas compradas para embarques nacionais e internacionais entre os dias 1º e 15 de março deste ano.

Prestação de
serviços de CPF –
fim do convênio da
Receita com a Caixa
A Receita Federal informou que a Caixa Econômica Federal deixou
de prestar atendimento ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). A partir
de agora, serviços de CPF
podem ser solicitados gratuitamente por meio do
sítio da Receita Federal,
na internet, ou nos órgãos
públicos conveniados. O
cidadão também pode solicitar os serviços relativos ao CPF nas unidades
de atendimento dos Correios ou do Banco do Brasil, ao custo de R$ 7,00.

INSS convoca para perícia 152 mil
beneficiários de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez
O edital de notificação faz parte do
pente-fino que o governo federal realiza, desde agosto de 2016, nos benefícios por incapacidade pagos pelo INSS.
O programa de revisão está em sua segunda etapa. O MDS, pasta a qual o
INSS é vinculado, planeja realizar 1,2
milhão de avaliações médicas até o fim
deste ano. Na última quinta, segundo o ministro Alberto Beltrame (MDS),
o governo convocou para perícia beneficiários que precisam passar pelo
exame obrigatório e não foram localizados em razão de endereço desatualizado ou com informações incorretas.
Também foram convocados via edital beneficiários que receberam a carta
do INSS, que comunica a necessidade
da revisão médica, mas não agendaram a perícia no prazo determinado.

Mercado Imobiliário

Gigantes da internet sabem
por onde você anda, que
lugares frequenta e com quem fala
Ao criar uma conta em algumas das plataformas de grandes empresas,
seja no Facebook ou no Twitter, qualquer pessoa cede informações corriqueiras sobre si, como nome, endereço de e-mail, endereço residencial, número de telefone. Em alguns casos, cedem também o número do cartão de crédito. Todas essas empresas conseguem identificar onde uma pessoa está,
usando sensores dos aparelhos, como o GPS, ou combinando uma série de recursos, como conexão via Bluetooth, o endereço IP do dispositivo e até conexões a redes de Wi-Fi ou a torres de celular. Sabem ainda o modelo de smartphone, computador ou TV usados, se os sistemas operacionais já foram
atualizados e até a qualidade da rede móvel. Essas empresas também criam
uma ideia sobre as pessoas analisando como se comportam em suas ferramentas. Elas também processam e estudam esses dados para produzir descobertas. Conforme matéria divulgada no G1, um estudo mencionado da
Universidade de Cambridge apontou ser possível chegar à orientação sexual ou política, religião, estabilidade emocional de uma pessoa, ou até se consome drogas ou bebidas alcóolicas em excesso, sem ter que perguntar a ela.
Basta apenas um escrutínio de suas “curtidas” no Facebook. Os especialistas criaram um sistema que esquadrinhou perfis e “curtidas” de 58.466 pessoas. As previsões foram confrontadas com entrevistas e testes de personalidade. Os acertos foram altos. Usar o modelo para identificar se alguém é
cristão ou muçulmano apresentou 82% de assertividade. Adivinhar se um sujeito é democrata ou republicano chegou à resposta certa em 85% dos casos. Já a orientação sexual de um homem foi descoberta em 88% das vezes.

As vendas de imóveis novos cresceram 81,5% em fevereiro, na comparação com igual
período de 2017, na cidade de
São Paulo, para 1.448 unidades. Em relação a janeiro, porém, houve queda de 14,4%. O
Valor Geral de Vendas (VGV) somou R$ 644,6 milhões em fevereiro, com expansão de 16,1%
ante o segundo mês do ano passado, mas 6,6% abaixo do de janeiro. Os comparativos foram
atualizados pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) de fevereiro.

Airbus vai colocar camas
para levar passageiros
no compartimento
de cargas do A330
A fabricante de aeronaves Airbus anunciou nesta terça-feira (10) que vai desenvolver um espaço com camas para
passageiros no compartimento de cargas do avião A330. Segundo a empresa, os módulos com beliches poderão ser
substituídos por carga em paradas das aeronaves. As companhias aéreas poderão solicitar
a inclusão do produto em seus
modelos A330 a partir de 2020,
quando a fabricante espera obter a certificação. A Airbus disse
também que a inclusão do módulo com camas está em estudo também na aeronave A350
XWB. Entre as empresas brasileiras, Azul e Avianca têm na
sua frota modelos A330, que são
usados em voos internacionais.
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NOVIDADE Evento contou com pronunciamentos, bênção, coquetel e desenlace da fita

Cooperativa Sulcredi inaugura em Maravilha
A Sulcredi inaugurou
uma unidade em Maravilha
na manhã de segunda-feira
(9). O evento contou com explanação do vice-presidente, Ivandro Luiz Filippin, sobre a história da cooperativa,
e desenlace da fita feito pelo
presidente, Dirlei Bertocchi,
e pela prefeita de Maravilha,
Rosimar Maldaner. A inauguração também teve coquetel
e bênção feita pelo ministro
Olindo Tibola.
O presidente da Sulcredi,
Dirlei Bertocchi, afirma que
a decisão de inaugurar uma
unidade em Maravilha surgiu após planejamento e estudo de mercado. “Percebemos que no município existe
um espaço interessante para
podermos contribuir com o
processo de desenvolvimento. Acreditamos também que

Dirlei Bertocchi, presidente da
cooperativa

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

instituição financeira, mas
com uma característica importante, que é o cooperativismo. “O sistema cooperativista é precursor da chamada
economia
compartilhada.
Por exemplo, estamos situados em uma região, pessoas
possuem sobra de caixa e outras têm necessidade de buscar recursos para desenvolver
seus projetos e sonhos. Então,
o que é a economia compartilhada? É poder aproximar

esses dois atores e eu acredito que o sistema cooperativista faz isso muito bem, por isso
tem crescido tanto no mundo
todo. Hoje uma em cada três
pessoas do planeta estão de
alguma forma ligadas a uma
cooperativa”, explica.
Em Maravilha, a Sulcredi está localizada no edifício
Illuminato. “Convido a todos
para conhecer as instalações
e acompanhar nosso trabalho”, destaca.

Sulcredi está localizada no
Edifício Illuminato

aqui encontramos um ambiente propício e especial
para realizar nosso trabalho”,
destaca.
Com matriz em São Miguel do Oeste, a cooperativa criada em 2006 possui diversas unidades na região.
“Quando começamos, nosso
público inicial eram os agricultores. Com o passar do
tempo, fomos aumentando
nosso quadro social e hoje
atendemos praticamente todos os setores da sociedade”,
diz.
Bertocchi afirma que a
cooperativa possui todos os
produtos e serviços que as
pessoas procuram em uma

Vice-presidente falou sobre a história da cooperativa

Evento contou com a presença de lideranças e comunidade

Bênção feita pelo ministro Olindo Tibola

Rosimar Maldaner e Dirlei Bertocchi fizeram o desenlace da fita

QUALIFICAÇÃO

TAC DA ACESSIBILIDADE

Promotora diz que aditivo é última alteração
e prazos devem ser cumpridos

Professores participam de
workshop em Maravilha
Com o tema Qualidade da Fala e
Processos Neuroatencionais, o Espaço
Clínico Aprender promoveu workshop
na quinta-feira (12). O evento foi ministrado pela fonoaudióloga Ana Paula
Mombak e pela psicóloga Geísa Tibulo.
Esta foi a primeira edição da qualificação,
que recebeu pedagogos de Pinhalzinho,
Iraceminha e Maravilha, mas conforme a
proprietária do Centro, Jucemara Gauer,
a dose será repetida. “Como a procura foi
grande, pretendemos realizar mais uma
vez o curso, ainda neste mês”, afirma.

O objetivo do evento foi repassar conhecimentos importantes para a rotina do trabalho em sala de aula, propiciando maiores cuidados na prevenção
de patologias relacionadas à voz e dificuldades de atenção no ambiente escolar. A nova data ainda não está confirmada e o ingresso para a palestra deverá
custar em torno de R$ 15. “O Espaço Clínico Aprender agradece todos os participantes e interessados no evento frisando que a intenção é promover mais
encontros como estes”, explica Jucemara.
Carine Arenhardt/O Líder

Profissionais da região participaram do evento

Após assinatura de aditivo que
amplia os prazos para cumprimento do TAC da Acessibilidade,
a promotora de Justiça da Comarca de Maravilha, Ana Laura Peronio Omizzolo, afirma que o cenário demandou nova análise, já que
alguns prazos começaram a se esgotar no início deste ano. Conforme ela, algumas situações particulares precisaram de análises
específicas. As mudanças foram feitas após reuniões entre Ministério Público, prefeitura e Associação dos Portadores de Necessidades
Especiais de Maravilha (ASPMA).
Sobre a análise da comunidade,
a promotora diz que o TAC do ano
passado já é um documento com
força executiva, flexibilizando os
prazos. Porém, tudo já está na legis-

Ederson Abi/O Líder

Ana Laura Peronio Omizzolo está trabalhando
na Comarca de Maravilha, após saída de
Guilherme André Pacheco Zattar

lação. Ela lembra que o aditivo, assinado recentemente, trata de forma
diferenciada imóveis de térreo e piso
superior, população carente, endereços para apenas correspondência.
Segundo ela, é um tratamen-

to diferenciado, com prazos maiores. “Agora, o prazo está contando.
A comunidade precisa se organizar e começar a colocar em prática essas obras para que nós tenhamos uma Maravilha acessível
e para que seja uma cidade efetivamente de todos”, afirma.
Para a expectativa de ainda discutir o assunto, a promotora diz que
os prazos já se esgotaram há cerca de 10 anos e o objetivo é que a
lei seja cumprida. “A discussão, audiências públicas, tudo isso foi realizado no começo do ano 2017. Inclusive, houve, infelizmente, uma
baixa adesão da população. Agora, neste momento, o que resta é
simplesmente o cumprimento das
obrigações, com esses novos prazos fixados”, finaliza a promotora.
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Qual a indicação médica da
cirurgia de prótese peniana?
“A única e
exclusiva
indicação
para colocar
o implante é
no homem
que sofre de
disfunção erétil
e que já tentou,
sem sucesso,
outras
formas de
terapias mais
conservadoras”

A

cirurgia de prótese peniana, ou melhor, a cirurgia
de implante peniano consiste em introduzir dentro
dos canais cavernosos (corpos cavernosos) equipamento que faça o
pênis simular uma ereção com rigidez adequada para obter uma relação sexual satisfatória.
Existem dois tipos de implante: o inflável e o semirrígido ou maleável. O primeiro imita muito bem

um pênis normal, ou seja, permanece flácido durante o repouso e ereto quando o homem deseja manter relação sexual. Tudo
isso é controlado por um mecanismo dentro da bolsa testicular e exige alguma destreza manual para o
manuseio. A semirrígida, por sua
vez, é mais simples e permanece
sempre dura, pode ser dobrável para
urinar por exemplo.
A cirurgia é realizada em hospital e necessário um dia de internação hospitalar. A anestesia, em geral,
é raquidiana, mais sedação. É aconselhável afastamento do trabalho
por sete dias.

Indicação
A única e exclusiva indicação
para colocar o implante é no homem
que sofre de disfunção erétil e que já
tentou, sem sucesso, outras formas
de terapias mais conservadoras.

É totalmente errado o conceito de que implantar uma prótese
irá melhorar algum problema conjugal ou de relacionamento. Assim
como acreditar que após esta cirurgia problemas de libido, orgasmo ou ejaculação irão cessar.
Gostaria de salientar aos nossos leitores que a colocação destes
equipamentos jamais poderá aumentar em comprimento ou diâmetro as medidas originais do pênis. Simplesmente não tem esta
função.
Recomendo, sempre, procurar
um urologista para conversar sobre esta opção terapêutica. Ele é o
especialista mais apropriado e treinado para lhe orientar.
Fonte: Sociedade
Brasileira de Urologia
Dr. Eduardo Bertero
– São Paulo, SP
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NOVIDADE Secretaria Municipal de Saúde de Maravilha começa a oferecer
novas práticas integrativas e complementares
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

PSICÓLOGOS, PROFISSIONAIS
DA SAÚDE E COMPETÊNCIA
O papel do psicólogo é explicar de maneira fundada (e
não pessoal) o “porque” e “como” a pessoa chegou lá, aqui
no agora, a sentir o que sente, a fazer o que faz e agir ou sofrer a repetição de alguns mecanismos e significados.
A primeira parte da função do psicólogo é falar, é
explicar. É colocar a pessoa na condição de ver-se e
entender-se. Mesmo quando dói.
Feito isso, vêm as propostas, dicas e soluções baseadas
na especificidade do indivíduo, que é sempre único.
A partir da individualidade do paciente, o psicólogo tem
que propor uma série de cenários para os quais, conforme
aos fazeres, obter-se-á consequências; também informando
sobre os prazos necessários para ter os efeitos escolhidos e
desejados.
Cada palavra, cada pergunta, cada dica é finalizada a um
objetivo específico que em cada momento, se solicitado, tem
que ser compartilhado e explicado.
Não existe silêncio vazio. Não existem perguntas, sobre
cujas respostas não se sabe o que fazer.
Tudo isso tem que basear-se sobre uma enorme competência científica e técnica que tem que ser continuamente
atualizada, porque maneja com um grande poder: a vida, o
equilíbrio, o bem-estar ou não da pessoa e do seu sistema.
O paciente tem o dever contínuo de conferir o preparo
do seu profissional.
Peçam e perguntem sobre o que se baseia o seu psicólogo para fazer o que faz e dizer o que diz. E onde está indo
ou quer chegar.
Peçam sempre, para qualquer profissional da saúde, se
fala inglês. Se não fala inglês, não tem como ficar atualizado. Isto testemunha, sem sombras de dúvida, a sua competência.
A psicologia baseia-se em um entendimento científico dos processos humanos, que mudam continuamente e
constantemente em função dos tempos e das culturas.
A partir disso se explicam as origens do funcionar ou
não, do bem-estar ou do mal-estar.
A psicologia é muito mais matemática, semiótica, sociologia, antropologia, economia e neuro-fisio-anatomia do que filosofia, humanismo, espiritualidade ou papo.
Freud não é psicologia. Deus não é psicologia. A mão na
cabeça não resolve. A competência não é um diploma. É primariamente uma disposição ética a “ïntelligere” os fenômenos.
E isso pode até ser frustrante: para formar-se como psicoterapeuta na Europa, por exemplo, e ser habilitado para
atender pacientes, a formação que eu tenho precisa 11 anos
de universidade (dois diferentes), cinco de estágio, quatro como paciente individual e dois anos como paciente em grupo. A mais, tenho mestrado e quatro pós-graduações. Esta formação me permitiu dar aula nas universidades
italianas e suíças. Mas me atualizo constantemente, sendo
abonado aos newsletters de The Lancet, da OMS e fazendo os
cursos on-line da Harvard University. E apesar de tudo isso,
me sinto profundamente ignorante diante da psicologia. Impossibilitado e incapaz de ficar constantemente atualizado
e preparado.
A vida corre muito mais rápido do que a psicologia, assim como de todos os saberes em geral. Por isto é preciso o
único nutrimento capaz de mover sempre pra frente qualquer pessoa, precisa competência no seu trabalho: ou seja, a
paixão. Façam sempre o que gostam. É o único segredo para
trabalhar e se sentir bem.

Programação no Dia Mundial da
Saúde apresentou novos serviços
A população maravilhense já pode buscar os novos
serviços oferecidos gratuitamente nas unidades de saúde. Conforme a secretária
municipal de Saúde, Miriane
Sartori, o SUS incorporou recentemente novas práticas de
medicina integrativa e complementar, e aos poucos estas
novidades passam a ser ofertadas em Maravilha.
No sábado (7) o Espaço Criança Sorriso e o Centro de Saúde 1 sediaram diversas atividades lembrando
o Dia Mundial da Saúde, programação que também teve
como objetivo fazer uma breve demonstração para a comunidade local das novas

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Atividades em grupo foram realizadas no Espaço Criança Sorriso

práticas integrativas e complementares. Durante a tarde

Atendimentos individuais também foram oferecidos

teve atendimentos individuais e em grupos, como aulas
de ioga, pilates, massagens
terapêuticas e relaxantes,
ventosaterapia, acupuntura,
reflexologia, terapias com florais, entre outras.
A partir desta semana estes novos atendimentos passaram a ser incorporados nos
serviços oferecidos para a população maravilhense. Miriane destaca que quem tiver
interesse em conhecer mais

sobre estas práticas, pode
buscar mais informações junto à sua unidade de saúde.
Um dos principais objetivos é trabalhar a saúde preventiva. Estes serviços já são
oferecidos em estabelecimentos particulares e agora
também fazem parte do SUS.
A secretária afirma que a resposta da comunidade é muito
positiva e já no sábado cerca
de 300 pessoas participaram
das atividades.

REGIÃO

LEO Clube Maravilha ganha título de
campeão-geral em encontro
A região A de LEO Clubes de Santa Catarina, integrantes do Distrito LD-8, participou de encontro realizado em
Iraceminha. O evento de integração teve competições de diversas categorias e o clube maravilhense ganhou o prêmio de
campeão-geral. Conforme o presidente da entidade, Diego Engler, o momento foi de alegria
entre os quase 40 participantes de Maravilha. “Ficamos felizes com resultado, mas o importante mesmo é socializar
entre as cidades e compartilhar informações sobre as campanhas realizadas”, explica.
Na segunda-feira (9) parte do clube participou da 3ª reunião de parceiros da sala de situação, com o objetivo de criar
estratégias de combate e con-

Divulgação

Clube maravilhense no momento da premiação

trole do mosquito Aedes aegypti. O evento, que foi realizado no
Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd) de Maravilha, foi ministrado pelo coordenador da sala
de situação, Francys Balestreri.
PRIMEIROS SOCORROS
A campanha de qualificação sobre os primeiros socorros
teve mais uma etapa realizada.
Na quarta-feira (11) os integran-

tes foram a Santa Terezinha do
Progresso para promover 4 ho-

ras de instrução sobre o atendimento pré-hospitalar com profissionais da área da saúde do
município. “Tivemos o intuito
de melhorar a primeira fase-resposta, com o foco na questão
de acidentes, como manusear, transportar as vítimas, e reanimação cardiopulmonar, além
dos primeiros socorros no geral”,
explica Renan Lazaretti, bombeiro e integrante do clube.
Divulgação

Qualificação teve o apoio da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar
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APNEIA OBSTRUTIVA

Líder
nstantin/O
Camilla Co

er uma boa noite de sono
é vital e traz diversos benefícios. Entretanto, os
distúrbios respiratórios do
sono prejudicam, cada vez
mais, a saúde e qualidade
de vida de grande parte da
população. A cirurgiã-dentista Alessandra Kasper Ortolan participou recentemente de uma capacitação
na área de Odontologia do
Sono em Bauru (SP). Ela já
participou também de outros cursos na área, com
destaque para o Coaching
Dental Sleep Medicine, realizado em Joinville.
A profissional explica
que os distúrbios respiratórios abrangem diversas patologias. “Se classificarmos
em níveis de severidade, temos em ordem crescente o
ronco primário, a síndrome da resistência das vias
aéreas superiores, a hipopneia e a apneia obstrutiva
do sono”, diz.
Alessandra afirma que
a apneia obstrutiva do sono
ocorre quando os músculos da garganta relaxam e as
vias respiratórias fecham, o
que impede a respiração
adequada. “Isso pode reduzir drasticamente o nível de
oxigênio no sangue. Assim,
o cérebro recebe a mensagem de que algo está errado. Por ser incapaz de respirar, você desperta. Esse
problema se repete diversas vezes ao longo da noite e pode causar sérias
complicações, como pressão alta, diabetes, arritmias

cardíacas, infarto, AVC ou
até mesmo acidentes de
trânsito ou de trabalho devido à excessiva sonolência
durante o dia”, alerta.
Os pacientes devem ser
tratados por uma equipe
multidisciplinar, entre eles
o cirurgião-dentista, que
poderá indicar o uso de um
aparelho intraoral para ser
usado durante o sono ou
uma cirurgia ortognática de
avanço mandibular. “Lembrando que o tratamento
mais adequado da apneia

obstrutiva do sono deverá
ser indicado pelo médico
do paciente, conforme a severidade”, afirma.
Alessandra destaca que
a apneia é um grave problema de saúde, muitas vezes negligenciado, e que
deve ser tratado com profissionais capacitados. “A
integração dos profissionais da área da saúde também é fundamental para
que o paciente receba o
tratamento mais indicado e
eficaz”, diz.

CAUSAS E SINTOMAS
A causa da apneia obstrutiva do sono
envolve os fatores anatômicos individuais
do paciente, obesidade, aumento das
amígdalas, problemas respiratórios
alérgicos, entre outros.
Os sintomas relatados com mais frequência
são: sonolência diurna excessiva, ronco,
sono não reparador (a pessoa já acorda
com a sensação de cansaço ou de que
não dormiu bem o suficiente), paradas da
respiração durante o sono presenciadas
pelo cônjuge ou familiares e dor de cabeça
pela manhã.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
Alessandra explica que o diagnóstico correto da
apneia é fundamental. “É necessário realizar um
exame chamado polissonografia. Com base neste
exame, o médico irá orientá-lo sobre a melhor forma
de tratamento”, diz.
O tratamento será planejado de acordo com as
necessidades individuais de cada paciente e de
acordo com o grau de apneia apresentado. Em
geral, envolve a adoção de medidas clínicas simples,
como perda de peso ou diminuição da ingestão de
álcool, aliadas ao uso de dispositivos ou aparelhos
que visam facilitar o fluxo do ar pela via aérea, como
os aparelhos de pressão positiva para via aérea
superior, indicados pelos médicos e adaptados
por fisioterapeutas, e os aparelhos intraorais,
confeccionados pelos dentistas.
O tratamento pode ainda envolver cirurgias
realizadas por médicos otorrinolaringologistas para
remoção de amígdalas ou outro problema na região
de nariz e garganta.

Divulgação

Problema de
saúde é grave e
deve ser tratado
de acordo com
as necessidades
individuais de
cada paciente

Cirurgiã-dentista
Alessandra
Kasper Ortolan

Dentista recebeu diploma após curso
teórico e prático com clínica em
pacientes

14

, 14 DE abril DE 2018

REGIÃO Com fechamento de ADRs, Deinfra/SC deve assumir responsabilidade nos serviços, mas justificou
não dispor dos recursos necessários para atender a todas as demandas

Sem manutenção, matagal começa a tomar
conta das rodovias estaduais
Transitar pelas rodovias federais da região tem sido um
desafio há vários anos. Estradas
esburacadas, com sinalização
precária, tornam o percurso
dos motoristas mais tenso nas
BRs 163 e 282. Nas rodovias estaduais da região, no entanto, a
realidade tem sido parecida. No
Extremo-Oeste, as principais
rodovias da região de São Miguel do Oeste e Maravilha são
as SCs 492, 161, 160, 163, 473,
386 e 496, a maioria sem qualquer manutenção há um bom
tempo. Depois de ser procurada por um leitor, a reportagem
do Jornal O Líder circulou por
alguns dos principais trechos e
constatou que alguns se encontram em estado de abandono.
Nas rodovias onde existe
acostamento, a vegetação começa a tomar conta do espaço, e naquelas em que o acostamento não existe, a vegetação
só não toma conta do asfalto porque acaba sendo “aparada” pelos veículos. Até então, a
manutenção das rodovias estaduais pavimentadas e não

pavimentadas eram de responsabilidade das agências de
desenvolvimento regional, com
a transferência de recursos e de
equipamentos pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra).
No entanto, com o fechamento de 15 ADRs, entre elas
as de Itapiranga e Dionísio Cerqueira (incorporadas à ADR de
São Miguel do Oeste) e de Palmitos (incorporada à ADR de
Maravilha), o trabalho acabou
ficando a cargo do Deinfra. Em
contato com a assessoria de imprensa de Paulo França, secretário de Estado da Infraestrutura e presidente do Deinfra/SC,
a reportagem foi informada,
por e-mail, que “a manutenção
das rodovias estaduais que estava a cargo das ADRs está sendo rediscutida no âmbito do
governo do Estado”.
Conforme a assessoria, o
Deinfra deve assumir a função,
mas não dispõe dos recursos
necessários para atender a todas as demandas. “Há também
um problema de dotação or-

SHOW GOSPEL

Chris Durán estará em
São Miguel do Oeste
Chris Durán, um dos mais
conhecidos cantores gospel do
mundo, fará apresentação em
São Miguel do Oeste no dia 27
de abril, a partir das 20h, no
Clube Comercial. Os ingressos para o louvor e palavra começam a ser comercializados
na próxima semana, no valor de
R$ 15. O evento é realizado pela
Igreja Presbiteriana do Brasil.
Pastor da Igreja Apostólica

Geração da Conquista, no Rio
de Janeiro, o cantor Chris Durán iniciou a carreira em 1998
e teve sucesso nas paradas
de música nos EUA. Somente em 2000 ele se converteu
após um acidente de carro no
Chile, entrando para a música gospel com o CD “Reverência”. Seu mais recente trabalho
foi o álbum “Eloim”, lançado no fim do ano passado.
Divulgação

Fotos: Camila Pompeo/O Líder

Rodovias da região estão tomadas
por vegetação

çamentária para que o Deinfra
possa investir na manutenção
das rodovias estaduais”. Por fim,
a assessoria disse que, num esforço conjunto dos órgãos responsáveis, o governo está trabalhando para resolver esta
situação. “Aguardamos, portanto, um encaminhamento do governo para que as reclamações

da população possam ser solucionadas”, finaliza.
O Jornal O Líder também
questionou o Deinfra quanto
à recém-inaugurada SC-161,
entre Romelândia e Anchieta,
que se tornou corredor de veículos de carga que cortam caminho para evitar rodovias federais em estado precário de
trafegabilidade. No local, a falta
de balança para pesagem dos
veículos começa a prejudicar a
malha viária.
Em setembro passado o
superintendente Extremo-Oeste do Deinfra, Jânio Dreyer
Schreiner, afirmou que instalar uma balança na rodovia
era uma preocupação do órgão, mas dependia de recursos.
Questionado sobre o assunto, o Deinfra/SC não respondeu à demanda, mas destacou
que a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) passou a fiscalizar o
trecho em março deste ano. Até
então, um trecho de cerca de 20
quilômetros estava sem fiscalização policial por falta de convênio com o governo do Estado.

POLÍCIA CIVIL

Divisão de Investigação Criminal de São Miguel
do Oeste sedia encontro de trabalho das DICs
Nesta semana a Divisão de Investigação Criminal de São Miguel do
Oeste sediou o segundo encontro de trabalho das DICs subordinadas à Diretoria de Polícia
de Fronteira (DIFROn).
Na pauta foram tratadas
das últimas operações
e apreensões realizadas pelas especializadas, das estruturas existentes, ações conjuntas,
além do aprimoramento
dos inquéritos policiais e
técnicas de investigação.
Após, foi realizada
competição de tiro prático com premiação, finalizando o dia com a
participação do treinamento de acuidade vi-

sual e auditiva noturna,
na sede do 14º RCMEC.
Esta atividade é realizada uma vez ao ano e objetiva educar os sentidos
da audição e visão para
o combate de diligências
noturnas. Participaram
do encontro, além de delegados de Polícia, escrivães e agentes lotados
nas DICs de Xanxerê,
Chapecó, Concórdia, São
Lourenço do Oeste e São
Miguel do Oeste, delegados regionais, o diretor
de Polícia de Fronteira e
integrantes e coordenador no Saer de Chapecó.

Após o encontro, foi realizada
competição de tiro prático

Divulgação
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Você sabe
É este tema que iremos abordar nesta edição...
Um defeito comum entre os homens é não
saber como elogiar uma mulher da maneira

como elogiar uma
mulher corretamente?

correta. Não há dúvidas que todas gostam de ser
elogiadas, o problema é que os homens estão
habituados a frases feitas e a elogiar o óbvio,

apenas dizendo algo que imagina agradar a
mulher. Elogios são fundamentais no processo de
sedução e podem definir o sucesso na paquera.

Confira algumas dicas que separamos para vocês, homens:
Não seja previsível
Uma reclamação constante das mulheres é a
falta de criatividade e originalidade masculina na
hora de elogiar. Os homens, em sua maioria, estão
habituados a frases feitas, que aprendem na internet ou em uma balada. Para as mulheres, isto é
considerado como falta de espontaneidade.
Seja observador
Para elogiar uma mulher você deve parar de
prestar atenção no físico dela e observar outras características, como a personalidade, conversa ou a
maneira como ela se veste. Elogie algo nela que certamente outros homens não observaram. Desta maneira você será visto pela mulher como inteligente e
não como apenas interessado na beleza dela.
Olhe nos olhos
Elogiar uma mulher estando inseguro e nervoso
não causará nenhum efeito positivo, por isso aproxime-se com confiança, controlando a respiração e o

tom de voz, olhe nos olhos dela e faça o elogio.
Esteja atento aos detalhes
Se uma mulher se veste bem, é sinal que é
interessada em moda e certamente vai ficar admirada com um homem que elogiou sua roupa.
Uma mulher que gosta de dançar vai gostar de
ouvir de alguém que ela dança muito bem. Por
isso, esteja sempre atento no que é peculiar nela
e faça um comentário que seja relevante.
Seja verdadeiro
Uma boa dica para acertar no elogio é parar,
observar e definir o que te atrai na mulher além
da sua beleza. Então seja verdadeiro e faça elogios sobre o que realmente te chama atenção.
Isso vai fazer você parecer sincero e espontâneo.
Aprimore seu vocabulário
Use palavras mais significativas ao fazer um
elogio. Ao invés de dizer “você é linda”, você pode

usar palavras como adorável, elegante, radiante,
encantadora, etc. Mas não se esqueça de sempre
ser verdadeiro.
Não minta
É como diz aquele velho ditado: “mentira
tem perna curta”. Elogios falsos não atingem a
mulher. As pessoas sentem cheiro de mentira.
O resultado pode ser o oposto e o seu valor com
aquela mulher vai cair.
Seja oportuno
Não vá elogiando sua parceira todos os dias,
todas as horas, em tudo o que ela faz. Em vez disso, procure dizer o elogio certo e na hora certa.
Nunca subestime o poder de um elogio aleatório
ao longo do dia. Se você sabe que ela está tendo um
dia difícil, envie algum incentivo em uma mensagem de texto do celular. Se ela passou uma hora se
preparando, um elogio sobre sua aparência também é uma ótima forma de elogiar uma mulher.

Seja atencioso
Pegue uma caneta e anote todas as qualidades que você ama em sua parceira. Seja criativo
e deixe que suas emoções corram soltas por um
segundo. Por que não fazer uma surpresa e escrever uma carta citando tudo o que você mais ama
nela? Esta é uma das melhores formas de elogiar
uma mulher e demonstrar que a ama.
Não exagere
Elogiar uma mulher é você dizer para ela
suas qualidades, isso é bem diferente de bajulação. Nenhuma mulher vai gostar de ficar ouvindo a noite inteira que ela é linda, inteligente ou
uma deusa. Os elogios servem apenas para quebrar o clima e valorizar a mulher, mas não substituem uma boa conversa. Nunca se esqueça disso!
Agora é com vocês!
Bom fim de semana a todos!
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MODA & ESTILO
por Susane Zanin

Xadrez + listras
Na semana passada apresentei pra vocês as três
estampas xadrez que prometem ser a cara deste
inverno. A versatilidade dessas peças é tanta que você
pode combinar com camisas mais sérias, camisetas
divertidas e, por que não combinar com outras
estampas? Vim trazer aqui uma fórmula pronta para
você que quer sair da “mesmice”.
Muitas vezes quando escolhemos uma peça xadrez
para nosso look do dia acabamos optando por peças
lisas no resto do look. Claro que o básico sempre cai
bem, mas às vezes o básico pode ser ousado também,
como com as listras! É uma estampa superversátil
também e que fica linda combinada com o xadrez.
Use uma blusa listrada com uma saia ou calça xadrez,
uma saia listrada com um casaco xadrez, vestido
de listras com colete xadrez. As duas estampas são
harmônicas por terem listras, então está superliberado!
O único cuidado que você deve ter é quanto às
proporções, ambas as estampas devem ter tamanhos
similares. Fora isso, é só brincar com as combinações!

VOLTA AO MUNDO
por Henrique Hübner

Hoje daremos continuidade à nossa jornada pela
cidade de Nova Iorque, aprendendo um pouco mais
sobre o que esta belíssima cidade tem a nos oferecer!!!

Foi em Nova Iorque que foi fundada a primeira pizzaria dos Estados Unidos, em
1905, pelo imigrante italiano Gennaro Lomardi. A pizzaria está aberta até hoje.
Depois de um período conturbado em sua história, Nova Iorque é, atualmente, uma
das cidades mais seguras dos Estados Unidos. O grande divisor de águas para a questão
da criminalidade na cidade foi quando o então prefeito, Rudolph Giuliani, aplicou a “Teoria das Janelas Quebradas”, surgida em 1982, para resolver o problema da violência.

Big Apple é o apelido da cidade de Nova Iorque e tem muitos significados,
porém o mais legal de todos é como os músicos locais explicam o apelido, dizendo que significa “Play the Big Time”, ou “Aproveitar o grande momento”.

Agenda de eventos
Maravilha

São Miguel do Oeste

14/4 - Formatura Unopar – 19h – Lar de Convivência

14/4 - Projeto Flor&Ser – 14h30 – Clube Jardim

- Baile de Chope – 22h – Salão da Linha Cabeceira do Iraceminha

- Festa Um Ano de Cabróns – 21h30 – Setessete Bar &

- Festestranha Com Gentisquizita – 23h50 – Hangra

Bilhar

15/4 - Festa da Comunidade Católica do Bairro Floresta – 10h

20/4 - 8º Metal Reunion – 18h30 – Parque de

– Salão Bairro Floresta

Exposições Rineu Gransotto

- Peça Bom Apetite – 15h – Espaço Criança Sorriso

21/4 - 1ª Pista IPSC Etapa de Pré-Inauguração – 13h –

19/4 - Stand-up Bagual do Gaudêncio – 20h30 - Maravillhas

Clube do Tiro

Park Hotel

- 4ª Edição Construbeer – 16h - Chácara Kopalski

20/4 - Work chop – 0h30 - República Bowling Pub

- La Pingaiada a festa - 23h30 – Joy Lounge Bar

21/4 - Festa dos Idosos – 20h – Salão Comunitário Linha Três

26/4 - Show Toca do Rock com Velha Infância – 22h30 -

Coqueiros

Setessete Bar & Bilhar

22/4 - Festa da Comunidade Linha Primavera Baixa – 10h –

6/5 - Show com Alok – 16h30 – Parque Rineu Gransotto

Salão Comunitário Linha Primavera Baixa

Apesar de muito se falar em Manhatan, Nova Iorque tem quatro outros distritos, entre eles o Brooklyn. Do outro lado da famosa ponte que leva o seu nome, o
Brooklyn é conhecido pela forte cena cultural, pelos Hipster e por Todo Mundo
Odeia o Chris. Brincadeira à parte, se o distrito fosse uma cidade independente nos
EUA, o Brooklyn sozinho levaria a quarta posição entre as maiores cidades do país.
Espero que tenham gostado! Semana que vem retornamos para
encerrar nossa jornada pelos lugares mais visitados em Nova Iorque!!!
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

A gatinha Maria Luisa Tebaldi
comemorou seus 6 aninhos na
segunda-feira (9). Desejamos a ela
muitas felicidades e que os anjos te
protejam sempre! Com carinho, de
sua família.

Hoje a festa é por conta
da Nina. Uma pessoa
maravilhosa, cheia de luz, de
uma alma lindíssima, e dona
de um coração incrível. Que
que nessa nova etapa você
possa ter muitas alegrias
e realize tudo o que você
deseja! Feliz aniversário!

A família está radiante
com a chegada da doce
Maria Eduarda. Que
momento mágico! Que
esta linda menina cresça
com muita saúde e
alegrias. Parabéns por
este presente de Deus!

A linda e amada Valentina

A Plantimar parabeniza os aniversariantes do mês de abril

03/04 – Cleiton Jose Backes

12/04 – Marcio Galera

24/04 – Rafael Pertussatti

Mirela é uma fofura
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

design em pauta

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

por LUCIANE MOZER

SEMPRE ESCOLHA O AMOR
E dias tão turbulentos, com o ódio sendo disseminado, é
preciso buscar história onde a mensagem é de amor. E eu encontrei no site “só notícia boa”, que conta a linda história de
um garotinho vítima de bullying, por ter olhos com cores diferentes e lábios leporinos e adotou um gatinho, com as mesmas características, com os olhos diferentes, como os dele, e o
lábio também.
O menino Madden tem Heterochromia Iridum – a íris de
um olho tem cor diferente da íris do outro olho. Ele também
tem lábio com fissura, mais conhecido como lábio leporino.
Madden, que é um menino gentil e doce, foi vítima de bullying
no ônibus da escola e ficou com a autoestima afetada. Quando seus pais descobriram, eles trabalharam para ajudar a mudar sua percepção sobre o que havia acontecido, sem revidar.
A mãe de Madden, Christina Humphreys, viu uma foto no
Facebook de um gato com as mesmas condições do filho, ela
já sabia que ele seria da família. Ela saiu de Oklahoma para
Minnesota, nos EUA, para pegar o felino, que ganhou o nome
de Moon – em português, Lua.
“Um amigo postou uma imagem do gato em nosso grupo
de mães com fissuras. Este gatinho foi levado por um grupo de
resgate em Minnesota. Sabíamos imediatamente que esse gatinho era para ser parte de nossa família.
A mãe de Maddem ficou surpresa por ele ter as mesmas
condições do filho. “Ele não apenas tem lábio leporino, como
o nosso filho de 7 anos Madden. Ele também tem uma completa heterocromia iridum, como Madden. Eles estavam destinados a ser melhores amigos “, disse Christina.
“Sabíamos que deveríamos amar esse gatinho. Moon e
Madden são os companheiros perfeitos um para o outro. Em
meio a palavras de bullying e ódio, nós escolhemos o amor…
Esse gatinho é amor, e certamente foi feito para fazer parte da
nossa jornada e da jornada de Madden”, completou.
Veja a mensagem de igualdade e amor de Madden nas redes, depois que sofreu bullying num ônibus da escola:
“Não seja malvado com outras pessoas que são diferentes.
Já passamos por muitas coisas difíceis. Mostre a todos bondade! Você está perdendo muitas pessoas incríveis se estiver sendo um grande obstáculo para elas. Se alguém está sendo malvado com você, seja gentil com eles. Porque as pessoas mais
amáveis precisam mais de amor”.
E precisa dizer mais alguma coisa? A mensagem está clara,
precisamos de pessoas mais amáveis, gentis e que respeitem
as diferenças, não importa qual time torce, qual partido escolheu ou qual a cor da pele. O que realmente importa é amor,
que supera tudo!
Que tenhamos um fim de semana repleto de muito amor!

A VEZ DA PINTURA:

PAREDES COLORIDAS E CRIATIVAS SÃO TENDÊNCIA
Já foi o tempo em que casas e
apartamentos eram feitos por completo
em tons de bege, com pequenos
contrastes por meio de fibras e madeiras
no tom mel. Nesse manual “antigo” cores
eram toleradas no máximo em obras de
arte ou em alguma peça específica da
decoração. Na estrutura, paredes claras,
sempre em off-white, e toda a marcenaria
de portas, guarnições e rodapés passaram
a ser laqueados e brancos.
O branco é lindo — mas é tão usado que
cansa, não é mesmo? Portanto, encha os
olhos com essas ideias cheias de cor. Vale
tudo, menos parede branca!

na sua estante
Quem tem medo do
feminismo negro?
Os Mandarins

Publicado em 1954, este livro
assinala o definitivo engajamento
político e literário de Simone de
Beauvoir. Romance existencialista,
Os Mandarins descreve a
atmosfera febril da França entre
1944 e 1948, as repercussões da
Segunda Guerra Mundial, a agitação
intelectual, a corrupção moral, os
dilemas e as dúvidas da esquerda
e, sobretudo, “o chão coberto de
ilusões desmoronadas”. Simone
de Beauvoir recebeu por este livro
um dos mais importantes prêmios
literários da França, o Goncourt.

Quem tem medo do feminismo negro? reúne um
longo ensaio autobiográfico inédito e uma seleção
de artigos publicados por Djamila Ribeiro no blog
da revista Carta Capital, entre 2014 e 2017. No
texto de abertura, a filósofa e militante recupera
memórias de seus anos de infância e adolescência
para discutir o que chama de “silenciamento”,
processo de apagamento da personalidade por
que passou e que é um dos muitos resultados
perniciosos da discriminação. Foi apenas no final
da adolescência, ao trabalhar na Casa de Cultura da
Mulher Negra, que Djamila entrou em contato com
autoras que a fizeram ter orgulho de suas raízes e
não mais querer se manter invisível. Desde então,
o diálogo com autoras como Chimamanda Ngozi
Adichie, bell hooks, Sueli Carneiro, Alice Walker, Toni
Morrison e Conceição Evaristo é uma constante.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Área do centro de São Efeito da
Paulo marcada pelo hepatite A
consumo Acusada Muito;
de drogas em juízo demais

Deserto que influencia cliSite como UOL, R7 ou
maticamente o Sul da Europa
Globo.com (web)
Hans Christian (?), autor
Pelé, Maradona, Mesdo conto "O Patinho Feio"
si e David Beckham

Descerrada
Cidade brasileira onde se situa o centro
geodésico da América
do Sul

Tântalo
(símbolo)

500, em
romanos
A que
afeta os
músculos Papai, em
recebe o
nome de inglês
mialgia Hélio de
(?) Peña,
humorista
e ator
carioca

TT

Luta de
origem
japonesa

Alvejara
com uma
espingarda

Centauro
morto por
Hércules
(Mit.)

colorir

Ashley
Olsen,
atriz dos
EUA

Ritmo
musical
de origem
caribenha
O tempo
passado
Inaugurei
(uma loja)
Sigla
inglesa
da Otan
Banal

(?)
Hypólito,
ginasta
brasileira
Feijão, em
inglês
A carta
de maior
valor no Fêmea do
pôquer Rei dos
Brotar Animais
(pl.)
(fig.)

Mantra
entoado
em rituais
hinduístas

Fruto da
calda do
manjar
branco
Respira
ruidosamente e
com força
Que tem
serventia
Peças da
espora
Mudar
de (?): ir
para lugar
saudável

Repercute
O partido
de Carlos
Lacerda

"(?) dizer",
alegação
típica da
fofoqueira

Reinaldo
Azevedo,
blogueiro
brasileiro

"O Lago
dos (?)",
ópera do
compositor russo
Tchaikovsky

Embarcação que é
um dos símbolos tradicionais de riqueza
Interjeição vocativa
Agência
Nacional
de Águas
(sigla)

(?) Holtz,
atriz
Guloseima
natalina
"Dezesseis
(?)", filme
de fantasia (2013)

Mega
(símbolo)

3/dad — tês — udn. 4/bean — luas. 8/andersen.

BANCO

64

Solução
F L
E
O
A
S

CI

C
F U
I
D A
B
A
C R
D E

I P
A C O
S T R
S E T
A R A
Z I L
C D
N I E
E A N
S
O
S A T
O R I
E C
U V I
D
A
N E S

L A
A N
D
T E
A R
S
L E
N
M
E SO
R
O A
R
M E
S

S
N D I A
C A D A
D O R
L A
A
O
A L S A
I D O
A T O
B U F A
R
U M
I A T E
E I
A
B X
N D O A
A U L

espaço gourmet
Muffin lowcarb de abóbora
Porções: 12
Ingredientes
4 ovos
1/2 xícara (chá) de farinha de coco
1 xícara (chá) de abóbora cozida e amassada
2 colheres (sopa) de adoçante culinário
1/2 colher (sopa) de fermento em pó
2 colheres (sopa) de óleo de coco
2 colheres (sopa) de chocolate amargo em gotas

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes com a batedeira ou liquidificador.
Coloque em forminhas e asse em forno médio por cerca de
25 minutos. Após retirar das forminhas, encaixe as gotas de
chocolate amargo no muffin.
Dica
Para receita sem lactose, usar chocolate amargo sem lactose.

Vitri ne
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SELETIVO E VESTIBULAR

SICREDI

Unoesc está com
inscrições abertas

Professores visitam
1º Moto Entrevero será
cooperativas escolares de 20 a 22 de abril

A Unoesc oferece por meio do processo seletivo vagas para 24 cursos
distribuídos em 10 municípios – Campos Novos, Capinzal, Chapecó, Joaçaba, Maravilha, Pinhalzinho, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Videira
e Xanxerê. Para realizar a inscrição, basta acessar o site da Unoesc. As inscrições, para a primeira etapa de classificação, vão até dia 20 de maio. Outra forma de ingresso na Unoesc é por meio do Vestibular. Para o próximo semestre
estão abertas as inscrições para os cursos de Medicina e Direito. As inscrições vão até o dia 7 de maio e também podem ser feitas no site da Unoesc.

CULTURA

Maravilha reúne artistas
para Encontro de
Bandônion e Gaita de Boca
O Centro Cultural 25 de Julho sediou no sábado (7) a 4ª edição do Encontro de Bandônion
e Gaita de Boca de Maravilha. O
evento reuniu cerca de 20 artistas
vindos de cidades catarinenses
e também do Rio Grande do Sul.
A programação foi organizada
pelo governo municipal, através
do Departamento de Cultura.
O evento iniciou com pronunciamento de lideranças, se-

guindo com apresentações,
quando foi destacado que Maravilha é o único município catarinense que promove o encontro destes artistas, abrindo
espaço tanto para profissionais,
como para aqueles que apenas
têm a prática como uma atividade de lazer. Cada artista recebeu um troféu de participação.
O encontro encerrou com jantar servido aos presentes.
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Evento reuniu tocadores de gaita, violão e bandônion

Lideranças presentes no evento

SÃO MIGUEL DO OESTE

No último dia 27 um grupo de mais de 30 professores de Erval Seco
e Planalto visitou cooperativas escolares do Sicredi em Nova Petrópolis e Vale Real. A visita faz parte do cronograma de implantação das cooperativas escolares nestes municípios. O principal objetivo da iniciativa foi trocar conhecimentos. As visitas também contextualizaram
os professores sobre a dinâmica e benefícios das cooperativas escolares no processo de aprendizagem, destacando a mudança no comportamento dos alunos marcados pelos princípios do cooperativismo.

São Miguel do Oeste será palco de mais um grande encontro
de motos nos dias 20, 21 e 22 de abril. O 1º Moto Entrevero será realizado no Parque de Exposições Rineu Gransotto (Faismo). Conforme um dos organizadores, Luiz Bard, entre os destaques está a
apresentação da Esquadrilha da Fumaça na sexta-feira (20), às 17h.
A orientação é para que quem reside em São Miguel utilize a estrada de Linha Guamerim. A programação conta ainda com bar nas
alturas, além de show de Wheeling na tarde de sábado e domingo.

AVALIAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO Prova que avalia escrita, leitura e
matemática é aplicada para alunos do 3º ano do ensino fundamental

Maravilha mantém média acima da
nacional e estadual na prova ANA
Realizada anualmente, a
Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) é uma prova aplicada para alunos do
3º ano do ensino fundamental em todas as escolas do
país, sejam públicas ou privadas. Os alunos são avaliados em três áreas: escrita,
leitura e matemática. Aplicada pelo Ministério da Educação (MEC), a prova objetiva acompanhar a eficácia do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic),
lançado em 2012, que tem
como meta a alfabetização
plena de todas as crianças até
os oito anos de idade. Com os
resultados da avaliação, as redes de ensino estabelecem
estratégias para melhorar o
aprendizado das crianças.
Recentemente foram divulgados os resultados das
provas aplicadas em 2016 e
as notas mostram que Santa Catarina está entre os primeiros colocados nas três
avaliações. Na escrita, Santa
Catarina ficou com a segunda colocação em nível na-

Ilustração

ANA analisa a alfabetização das crianças em leitura, escrita e matemática

cional, atrás apenas do Paraná. Na leitura, ficou em 2º
lugar, atrás de Minas Gerais, e
na matemática, com a 1ª colocação.
As escolas municipais e
estaduais de Maravilha também superaram a média nacional e ficaram inclusive acima dos números médios de
Santa Catarina. Em cada uma
das avaliações os alunos foram encaixados em níveis,
considerando a nota como
suficiente e insuficiente.

Na leitura, Maravilha teve
31,71% dos alunos nos níveis
apontados como insuficientes e 68,05% nos níveis suficientes. Nesta mesma avaliação, Santa Catarina ficou
com 39,18% dos estudantes nos níveis insuficientes e
60,81% nos suficientes. O resultado da escrita apontou
que 11,16% dos alunos maravilhenses estavam nos níveis insuficientes e 88,83%
tiveram as notas correspondentes aos níveis suficien-

tes. No Estado, 15,15% dos
estudantes catarinenses ficaram nos níveis insuficientes e 84,84% em suficientes.
Na matemática, 31,65%
dos alunos de Maravilha ficaram nos níveis insuficientes e 70,22% em níveis suficientes. Santa Catarina ficou
com a melhor média nacional em comparação com os
demais estados, com 37,82%
dos estudantes nos níveis
insuficientes e 62,18% nos
níveis suficientes.
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Nova
Subestacão
Maravilha.

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

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

5

%

A MAIS DE
ENERGIA

MAIS DE 21 MIL
UNIDADES
CONSUMIDORAS
BENEFICIADAS

LOCALIZAÇÃO:

Maravilha
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DE OLHO NAS DIÁRIAS

Portal da Transparência
Legislativo de
Maravilha usou R$
10.050,52 até março

O

Portal da Transparência é
uma ferramenta para a população conhecer a movimentação financeira em prefeituras
e câmaras de vereadores, principalmente para saber onde e como está
sendo aplicado o dinheiro público.
Por lei, as entidades são obrigadas a
promover a transparência, lançando as despesas e outras movimentações no Portal, que mostra informa-

mostra câmaras que mais
gastaram diárias em 2018
ções como receitas, investimento
com pessoal, gastos com salários,
passagens, diárias e adiantamentos
por questões específicas. O Portal
da Transparência pode ser acessado nas páginas oficiais de prefeituras e Câmara de Vereadores.
No entanto, o serviço ainda é
precário em alguns órgãos públicos e faltam detalhes. O Jornal O Líder fez um levantamento das infor-

mações que foram publicadas neste
ano, até o dia 31 de março, correspondente às câmaras de vereadores. O critério utilizado para a busca foi a região de abrangência da
Associação dos Municípios do Entre Rios (Amerios), composta por
17 câmaras de vereadores. De todas as câmaras pesquisadas, sete
não constam lançamentos, estão
em manutenção ou não há diárias.

Cunhataí

Debora Andreia Avrella R$ 1.823,81
Ederson Lenhard R$ 1.823,81
Evelton Jair Schmitt R$ 1.823,81
Jaime Luiz Warken R$ 1.823,81
Jandir Schneider R$ 1.823,81
Total: R$ 9.119,05

Iraceminha

Claudio da Rosa R$ 1.800 mil
Josemar Simionato R$ 2.800 mil
Valdecir Piton R$ 1.800 mil
Vilceu Vivian R$ 1.800 mil
Total: R$ 8.200 mil

Bom Jesus do Oeste

Eleni Pereira Schmidt R$ 1.806,84
Ivanor Belolli R$ 1.806,84
Loreni Seider R$ 1.806,84
Sidnei Luiz Walker R$ 1.806,84
Total: R$ 7.227,36

Campo Erê

Adelir Antônio Bussolaro R$ 90
Ademar Alberton R$ 3.090 mil
Alan Antônio Pasqualotto R$ 1.500 mil
Antônio Teixeira da Rosa R$ 1.500 mil
José Luís Fidelis R$ 3 mil
Jucemar de Mello R$ 1.250 mil
Keiti Caroline Ludwig R$ 1.500 mil
Rozenilda de Medeiros R$ 1.500 mil
Waldir Venâncio Pereira R$ 1.250 mil
Total: R$ 14.680 mil

Cunha Porã

Crisane Doroteia Freitag Frey R$ 1.770 mil
Deisi Marla Kempfer R$ 1.770 mil
Edevaldo de Oliveira R$ 1.770 mil
Flávia Cristina Stein R$ 1.500 mil
Giancarlo de Lima R$ 1.500 mil
Joice Schwengber Lima R$ 1.500 mil
Milton Colisselli R$ 1.770 mil
Nayara Grigs Ficagna R$ 1.500 mil
Rogerio Grade R$ 3.540 mil
Silvio Fioreze R$ 1.770 mil
Wilson Pedro Kempfer R$ 1.770 mil
Total: R$ 20.160 mil

Maravilha
Ademir Celso Unser R$ 2.150,18
Itamar Adler R$ 2.150,18
Jaqueline Fabiana Marques dos
Santos Orso R$ 1.832,89
Nei Guzatti R$ 3.917,27
Total: R$ 10.050,52

Palmitos

Caciano Sartori R$ 1867,98
Claudemir Luiz Felchilcher R$ 1601,13
Cristiano André Hoppe R$ 3.202,26
Cristina da Silva R$ 83,02
Loreci Maria Orsolin Pfeifer R$ 1.867,98
Marcia Rejane Hirsch R$ 1.601,13
Moacir Delazere R$ 1.867,98
Neli Maria Dondoni Riedel R$ 83,02
Rodemar Leocir Kussler R$ 1.867,98
Rodrigo Henrique Timm R$ 3.202,26
Silvio Ricardo Valcarenghi R$ 1.601,13
Total: R$ 18.845,87

Riqueza

Caren Marlene Rutzen R$ 2.250 mil
Ivanir José Bertotti R$ 2.250 mil
Salete Wagner R$ 1.108,50
Total: R$ 5.608,50

São Miguel da Boa Vista
Mauro José Müller R$ 5.312,44
Total: R$ 5.312,44

Santa Terezinha do
Progresso

Arno Adelir Arnt R$ 3.500 mil
Eliane Laura Rohden R$ 150
Eliseu Lisiak R$ 2.100 mil
Eliseu Spiscker R$ 3.500 mil
Eloir Rogério Pimel R$ 3.950 mil
Jose Rodrigues R$ 3.500 mil
Reni José Buffon R$ 3.500 mil
Total: R$ 20.200 mil
Das diárias usadas, a maioria foi para
viagens de vereadores e servidores
para Florianópolis, Brasília e Chapecó.

QUEM MAIS GASTOU EM 2018?
Santa Terezinha do Progresso........R$ 20.200 mil
Cunha Porã...........................................R$ 20.160 mil
Palmitos ................................................R$ 18.845,87
Campo Erê ............................................R$ 14.680 mil
Maravilha ........................................R$ 10.050,52
Cunhataí ................................................R$ 9.119,05
Iraceminha ...........................................R$ 8.200 mil
Bom Jesus do Oeste .........................R$ 7.227,36
Riqueza ................................................R$ 5.608,50
São Miguel da Boa Vista ...................R$ 5.312,44
TOTAL: R$ 119.403,74

Caibi .........................Não há lançamentos
Flor do Sertão ........Informações não encontradas
Modelo ....................Portal em manutenção
Romelândia ............Informações não encontradas
Saltinho ...................Informações não encontradas
Saudades ................Não há lançamentos
Tigrinhos .................Não há lançamentos

O QUE DIZ O MINISTÉRIO PÚBLICO?
“O Portal da Transparência deve ser claro e
acessível”, afirma a promotora da 1ª Promotoria
de Justiça de Maravilha, Ana Laura Peronio
Omizzolo, que também está respondendo pela 2ª
Promotoria (área da moralidade administrativa)
durante a ausência da titular, Cristiane Weimer.
Conforme Ana Laura, “o tema é de tamanha
importância que é objeto de programa
institucional do Ministério Público, através do
Centro de Apoio da Moralidade Administrativa”.
Em contato com o Jornal O Líder, a promotora
revela que na comarca de Maravilha houve
a instauração de Inquérito Civil para apurar
situações envolvendo a transparência e foi
firmado TAC com os municípios e Câmara de
Vereadores para regularização das informações.
Ela lembra que “eventual irregularidade pode
ser informada ao MP, por meio da ouvidoria ou
pessoalmente na Promotoria de Justiça”.
A LEI DE 2011
Pela lei 12.527 de 2011, todos têm direito
de acesso à informação. “É dever dos
órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito
de suas competências, de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas”.
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES Técnicos do Dnit já estiveram no local fazendo LIONS CLUBE
vistoria dos pontos onde existe a necessidade da implantação dos equipamentos Campanha

Vias secundárias à BR-163 receberão
redutores de velocidade em Guaraciaba
O Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes
(Dnit) sinalizou de forma positiva a sugestão do Legislativo de
Guaraciaba pela implantação de
redutores de velocidade em vias
secundárias à BR-163. A sugestão
partiu do vereador Gerson Ferronato (PT) e surgiu de uma reivindicação de empresários e funcionários de empresas instaladas
nos arredores da BR-163.
“O pessoal que transita pela
BR usa essa segunda via como
forma de chegar ao trevo mais
rápido e seguir em frente. Fiz um
levantamento e nessas empresas trabalham cerca de 400 funcionários. O perigo é eminente.
Todo dia, na hora de entrada e
saída de funcionários, veículos e
caminhões, os acidentes têm se
tornado corriqueiros”, argumenta Ferronato.
Técnicos do Dnit já estive-

Adriano Rodrigo/Raio de Luz FM

ram no local fazendo vistoria dos
pontos onde existe a necessidade
da implantação dos equipamentos. O superintendente do Dnit
em Chapecó, Diego Fernando da
Silva, diz que a visita foi realizada na semana passada e confirma que a necessidade da instalação é um fato. Da Silva salienta
que no momento está sendo realizado trabalho de tapa-buracos
emergencial no trecho entre São

Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, intervenções previstas no
contrato de manutenção.
Quanto ao processo de revitalização e ampliação da BR163, o superintendente regional
salienta que o Dnit está, desde
o ano passado, trabalhando na
atualização do projeto e levantamento dos remanescentes, tendo em vista a rescisão do contrato com a até então empresa

responsável pelos trabalhos, a
Sul Catarinense.
“Esse trabalho está em vias
de conclusão e a nossa perspectiva é que a superintendência
lance os editais ainda no decorrer do mês de abril. A previsão
também é a inclusão do contorno viário de São Miguel do Oeste, uma intervenção nova que
não estava no primeiro projeto.
A partir da conclusão desses levantamentos é possível elaborar o edital e partir para a contratação das empresas. Isso deve
ocorrer entre 60 e 90 dias, se não
tiver nenhum recurso que atrapalhe o regular andamento de
todas as etapas”, menciona. Da
Silva destaca que os recursos já
disponíveis para a viabilização
dos serviços são na ordem de R$
12,7 milhões, mas há a possibilidade de suplementação do orçamento.

da visão
atende 538 alunos

Garantir o direito da identificação de doenças oftalmológicas
e um tratamento profissional são
objetivos da Campanha da Visão
realizada anualmente pelo Lions
Clube Maravilha. A atividade começa com testes realizados em
crianças do ensino fundamental,
além de alunos dos anos finais que
apresentam dificuldades já observadas pelos educadores.
Ao todo, 538 alunos foram
contemplados com a campanha
e 22 apresentaram problemas. “As
crianças que tiveram dificuldades
no teste serão encaminhadas ao
oftalmologista. Depois, se necessário, faremos a aquisição de óculos”, explica a secretária da entidade, Cleusamar Preuss.
Os recursos utilizados pelo

Lions Clube Maravilha na campanha foram adquiridos durante a
11ª edição do Jantar do Peixe, realizada em novembro do ano passado. “Queremos agradecer a todos
que participam do nosso evento,
pois é ele que nos ajuda a promover ações como essa”,declara.
NÚMERO DE ALUNOS
ATENDIDOS POR ESCOLA
Centro Educacional Mundo
Infantil (Caic)
290 alunos
Centro Educacional Vereador
Raymundo Veit
123 alunos
Centro Educacional Monteiro
Lobato
69 alunos
Sistema Educacional DOM
56 alunos
Divulgação

Em todas as escolas contempladas, 22 crianças apresentaram problemas
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ONCOLOGIA Articulações políticas cobram do governo do Estado agilidade para início dos tratamentos
oncológicos no Hospital Terezinha Gaio Basso

Setor segue sem prazo oficial para início
de funcionamento
Aguardado com ansiedade
pela população e autoridades
regionais, o setor oncológico
do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso segue sem um
prazo concreto para início de
seu funcionamento. No mês de
janeiro, o Grupo WH Comunicações noticiou que o ano 2018
havia começado de forma positiva neste quesito. Foi nesta
época que, após articulações
políticas, o Fundo Estadual de
Saúde repassou ao Instituto
Santé, responsável pela gestão
da unidade hospitalar, o valor
total de R$ 2.357.273,55 para
viabilizar os recursos necessários para equipar a unidade de
tratamento oncológico.
Com o repasse financeiro em janeiro, o Instituto Santé
teria um prazo de 90 dias para
adquirir os equipamentos ne-

cessários e estruturar o setor,
além de contratar os profissionais e acertar outros detalhes.
Na última semana, o deputado
estadual Mauricio Eskudlark
(PR) divulgou na imprensa informações sobre uma reunião
mantida com o Secretário de
Estado da Saúde, Acélio Casagrande. O assunto foi justamente o prazo para início do
funcionamento do setor oncológico no Hospital Regional de
São Miguel do Oeste.
Conforme o deputado, a
reunião resultou em uma confirmação de que o setor deve
entrar em funcionamento no
mês de maio. “Expliquei ao secretário que diariamente famílias e pacientes me procuram
e não podemos mais esperar.
O Estado está ciente que terá
que bancar estes atendimentos

Arquivo/WH Comunicações

Instituto Santé aguarda aditivo ao contrato para administrar setor oncológico

em um primeiro momento, até
que ocorra o credenciamento pelo SUS, que só acontecerá
quando a unidade estiver em
efetivo funcionamento”, disse.
O suplente de deputado
João Carlos Grando também
pleiteou, junto a Acélio Casagrande, um prazo para que os
tratamentos oncológicos pos-

sam ser oferecidos aos pacientes da região. Segundo ele, o
prazo dado pelo secretário foi o
mês de julho. Grando também
deu continuidade às articulações a fim de que seja efetuado
um aditivo de contrato com o
Instituto Santé, para custeio do
novo serviço que será prestado
em São Miguel do Oeste.

No fim do mês de fevereiro, prefeitos e secretários da
região elaboraram uma Moção de Urgência pela efetivação do serviço oncológico. Na
época, o secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de São
Miguel do Oeste, Volmir Giumbelli, disse que o custo poderia variar entre R$ 800 mil e R$
1,2 milhão para que o Instituto
Santé absorvesse todo o serviço de oncologia. “É preciso um
valor adicional para que o Instituto possa administrar a oncologia no Hospital Regional.
A nossa preocupação é que
isso tenha um andamento rápido”, destaca.
A assessoria de imprensa
da unidade hospitalar informou à reportagem de que até
o momento o Hospital Regio-

nal Terezinha Gaio Basso ainda não recebeu nenhum documento que estabeleça um
prazo para início dos tratamentos oncológicos, nem
mesmo a confirmação oficial
de aditivo ao contrato. Conforme a nota técnica aprovada pelo Ministério da Saúde
em 2017, o hospital realizará
650 cirurgias, correspondendo a uma média de 55 procedimentos por mês, e 5,3 mil
sessões de quimioterapia por
ano, além 500 consultas oncológicas por mês e exames
especializados. Atualmente,
são mais de 600 novos casos
diagnosticados na especialidade de oncologia nos municípios para os quais o Hospital
Regional será referência, com
população total estimada em
230 mil habitantes.

EDUCAÇÃO

Dia da Família na Escola envolve 47
instituições da ADR de Maravilha
Quando a família e a escola educam com os mesmos critérios, as diferenças entre os ambientes diminuem, e quem ganha
com a união é o aluno. Esta é a
proposta do Dia da Família na Escola, criado em 2014, por meio da
campanha Pais pela Educação,
lançada pelo Movimento SC pela
Educação. O evento foi realizado
no sábado (7) e teve a participação das 47 escolas que pertencem
à Agência de Desenvolvimento
Regional de Maravilha.
Na Escola de Educação Básica João XXIII o encontro teve mais
de mil participantes. Conforme a
diretora da instituição, Asta Diva
Nerling, foram realizadas diversas oficinas educativas para integrar os participantes. “As atividades foram maravilhosas, graças
ao empenho de cada um da equipe de educadores e graças às famílias que aceitaram nosso convite”, explica.
Em outras instituições de ensino não foi diferente, diversas atividades foram programadas pelas
escolas da ADR Maravilha, como
apresentações artísticas, gincana cultural, esportiva e recreativa,

Divulgação

Escola João XXIII recebeu mais de mil pessoas durante encontro

palestras, cursos, oficina de brinquedos, sessão de cinema, mateada, almoço, feira do livro, exposição de trabalhos, jogos de mesa,
roda de viola, contação de histórias, passeio ciclístico, caminhada e bingo.
Um dos estímulos do projeto, que teve a segunda edição realizada, é uma pesquisa do Ins-

Oficinas educativas foram realizadas

tituto Ayrton Senna, em parceria
com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Conforme o
estudo, os alunos que recebem
apoio e atenção dos pais na vida
escolar estão, em média, quatro
meses à frente no aprendizado
em comparação com os que não
recebem essa atenção.
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MARAVILHA

CONFRATERNIZAÇÃO Evento foi realizado no domingo (8) na
sede da comunidade evangélica luterana

Nova diretoria da Assommar
é eleita e empossada

Maravilha sedia 22º Encontro
Família Löesch e Losch
Sediando o evento pela primeira vez, Maravilha recebeu
no domingo (8) cerca de 300
descentes das famílias Löesch e
Losch para um dia de confraternização. Este foi o 22º Encontro
Família Löesch e Losch e reuniu familiares de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul. A programação teve início pela manhã
com recepção e culto na Igreja
de Confissão Luterana do Brasil
em Maravilha.
Logo em seguida, os participantes foram cantando e tocando instrumentos até o Pa-

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Dia foi de muita animação para os participantes

vilhão Evangélico, onde foram
recepcionados com almoço. Na
parte da tarde a confraternização
seguiu com música ao vivo, ho-

menagens e sorteio de brindes. O
encontro é realizado a cada dois
anos, intercalando entre um município catarinense e um gaúcho.

Em Maravilha, o evento
foi organizado por descendentes que residem no município,
como a família de Ari, Armindo,
Isoldi e Humberto Löesch. Conforme Isoldi, o objetivo é promover o reencontro de familiares,
além de ser uma oportunidade para conhecer novos membros da família. “É muita alegria.
Hoje em dia é preciso preservar a
família. É uma época em que as
pessoas dão pouca importância
para a família, que é a pedra, a rocha, onde a gente se segura firme
em pé”, finaliza Isoldi.

A Associação dos Motoristas de Maravilha (Assommar) realizou reunião
na noite do último dia 6 para
eleição da nova diretoria
para o ano 2018. Com presença de associados, o evento começou com a prestação
de contas do ano 2017 e posterior aprovação. Em seguida os sócios elegeram a nova
diretoria, por unanimidade.
Luiz Carlos Capelli foi
eleito o novo presidente da
Assommar e fica no cargo
pelo período de um ano, podendo ser reeleito em 2019.
O evento foi na sede da as-

sociação e para encerrar a
noite os associados também participaram de jantar de confraternização.

DIRETORIA 2018
Presidente: Luiz Carlos
Capelli
Vice-presidente: Ismael
Vendrame
Tesoureiro: Marcos
Pertussatti
Secretário: Ivo Badia
Presidente do Conselho
Fiscal: Renato
Bauermann
Jurídico: Nei Guzatti
Carine Arenhardt/O Líder

Associados se reuniram para eleger a nova diretoria

Cerca de 300 pessoas participaram do evento

Almoço foi servido no Pavilhão Evangélico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

RAYMUNDO VEIT

Alunos realizam atividade diferenciada
Os alunos do pré do Centro
Educacional Raymundo Veit, de
Maravilha, realizaram a atividade musical “Pano Encantado”.
De acordo com a professora
Marisleide Werlang, a atividade contou com a participação
dos familiares e cada criança
desenvolveu um trabalho para
apresentar para os colegas. “A
participação da família nos
projetos escolares é muito importante na vida dos filhos”, diz.

Marisleide afirma que a
música é uma importante fonte de equilíbrio, estímulo e felicidade para as crianças. “Por
meio da música e das brincadeiras as crianças desenvolvem alguns movimentos
fundamentais, como locomoção, manipulação e equilíbrio,
além de trabalhar a criatividade, imaginação, compreensão, escuta de comandos e aspectos psicomotores”, explica.

Divulgação

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES
AUTONONOS DE MARAVILHA – A.T.A.M, Sr. Vanderlei Bevilaqua, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Estatuto em vigor, CONVOCA todos associados em pleno gozo de seus
direitos, para participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a
realizar-se na sede da ASSOMAR, situada na Rua Treze, 148, Bairro Floresta, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP
89874-000, no dia 28 de Abril de 2018, às 08h00min, em primeira
convocação com a maioria dos associados, e as 09h00min em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação de contas de 2017; b) Apresentação do Balanço anual de 2017;
c) outros assuntos;
Maravilha/SC, 11 de abril de 2018.

Alunos apresentaram trabalhos para os colegas

Vanderlei Bevilaqua – Presidente.
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SÃO MIGUEL DO OESTE

POLÍCIA MILITAR Primeira etapa abrange aproximadamente 20 participantes

Funasa vistoria
Galpão da Acomar
O galpão para a separação de materiais recicláveis
construído junto à Associação dos Catadores de São Miguel do Oeste (Acomar) ainda precisa de alguns detalhes para ser entregue, um deles é a liberação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Na manhã de quarta-feira
(11) uma equipe da Funasa visitou a obra. Nesta semana também foi definida a junção da Acomar e Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Miguel-oestina (Reciclim), sendo que agora ambas ficam responsáveis
pela coleta de materiais recicláveis no município.

PREVENÇÃO

Dia Mundial da Saúde é
celebrado com atividades
Em comemoração ao Dia
Mundial da Saúde foram promovidas diversas ações. Em
Flor do Sertão, o evento em alusão à data foi realizado no último dia 6. Na oportunidade, foram ofertados testes de glicemia
capilar e palestra com o tema
“Saúde integral: nós e nossas
emoções”, ministrada pela doutora em enfermagem e professora da Udesc Kiciosan da Silva
Bernardi Galli e pela terapeuta Ilani Toigo, que tem formação em plantas bioativas, homeopatia e bioenergéticos.
A secretária de Saúde, Maristela Valler, conta que o evento teve foco na saúde preventiva
e em práticas integrativas. Para

o prefeito, Sidnei Willinghöfer,
além de evitar doenças e garantir o bem-estar da população, a
saúde preventiva gera economia
aos cofres públicos. A programação encerrou com coquetel
e distribuição de medicamentos
fitoterápicos produzidos pelo
Grupo Amigas da Vida (Gavi).
Já em Bom Jesus do Oeste o evento realizado no Clube de Idosos teve como temática principal o “Programa
municipal de controle e erradicação da tuberculose e brucelose”. A programação especial
foi uma iniciativa da administração, juntamente com as secretarias de Saúde e Agricultura, Epagri, Cidasc e Icasa.
Divulgação

Rede de Vizinhos é implantado
em Flor do Sertão
Com entrega de placas
aos moradores participantes, foi efetivada a implantação do programa Rede de Vizinhos em Flor do Sertão. A
iniciativa, que já havia sido
apresentada para um grupo
de moradores no último dia
15, é uma estratégia de policiamento pautada na filosofia de polícia comunitária,
em que uma rede organizada entre comunidade e Polícia Militar reúne vizinhos de
uma determinada localidade.

Divulgação

Moradores receberam placas de identificação

Nesta primeira etapa a
Rede abrange duas quadras
centrais, com aproximadamente 20 participantes. A
intenção é que os vizinhos

BOM JESUS DO OESTE

FLOR DO SERTÃO

A Escola Municipal Professor Albano Borre de Bom
Jesus do Oeste promoveu
evento com os alunos do 1º
ao 5º ano intitulado “Todos
unidos contra o preconceito”. Entre as atividades promovidas, as crianças assistiram a um vídeo educativo
sobre o autismo. “Não dá
para pensar em inclusão se
a questão em pauta não for

O número de famílias cadastradas no Bolsa-Família em Flor do Sertão diminuiu mais de 70%
desde 2010. Segundo dados fornecidos pela gestora do programa no município, Karine Welter, de
2010 até a metade de 2013
o panorama teve pouca
alteração, mas nos anos
seguintes a redução passou a ser significativa.
Ela afirma que em 2014
o ano fechou com 83 famílias no programa, em 2015
foram 72, em 2016 reduziu para 51 e no ano passado foram 42. Já em março
deste ano a tabela aponta 33 famílias cadastradas. Segundo a secretária de Assistência Social,
Sirlane Palinski, o princi-

Atividades orientam
Número de
sobre a conscientização cadastrados no Bolsado autismo
Família diminui
discutida de maneira natural com nossos alunos”, afirma a coordenadora do ensino fundamental, Fabiane
Brambilla Nascimento.
Fabiane acredita que é
importante garantir momentos em que todos pensem em
ações concretas para garantir
a inclusão. “As estratégias inclusivas devem acionar toda
a comunidade escolar”, diz.
Divulgação

Flor-sertanenses contaram com diversas atividades

atuem em cooperação, fortalecendo as relações interpessoais e a cidadania ativa do
município. O projeto pretende ainda melhorar a relação

entre a polícia e a comunidade,
além de aumentar a vigilância
para prevenir e restaurar problemas de ordem pública.
De acordo com a Polícia
Militar, quanto maior a participação e adesão dos moradores, comerciantes e empresários, maiores serão as
possibilidades de construção
de uma cidade mais tranquila. Os interessados em formar
mais grupos podem buscar
informações junto à Polícia
Militar de Flor do Sertão.

Alunos do 1º ao 5º ano participaram da atividade

pal fator da redução é a geração de empregos. “Algumas medidas contribuíram
para melhorar a renda
das famílias, como a expansão do parque industrial. Além disso, a realização de cursos, como
os de costura, culinária e artesanato, são opções para que as famílias consigam ter mais
fonte de renda”, explica.
De acordo com o prefeito, Sidnei Willinghöfer, além de melhorar o
movimento econômico e
o retorno fiscal ao município, as empresas instaladas em Flor do Sertão
geram mais oportunidades de trabalho, o que
ajuda as famílias a melhorar a renda e viver melhor.

Extremo Oeste
Catarinense
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obituÁrio
MÁRCIO ANTÔNIO
FABRIS
O terceirosargento Márcio
Antônio Fabris,
lotado na 3ª Cia do
2º Batalhão de Polícia Militar de
Chapecó, faleceu no sábado (7) no
Hospital Regional do Oeste, onde
estava internado, há algum tempo
tratando uma leucemia grave. A PM
chegou a realizar pedidos de doação
de sangue para o tratamento do
sargento, que ficou na UTI nos
últimos 3 dias de vida. Ele foi
velado na Igreja Renovar em Cristo
e sepultado no cemitério Jardim
do Éden, com as devidas honras
militares. O terceiro-sargento PM
Márcio Antônio Fabris, de 43 anos,
era natural de Chapecó, ingressou
na Polícia Militar de Santa Catarina
ainda muito cedo, com 19 anos, em
1993. Fez seu Curso de Formação
de Soldados (CFSd) no 2ºBPM/
Fron, em Chapecó, onde serviu
praticamente toda sua carreira, com
exceção de uma pequena passagem
por Xanxerê, apenas alguns meses,
em 1995. Foram quase 25 anos
de serviços prestados à sociedade
catarinense e seus muitos visitantes,
nesse tempo, poucos devem ter
prendido mais pessoas e evitado
mais crimes que o sargento Fabris.
Em sua ficha funcional ele soma 43
elogios por bons serviços prestados,
também possui três medalhes e
dois brasões de Mérito Pessoal,
de 3ª e 2ª categorias. O sargento
Fabris estava no comportamento
Excepcional, o melhor da carreira
e, no próximo dia 5 de maio,
aniversário de 183 da PMSC, ele
seria agraciado com o Brasão de
Mérito Pessoal de 1ª Categoria, a
mais alta dos brasões de Mérito
Pessoal. As últimas ocorrências
de maior destaque que participou,
que inclusive renderam elogios
que foram entregues durante sua
internação no hospital, foram duas
grandes apreensões de maconha,
no início de janeiro, uma de 50 kg e
outra de 275 kg de maconha. “Ele
agora reforça nossa guarnição lá
no céu e, certamente todos eles
estarão sempre nos apoiando nas
ocorrências. Jamais sejam por nós
esquecidos”
FABIO RAFFEL
Fabio Raffel, de
19 anos, faleceu
na madrugada
do sábado (7). Ele
estava internado no
Hospital Regional Terezinha Gaio
Basso, após sofrer um acidente
de moto na manhã do dia 6 em
São Miguel do Oeste. Nas redes
sociais, amigos e familiares
deixam mensagens lamentando o
falecimento de Fabio. A empresa
Soldas Oeste, onde Fábio trabalhava,

também deixou nota de pesar:
“Com muita tristeza e muita dor
comunicamos o trágico falecimento
de nosso colaborador Fábio Raffel.
Neste momento de muita dor, só nos
cabe pedir a Deus que lhe ilumine
e lhe dê paz... e que Deus conforte
a sua família!”, dizia a nota. Fabio
era filho da merendeira Marga,
da Escola de Educação Básica
Juscelino Kubitschek de Oliveira. A
escola também divulgou nota de
pesar. “É com imenso pesar, que a
Família JK comunica o falecimento
de Fábio Raffel (Filho da merendeira
Marga)!”. O velório foi realizado na
Igreja Adventista do Sétimo Dia
e o sepultamento no cemitério
municipal.
FRANCISCO
MILIOLI NETO
O comentarista
esportivo,
reconhecido em
Santa Catarina, Milioli
Neto morreu no começo da tarde do
dia 6. Francisco Milioli Neto atuou
em diferentes veículos de Santa
Catarina e nos últimos anos estava
baseado no Sul do Estado. Ele estava
internado no Hospital Unimed, em
Criciúma, e tinha 78 anos. Milioli
Neto estava fora dos microfones
desde o ano passado. Foi quando
teve diagnosticada Esclerose Lateral
Amiotrófica (ELA) — mesmo doença
de físico Stephen Hawking —, ao
passar por uma cirurgia no coração.
Ainda em 2017, perdeu a voz e
passou por período hospitalizado.
Chegou a ter alta, mas no início da
semana voltou a ser internado com
dificuldade de respirar, por causa da
doença degenerativa. Seu último
trabalho foi como comentarista
esportivo da Rádio Difusora, de Içara.
Ele também trabalhou na função
na RBS TV Santa Catarina. Durante
a vida, chegou a ocupar o cargo
de diretor de futebol do Criciúma e
também do Avaí. Ele era um dos mais
antigos comentaristas esportivos de
Santa Catarina.
JACQUES HIGELIN
O cantor francês
Jacques Higelin,
um dos pioneiros
do rock francês,
faleceu no dia 6 em
Paris, aos 77 anos. Pai de três
filhos - os cantores Arthur H e Izia
Higelin e o diretor Kên Higelin -, ele
deixa uma carreira com mais de 20
álbuns e alguns grandes sucessos,
entre eles “Pars”, “Champagne” e
“Tombé du ciel”.
HERBERT
CARNEIRO
O presidente
do Tribunal de
Justiça de Minas
Gerais (TJMG),

desembargador Herbert Carneiro,
de 58 anos, morreu na madrugada
do dia 6, em Belo Horizonte. Ele
tinha câncer. O corpo foi velado no
Salão do Plenário do Tribunal de
Justiça. Carneiro tomou posse como
presidente do TJMG no dia 1º de
julho de 2016, em Belo Horizonte. A
cerimônia foi no Palácio das Artes,
no Centro da capital mineira. Natural
de Conceição do Mato Dentro,
Região Central de Minas Gerais,
Herbert José Almeida Carneiro era
desembargador do TJMG desde 30
de abril de 2009 e, por motivo de
saúde, estava afastado do cargo
desde 15 de fevereiro deste ano. O
magistrado era bacharel em direito,
formado em 1985 pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC Minas), e mestre em
direito empresarial pela Faculdade
de Direito Milton Campos. Tinha
especializações em direito de
empresa, com graduação pela
Fundação Dom Cabral (1989), em
Falências e Concordatas (OAB-MG)
e em Juizados Especiais Cíveis e
Criminais. O desembargador Herbert
Carneiro ingressou na magistratura
em 1992. Atuou nas comarcas de
Almenara e Caratinga, onde exerceu,
também, as funções de juiz eleitoral
e juiz da infância e juventude. A
partir de 1998, foi juiz na comarca
de Belo Horizonte, onde exerceu
as funções de juiz diretor dos
juizados especiais criminal e cível,
juiz orientador da Escola Judicial
Desembargador Edésio Fernandes,
juiz da Vara de Execuções Criminais
e juiz membro da Turma Recursal
Criminal. Antes de ingressar na
magistratura, foi advogado, assessor
judiciário da 1ª Vice-Presidência e da
Presidência do TJMG e atendente
judiciário. Herbert Carneiro também
foi membro da Comissão de Apoio
e Acompanhamento às Penas e
Medidas Alternativas (Cenapa Ministério da Justiça), da Comissão
de Execução Penal do CNJ
(nomeado pelo ministro presidente
Gilmar Mendes), da Comissão
de Execução Penal e Medidas de
Segurança do CNJ (nomeado pelo
ministro presidente Cezar Peluso),
do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais (IBCRIM), do Instituto dos
Advogados do Estado (IAMG), do
Instituto de Ciências Penais (ICP).
Foi presidente da Associação dos
Magistrados Mineiros e do Conselho
Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP), do Ministério
da Justiça (Brasília) e vice-presidente
da Cenapa e do Instituto de
Ciências Penais. No magistério, o
desembargador foi professor de pósgraduação de Ciências Penais e de
Execução Penal, da Faculdade Milton
Campos, professor-coordenador do
Módulo de Penal e Processo Penal,
no Curso de Formação Inicial de
Magistrados da Ejef.

AUGUSTO PELLE
Faleceu no dia 5 de abril, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste,
aos 86 anos. Seu corpo foi velado na
Capela São Luiz Gonzaga do Bairro
São Luiz, São Miguel do Oeste, e
sepultado no cemitério municipal.
EVA MARIA DOS SANTOS
Faleceu no dia 5 de abril, no Hospital
de Guarujá do Sul, aos 76 anos. Seu
corpo foi velado na cripta da Igreja
Matriz de Guarujá do Sul e sepultado
no cemitério municipal.
ROVILIO PIROCA
Faleceu no dia 8 de abril, no Hospital
São Lucas de Guaraciaba, aos
67 anos. Seu corpo foi velado na
Capela São Pedro de Linha Índio,
Guaraciaba, e foi sepultado no
cemitério da comunidade. A família
convida para o culto de sétimo dia,
a ser celebrado amanhã (15), às 9h,
na capela São Pedro de Linha Índio,
Guaraciaba.

JANTAR-BAILE

Evento arrecada
recursos para entidades
maravilhenses
O Grupo de Casais Só Alegria promoveu no sábado (7) a
11ª edição do jantar-baile em
Maravilha. O evento foi realizado no Salão Paroquial Católico. A programação começou
com jantar e seguiu com baile animado pela banda Mistura Fina, de Boa Vista do Buricá (RS). Com a casa cheia,

a noite foi de muita diversão para o público presente.
Conforme o presidente do grupo, Volmir Franco, o evento já é tradicional
no município e anualmente arrecada recursos para ajudar entidades maravilhenses. Grupos de toda região
prestigiaram a programação.
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

JOSÉ VICENTE
Faleceu no dia 8 de abril, no
Hospital Regional de São Miguel do
Oeste, aos 63 anos. Seu corpo foi
velado na Igreja Católica de Linha
Águas do Araçá, Barra Bonita,
e foi sepultado no cemitério da
comunidade.
CATARINA CEABRA
Faleceu no dia 10 de abril no
Hospital Regional de Chapecó, aos
60 anos. Seu corpo foi velado no
Salão do Bairro Xavantes, Anchieta,
e foi sepultado no cemitério
municipal.

Programação teve início com jantar

IRENE SCHULTZ ROTI
Faleceu no dia 10 abril no Hospital
São Paulo de Xanxerê, aos 82 anos.
Seu corpo foi velado na Capela
Mortuária da Igreja Matriz de
Anchieta e sepultado no cemitério
municipal.
NORBERTO REINISCH
Faleceu no dia 10 de abril, no
Hospital de Guarujá do Sul, aos
83 anos. Seu corpo foi velado na
Capela Nossa Senhora do Carmo
de Linha Pessegueiro, Guarujá do
Sul, e foi sepultado no cemitério da
comunidade.
JOSÉ CLOVIS CASTAMAN
Faleceu no dia 12 de abril, em sua
residência em Barra Bonita, aos 56
anos. Seu corpo foi velado na Igreja
Católica de Barra Bonita e sepultado
no cemitério da comunidade.
REJANE MARIA MARCOLIN
Faleceu às 12h05 de quinta-feira
(12), aos 54 anos, no Hospital
Sugisawa em Curitiba (PR). Seu
corpo foi velado na Capela da
Funerária Franke e sepultado no
cemitério municipal de Maravilha.

Público expressivo prestigiou o evento

ABRINDO OS “OLHOS DA MENTE”, VEMOS
QUE NÃO EXISTE MAL EM LUGAR ALGUM
Toda criação de Deus é perfeita.
Portanto, a essência do mundo e do
ser humano é o bem. Referindo-se a
isso, Sakyamuni afirmou: “Todos os
seres possuem a natureza búdica”
e “Montes, rios, plantas, terra, em
tudo está presente a natureza búdica”. Abrindo os “olhos da mente”, vemos que não existe mal algum. Esta
é a primeira e a última Verdade.
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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cotidiano
CONTRABANDO O caminhão, a carga e o condutor foram encaminhados
à Polícia Federal de Dionísio Cerqueira
TRÂNSITO E VOCÊ

por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

O CICLISTA TEM DIREITO DE
TRANSITAR NAS VIAS
O trânsito, segundo nosso Código, pode ser definido
como a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para
fins de circulação, parada, estacionamento e operação
de carga ou descarga.
Dentro deste conceito estão abrangidas as bicicletas,
pois elas, por força de lei, são consideradas um veículo
de propulsão humana. A primeira lição que fica, portanto, é que o ciclista tem tanto direito de estar circulando
pela via, quanto qualquer outra pessoa, seja ela pedestre ou condutor de veículo automotor.
Por isso é um equívoco o condutor de veículo esbravejar e xingar o ciclista por ele estar transitando pela via.
Logicamente que o ciclista não pode fazer o que ele bem
entender. Há regras que precisam ser obedecidas.
Nosso Código afirma que nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá
ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes,
nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de
circulação regulamentado para a via, com preferência
sobre os veículos automotores.
Portanto, a regra diz que se houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, é por estes locais que o ciclista deverá transitar. Em não os havendo ou estando eles impedidos de serem utilizados, deverão circular nos bordos da
pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via.
Muitos condutores de veículos automotores ignoram
essa regra ou simplesmente a desconsideram. Nas rodovias que não são dotadas de acostamento, alguns motoristas de carros acionam a buzina por se irritarem com a
presença do ciclista. Acreditam que ele não deveria estar naquele local ou que deveria sair do pavimento asfáltico.
A lei é clara neste sentido: as bicicletas têm preferência sobre os veículos automotores. E digo mais: os
condutores dos veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos de menor porte. Neste sentido,
os condutores de caminhões devem procurar garantir a
segurança dos automóveis, os automóveis dos ciclistas
e todos estes devem ter preocupação com os pedestres.
A conclusão lógica é que os ciclistas também têm o
direito ao trânsito seguro. Não poderia ser diferente.

PRF apreende caminhão carregado
com 250 mil maços cigarros
Policiais rodoviários federais apreenderam por volta das
7h30 de terça-feira (10), na BR163, em Guaraciaba, um caminhão VW/25.320 transportando 250 mil maços de cigarros
contrabandeados do Paraguai.
Os agentes realizavam fiscalização de rotina em frente à Unidade da PRF, quando abordaram o veículo com placas de
Bocaiuva do Sul/PR. O condutor, de 26 anos, demonstrou
nervosismo durante a abordagem e informou que transportava produto contrabandeado.
Ao verificarem a carroceria,

PRF

Veículo também transitava com placas falsas

os agentes constataram que ela
estava lotada de cigarros para-

guaios. Conforme informações
do motorista, havia 500 caixas do

produto. Ele ainda disse que trazia a mercadoria de Guaíra/PR e
entregaria em Itapiranga, onde
outro motorista continuaria o
transporte até o Rio Grande do
Sul. Após vistoria no caminhão e
consulta aos sistemas da PRF, os
policiais também descobriram
que ele transitava com placas falsas, sendo originalmente registrado em Prudentópolis/PR. O
caminhão, a carga e o condutor
foram encaminhados à Polícia
Federal de Dionísio Cerqueira.
Ele responderá por contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Armados, bandidos roubam carro e deixam
proprietário às margens da BR-282
A noite de terça-feira (10)
representou um grande susto ao proprietário de um veículo
Ford/Ka de São Miguel do Oeste. Por volta das 23h10 a Polícia
Militar foi acionada para atender
uma ocorrência de roubo. O fato
aconteceu na Rua Rodolfo Spier,
no Bairro Agostini. A vítima, um
rapaz de 18 anos, relatou aos po-

liciais que quando embarcou no
veículo, foi rendido por dois homens que usavam capuz. O jovem relatou que um deles estava armado com revólver.
Logo após, os bandidos obrigaram o jovem a sentar no banco traseiro do carro
e um deles assumiu a direção. O segundo homem tam-

bém sentou no banco traseiro
e mantinha a arma apontada
para a vítima. O jovem contou
que foi levado até uma estrada próxima, onde teve pés e
mãos amarrados com fita adesiva, sendo colocado no porta-malas do veículo, que seguiu em direção a Maravilha.
Nas proximidades da pon-

te sobre o Rio das Antas a vítima foi liberada e conseguiu
carona até São Miguel do Oeste, onde acionou a Polícia Militar. No dia seguinte, por volta das 16h, a Guarnição da
Polícia Militar de Barra Bonita
localizou o veículo numa pedreira na Linha São Judas Tadeu, no interior do município.

AÇÃO CONJUNTA

Quatro suspeitos de furto no interior são presos
As polícias Civil e Militar prenderam quatro homens
suspeitos de furto na comunidade de Tope da Serra, em
Maravilha. As ações em conjunto foram realizadas na

manhã de quinta-feira (12),
quando o furto aconteceu.
De acordo com a Polícia Civil, diligências foram executadas na comunidade logo após
o furto, com auxílio da Polícia Militar de Iraceminha.
Segundo os policiais, as investigações apontaram para a
participação de pessoas que
estavam em um veículo Parati. Diante disso, a Polícia Militar de Maravilha, por volta das
11h30, localizou e abordou
um veículo com características
idênticas no Bairro Bela Vista.
Conforme informou a polícia, com os ocupantes foram encontrados R$ 2.120 mil,
além de folhas de cheques em
nome da vítima. Os quatro homens foram presos em fla-

Polícia Civil

Polícia Civil divulgou imagens dos objetos apreendidos e dos suspeitos do crime

grante, indiciados pela prática
de furto qualificado e enca-

minhados à Unidade Prisional Avançada de Maravilha.
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esporte

VAI VOLTAR

FUTEBOL

JESC ATLETISMO

O Guarani da Linha Sanga Silva, em 2018, vai estar de volta no Campeonato Estadual de Futebol Amador, fase Oeste. De acordo com a direção, 80% do grupo está fechado e passa por exames médicos. De
acordo com o presidente, Sidnei Wawrzyniak, até o momento não há
o treinador definido. Os jogos serão realizados no Estádio do Fluminense, em Tigrinhos, e os treinos ocorrem nas quartas-feiras, no Estádio Osvaldo Werner. De acordo com o presidente, na próxima semana o grupo vai estar fechado e será feita a divulgação dos relacionados.

No domingo (8), jogando em casa, o Clube Recreativo Maravilha
perdeu pelo placar de 1 x 0. O jogo foi pela penúltima rodada da fase
de classificação. Com a derrota, o CRM está na obrigação de vencer
em Iraceminha amanhã (15). A partida é considerada de muita importância, pois as duas equipes dependem da vitória para conseguir
classificar em sexto lugar. Em relação a Iraceminha, o CRM leva uma
pequena vantagem de poder empatar a partida. Em caso de empate o CRM vai para oito pontos, não mais alcançado por outra equipe.

Guarani da Sanga Silva se CRM perde e se complica Maravilha vai sediar
prepara para o Estadual no regional
fase microrregional

JESC A microrregional será entre os dias 14 e 19 de maio

Maravilha realiza fase municipal dos
Jogos Escolares de 12 a 14 anos
Maravilha realizou a fase local dos Jogos Escolares de Santa
Catarina (Jesc) de 12 a 14 anos.
No dia 6 teve as competições
na modalidade de atletismo. Os
classificados participam agora da fase microrregional, que
ocorre em Maravilha entre os
dias 14 e 19 de maio, nas modalidades: 75 metros rasos, 1000
metros rasos, 80 metros com

barreiras, lançamento de disco,
salto em distância, salto em altura, 250 metros rasos, arremesso
de peso e lançamento de dardo.
Na segunda-feira (9) pela
manhã houve as eliminatórias
da modalidade xadrez masculino e feminino. No naipe feminino se classificaram para a próxima fase Emanueli Jommertz
e Vitória Magrini. No masculi-

no conquistaram a vaga Mateus
Muller e Tácio de Jesus. Na tarde de terça-feira (10) foram realizadas as eliminatórias do futsal. Pelo masculino classificou o
Caic e no feminino a EEB Santa
Terezinha.
Na quarta-feira (11) ocorreram as disputas na modalidade de vôlei. Pelo naipe feminino a Escola Salete conquistou

a vaga para a próxima fase. Já no
masculino, mesmo em segundo lugar, a Escola João XXIII se
classificou pelo bom desempenho em 2017. Na sexta-feira
(13) ocorreram os jogos na modalidade de tênis de mesa. Estão classificados para a fase microrregional Lucas Cella, Vitor
Schwanke, Vitória Petry, e Catiane Müller

GUARACIABA

Mais de mil pessoas participam da abertura
dos Jogos Abertos
A Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Juventude de
Guaraciaba, por meio do Departamento de Esportes, realizou,
na noite do último dia 6, a abertura dos Jogos Abertos do município, edição 2018. O evento
contou com mais de mil participantes, no Estádio Municipal
Olímpio Dal Magro. O prefeito,
Roque Luiz Meneghini, destacou que será a maior competição
já realizada. “São mais de 1.600
atletas participando, em 10 modalidades e 23 categorias. Além

disso, são 152 empresas, entidades ou comunidades participantes dos jogos”, finalizou.
Conforme o Departamento Municipal de Esportes, as
disputas já iniciaram no sábado (7) e terão cerca de três meses de duração. As modalidades
em disputa nesta edição dos Jogos Abertos são bolão, suíço livre e veterano, quatrilho, bocha,
48, truco, sinuca, vôlei adulto feminino e de base, futsal adulto
masculino, feminino e de base, e
canastra masculina e feminina.

A fase municipal dos Jogos Escolares de Santa Catarina
(Jesc), de 15 a 16 anos, na modalidade de atletismo, foram realizadas no início deste mês. Os atletas classificados se preparam agora para a fase microrregional, em Maravilha, entre os dias 23 e 28
de abril. Os atletas maravilhenses vão competir nas modalidades
100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 3000 metros, salto em distância, salto em altura, arremesso de peso, lançamento de dardo, lançamento de disco e 110 metros com barreiras.

jasti

Fase microrregional começa
na próxima semana
A etapa microrregional
dos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti) será realizada na próxima quarta-feira (18), no Lar de
Convivência dos Idosos e
Centro Cultural 25 de Julho, em Maravilha. As modalidades disputadas serão
bocha feminino e masculino, bolão 23 feminino e

masculino, canastra feminino e masculino, dominó
feminino e masculino, dança de salão 60 a 69, dança
de salão mais de 70 anos,
dança coreográfica livre,
dança popular e a modalidade de truco masculino.
Os classificados vão para a
etapa Estadual em Rio do
Sul, de 22 a 27 de maio.

MARAVILHA

Campeonato Municipal
começa hoje

Cinthia Borsatto/Assessoria de Imprensa

Abertura dos Jogos Abertos de Guaraciaba

Está confirmado o início do Campeonato Municipal de Futebol, hoje
(14). Participam da competição cinco equipes,
que disputarão nas categorias aspirante e principal, todas em chave única.
Os confrontos serão
todos contra todos em jogos de ida e volta, classificando os quatro primeiros, e na fase seguinte
é mata-mata. As equipes participantes são:

Atlético MH/Água Parada, SER Vasco da Gama,
4S Amizade, Canarinho da Primavera Alta
e Esportivo Bela Vista.
Os jogos começam às
13h45 na categoria aspirante e às 15h45 na principal. Os confrontos serão
na primeira rodada entre
Atlético MH/Água Parada x Canarinho da Primavera Alta e SER Vasco da
Gama x 4S Amizade. Folga o Esportivo Bela Vista.
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REGIONAL Classificado para a final, Aliança começa a disputar o título
amanhã (15), quando enfrenta o Grêmio Tunense
Oneide Behling
GRÊMIO

Mesmo perdendo dinheiro, Renato disse que ficará no Grêmio! Este ano o Grêmio participou de duas
competições e saiu campeão. Há mais três para disputar. Em todas há condições de vencer. Para a alegria dos
gremistas, Renato tomou a decisão mais lúcida. Treinador poderá ser recordista em conquistas, e isso pesou na hora da escolha entre Grêmio e Flamengo.
FIGUEIRENSE
Figueirense teve melhor desempenho até os 30
minutos do primeiro tempo. No restante da partida foi pressionado pela Chapecoense. Neste momento, dois jogadores experientes fizeram a diferença: Jorge Henrique comandou o meio-campo do
time da capital e Denis foi o craque Líder FM da decisão, com várias defesas incríveis. Com uma atuação segura, levaram o Figueirense à conquista.
CHAPECOENSE
A defesa era o ponto forte da Chapecoense. Mesmo protegido por três volantes, o sistema defensivo foi vazado duas vezes na final. Fiquei decepcionado com o toque de bola e a falta de
criação de meio-campo. Este setor foi o ponto fraco contra o Figueirense. Chapecoense não encarou o jogo como uma decisão de título. O futebol
apresentado foi como se fosse um jogo qualquer.
BRASILEIRÃO
Vai começar o Brasileirão 2018. Passada a emoção dos estaduais, voltamos nosso interesse para o
maior campeonato do mundo. Meus candidatos ao título, pela ordem são: Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro. Candidatos a surpreender na competição: Corinthians, Atlético-PR e Atlético-MG. Candidatos ao
rebaixamento: América-MG, Ceará e Paraná Clube.
INTERNACIONAL
Falta variedade de jogadas. Internacional está
com um futebol muito simples. É tudo feito lentamente e fica fácil para o adversário marcar. Procurei entender o esquema de jogo contra o Vitória.
Tem quatro defensores em linha, Dourado na frente deles, mais quatro meias e um centroavante. Parece que falta alguma coisa no colorado. A decisão é na
Bahia, pelo que jogou e pelas ausências de vários titulares no Vitória, acho que o Inter não classifica.

Derrota para o Aliança elimina
o Guarani do Campeonato
O Guarani de São Miguel
do Oeste não conseguiu classificação para a final do Campeonato Regional de Futebol,
categoria adulto. No domingo (8) o time do técnico Beleza foi até São João do Oeste e acabou perdendo para o
Aliança por 1 a 0, gol de Jair
Muller, cobrando falta, aos 9
minutos do primeiro tempo.
Na partida de ida das semifinais, no Estádio Padre Aurélio Canzi, houve empate em
1 gol. A partir de agora o representante de São Miguel
do Oeste inicia a montagem
do grupo visando a participação no Campeonato Estadual
de Futebol Não-Profissional.
A primeira reunião para tra-

Divulgação/Facebook/Guarani

Semifinal foi em São João do Oeste, entre Aliança e Guarani

tar sobre a competição foi realizada ontem (13), na cidade
de Xanxerê.
Classificado para a final
do Regional, competição organizada pela Liga Esportiva
Fronteirista, o Aliança começa a disputar o título amanhã

8ª EDIÇÃO

Cinquentões do CRM
estreiam no Regional
A primeira partida do Clube Recreativo Maravilha ocorre amanhã (15), em Mondaí.
O clube maravilhense neste ano montou duas equipes: Maravilha Cinquentões e a CRM Cinquentões.
No CRM Cinquentões estão relacionados os atletas Valeri Estieven, Alberto Niedermeier, Amarildo Alba, Ivanir
Gottardo, Samir Idalino Silva,
Ambrosio Niedermeier, Ismael Vendrame, Nelson Livinali,
Cezar Luiz Ranzi, Osmar Adelir
Greff, Ernani Rosa, Alfonso Benedito Schabarum, Carli Luiz
Michels, Jaime Leberalli, Ercio Eloi Heydt, Luiz Carlos Ca-

peli, Leonir Pedro Lago, Valério
Valdecir Neu, Egênio De Marco, Neilor Cavali, Nicanor Valer e Angelo Castanha, técnico
Elton Spall. Já na equipe Maravilha Cinquentões os jogadores são: Natalino Prante, Roque
Shwertz, Darci Gomes de Oliveira, Neri de Almeida, Armando da Silva, Valdemar Kempfer,
Julio Morais, Gilberto Lemos de
Mattos, Ivanor Machado, Moacir Ferraz, Laires Werner, Cezar Mattia, Cessar Frandaloso,
Eder Paulo Baldissera, Dacilio
Feiz, Cláudio Alberti, Amarildo Castanha, Giovane Radaelli,
Gelson Rossetto e Wolmir Litzig, técnico Gilmar Castanha.

(15), quando enfrenta o Grêmio Tunense, às 16h, em São
João do Oeste. O jogo da volta
será no próximo fim de semana, em Linha Pitangueira, Tunápolis. O time tunapolitano
chegou à decisão ao derrotar,
em casa, o Cometa de Itapi-

ranga por 2 a 1. Alan e Mauricio marcaram para os donos da casa, enquanto Bertol
fez o gol solitário do time itapiranguense. No jogo de ida
das semifinais, em Itapiranga, houve empate em 1 gol.
Na categoria sub-18, os finalistas são Aliança e Cometa.
O Aliança confirmou a classificação ao golear o Grêmio
União de Iporã do Oeste por
4 a 1. E o Cometa eliminou
o Harmonia de Guaraciaba
também com goleada de 5 a
1. O primeiro jogo da final foi
realizado na noite de quintafeira (12), em Itapiranga. O
confronto decisivo está marcado para sexta-feira (20), às
19h15, em São João do Oeste.

Tênis de Mesa

Primeira etapa do
Circuito Oeste será hoje
Hoje (14) será realizada a abertura do Circuito Oeste Catarinense de Tênis de
Mesa na cidade de Pinhalzinho. Estão em disputa as
mais diversas categorias das
classes Federado, Escolar,
além do Open-Paralímpico.
Este ano o circuito terá nas
disputas das classes escolares
feminino sub-12, 15 e 18, enquanto no masculino as idades são sub-11, 13, 15 e 18. Os
atletas paralímpicos competem em uma única categoria,
o Open-Paralímpico. As classes de atletas federados estão
divididos no feminino em sub14 e Livre, enquanto no mas-

culino são sub-13, 16, Livre e
Senior (acima de 38 anos).
Duas novidades fazem
parte do circuito deste ano.
A inclusão da categoria Senior é uma delas. O objetivo é respeitar o crescimento
do nível técnico da competição, especialmente na categoria livre, onde tem ocorrido a maior disparidade
de nível entre os atletas.
A outra novidade é a
sede da segunda etapa, que
deve ser realizada em Xanxerê. O município solicitou
a sede da etapa na reunião
arbitral anual da Liga Oeste de Tênis de Mesa (Lotem).
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ÁRBITRO Professor Tiego Drumm participou da Copa Brasil Sul Sudeste I
em Concórdia entre os dias 28 de março e 1º de abril

Maravilhense é convocado pela
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
O professor de tênis de
mesa de Maravilha Tiego
Drumm esteve entre o fim do
último mês e início de abril em
Concórdia, onde segundo ele,
os principais mesatenistas brasileiros estiveram competindo na Copa Brasil Sul Sudeste I. Esta foi a sexta vez que ele
foi convocado pela confederação Brasileira de Tênis de Mesa
(CBTM) para exercer a função
de árbitro.
Entre os jogos realizados,
destaque para a semifinal da

Divulgação

Esta foi a sexta vez em que o árbitro maravilhense foi convocado pela CBTM

categoria absoluto A feminino, onde a atleta paraolímpica

Bruna Alexandre venceu Maira Ranzeiro em uma disputa de

cinco sets.
Em junho será realizada a
Copa Brasil Sul Sudeste II em
Toledo, no Paraná, e a expectativa é de que o maravilhense
possa ser mais uma vez requisitado. O Campeonato Brasileiro de Verão, realizado entre
o fim de outubro e início de novembro, ainda sem sede definida, pode ser em Santa Catarina,
pois o Estado tem se destacado
tanto no desempenho de suas
equipes e atletas, como na organização de eventos.

LIGA CATARINENSE

Líder da chave A se prepara para mais um desafio
A equipe da Secretaria Municipal de Espores/Acema, Maravilha Futsal, prepara-se para encarar, hoje (14), em Palmitos, a
equipe da casa. O time da Cidade das Crianças tem pelo menos
duas baixas. Duda continua lesionado e fica fora da partida, ele já
não jogou na vitória contra Xaxim,
por 5 x 4. Outra baixa é Tonini,
por compromissos de estudos

não vai poder jogar. Ítalo era dúvida, mas vai para o jogo. Em Palmitos a partida começa às 20h15.
No sábado (21), em Maravilha, às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes Gelson Tadeu
de Lara Mello, pela Liga Catarinense, tem a equipe sub-16 de
Maravilha contra São Lourenço, e mais tarde, às 20h40, joga o
time principal contra Saudades.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Equipe principal treina semanalmente para manter a ponta da tabela

TRILHAS

Meca consegue mais um
resultado positivo
No último fim de
semana o maravilhense Valdir Breitembach (Meca) competiu em
Curitiba (PR), em prova
válida por três competições, Campeonato Brasi-

leiro e Sul Brasileiro e Paranaense. De acordo com
o piloto, no sábado foram sete horas de trilhas
com muitos obstáculos
pelo caminho. O percurso foi de 140 quilômetros.

PARALÍMPICO

Maravilhense participa
de Seminário Escolar
em Florianópolis
O professor de tênis de mesa de Maravilha e de
Educação Física da EEB Prof. Silvio Romero em Bom
Jesus do Oeste, Tiego Drumm, esteve, entre os dias 2
e 4 de abril, em Florianópolis, onde participou do Seminário Escolar Paralímpico, promovido pela Comissão Paralímpica Brasileira. O seminário contou com
capacitação por meio de cursos específicos para determinados tipos de deficiência e troca de experiências. Drumm agradece os colegas e a direção da escola.

Já no domingo (8) Meca
percorreu 136 quilômetros em seis horas e meia.
Meca conquistou o 2º lugar geral. A próxima prova é hoje (14) e amanhã
(15), em são Ludgero/SC.

FUTEBOL

Gol de Menina joga pelo
Campeonato Regional
A equipe de futebol feminino de Maravilha Gol de Menina/Vasco da Gama
joga pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Regional – Taça
Odi Sports/Sicoob. A partida é em Iraceminha, contra a equipe da casa, amanhã (15), às 14h30. A equipe de Maravilha soma um ponto e está na 3ª colocação.

pódium

por joão luís theis
Engenheiro Mecânico
joaotheis@yahoo.com.br

Inspeção veicular prevista para 2019
é suspensa por tempo indeterminado
Resolução do ano
passado previa
obrigatoriedade da
inspeção veicular para
fazer o licenciamento.
O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) suspendeu por
tempo indeterminado a resolução que tornava obrigatória a inspeção técnica veicular no país inteiro até 31 de dezembro de 2019. A decisão foi tomada após pedido dos Detrans para rediscutir os requisitos e prazos para
implementação.
Conforme a regulamentação do ano passado, os Detrans teriam até
1º de julho para apresentar um cronograma de adoção. “Entendemos que
esse processo precisa passar por um debate mais aprofundado, para que
possamos aplicá-lo da melhor maneira possível, com o mínimo de transtorno à população”, afirmou o diretor do Denatran, Maurício Alves. A inspeção veicular está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), só não tinha regulamentação no país inteiro até o ano passado.
A inspeção veicular foi regulamentada em novembro de 2017 e seria obrigatória a cada 2 anos, para veículos com mais de 3 anos ou comerciais de frotas. A vistoria seria feita pelo próprio Detran ou então por empresas credenciadas, com equipamentos aprovados pelo Inmetro. A resolução
não definia o valor que os proprietários pagariam.
Quem seria obrigado a fazer?
Veículos particulares novos, de até 7 lugares, ficariam isentos nos primeiros 3 anos de vida, desde que não tenham modificações e não se envolvam em acidentes com danos médios ou graves. Para os de propriedade de
empresas (pessoa jurídica), a isenção seria nos 2 primeiros anos. A inspeção
seria a cada 6 meses para veículos de transporte escolar e a cada ano para os
de transporte internacional de cargas ou passageiros. Modelos de coleção
ou de uso militar estariam isentos.
Quais são as exigências?
No primeiro ano, seriam reprovados veículos com “defeito muito grave” em qualquer lugar, “defeito grave” nos freios, pneus, rodas ou “equipamentos obrigatórios”. A resolução não identificava quais são esses equipamentos. Também não passariam modelos que emitem mais poluentes e
barulho do que o permitido ou que estejam utilizando equipamentos proibidos. Nos anos seguintes, as exigências ficariam maiores. A partir do segundo ano de operação do programa, “defeito grave” na direção também
seria suficiente para a reprovação. Já no terceiro ano, não receberiam o certificado todos os veículos que apresentassem defeito muito grave ou grave
para os itens de segurança, ou não atendessem os requisitos de emissão
de poluentes e ruídos. Todos os “defeitos leves” seriam registrados
no documento. Caso o mesmo problema leve se repetisse na próxima inspeção, ele passaria a ser considerado grave.
Fonte: DENATRAN

TERAPIA COM MÚSICA

Nova terapia já atende
mais de 50 alunos da Apae
Carine Arenhardt/O Líder

Apae Marisol de Maravilha incluiu a nova terapia na rotina dos
alunos há poucos dias e destaca objetivos das sessões
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MARAVILHA

ELEIÇÕES 2018

IBGE divulga
dados preliminares
do Censo
Agropecuário

Eleitor tem menos
de 30 dias para
emitir, transferir
ou atualizar título

Dados apontam redução no número
de estabelecimentos agropecuários
no município

Justiça eleitoral encerra no próximo
dia 9 de maio o prazo para mudanças
no título para as eleições deste ano
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