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TCE/SC aponta
instalação irregular
de radares eletrônicos
Arquivo/WH Comunicações

Administração de São Miguel do Oeste
afirma que novos radares foram instalados
neste ano, em conformidade com as
orientações do TCE
Página 4

MARAVILHA

Executivo propõe 2%
de reajuste salarial
e sindicato pede
percentual maior
Proposta de revisão salarial já foi
encaminhada para o Legislativo, mas
sindicato afirmou que não foi procurado
para um diálogo prévio
Página 19

DIÁRIAS

Levantamento
aponta os gastos
das prefeituras na
região da Amerios
Jornal O Líder apresenta nesta semana
quanto gastaram as prefeituras da região
com diárias nestes primeiros meses do ano
Página 14

IMUNIZAÇÃO

Regional de São Miguel do Oeste deve atender mais de 55,7 mil
pessoas neste ano. Em Maravilha expectativa é que mais de 7
mil usuários sejam imunizados

Vacinação contra a gripe
começa segunda-feira

Página 10

2

, 21 DE abril DE 2018

MINISTÉRIO PÚBLICO O profissional que irá assumir o cargo é o promotor
Rafael Fernandes, de Anchieta

LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

O que estamos medindo?
Há alguns dias um motorista do Uber me fez várias perguntas assim que eu entrei no carro: se o ar estava bom, se eu queria uma bala, se eu queria trocar de música.
Ao longo da conversa ele confessou que faz esse esforço
para agradar porque precisa ser bem avaliado pelo passageiro.
E então vem a pergunta: o que influencia uma avaliação 5
estrelas? Será que é a bala?
Ou ainda mais difícil: 5 estrelas para mim é o mesmo que 5
estrelas para você?
A ideia da avaliação é clara e simples, mas subjetiva. Para
muitos passageiros, 4 estrelas é uma boa nota, certo? Seria o
equivalente a nota 8 na escola. Mas para o motorista é ruim,
pois o Uber exige que eles estejam sempre com uma média acima de 4,7.
O esforço do motorista para agradar é admirável – e essa é
a intenção do método de avaliação. Mas será que é a simpatia e
os pequenos agrados que influenciam a nota?

*

Situação semelhante: as empresas medindo curtidas no
Facebook e Instagram. Será que essa medida é a que indica o
sucesso?
Ou falando em futebol: se você só medir as vitórias ou os
gols do seu time, não terá uma ideia apurada do desempenho
da equipe. Pode ter sido sorte a última vitória. Para entender
se o time tem chances na competição, precisamos analisar outros aspectos.
O problema é que queremos ver os resultados no curto prazo. Infindáveis testes em laboratório mostram como somos facilmente seduzidos pela recompensa imediata.
Antes de medir, deveríamos entender o que precisa ser medido. Quais variáveis indicam o sucesso futuro?

Promotor de Justiça Renato Maia de
Faria deixa a Comarca de Descanso
Após quase dois anos de
atuação na Comarca de Descanso, o promotor de justiça Renato Maia de Faria se prepara
para a próxima transferência.
O promotor deixou as funções no Fórum da Comarca de
Descanso no último dia 13. O
profissional que irá assumir o
cargo é o promotor Rafael Fernandes, de Anchieta.
Em entrevista ao Grupo WH
Comunicações, Maia de Faria
destacou a importância do trabalho conjunto entre os órgãos
de segurança pública, o Poder
Judiciário e o Ministério Público (MP). “Minha passagem no
Oeste foi muito feliz pela população e pelo trabalho que conse-

Camila Pompeo/WH Comunicações

Promotor Renato Maia de Faria

gui desempenhar em Descanso.
Foi um trabalho muito profícuo
com a parceria do Poder Judiciário e conseguimos construir
também com a Polícia Militar e
Polícia Civil a atuação conjunta
que possibilitou que a segurança
na cidade de Descanso fosse ainda mais implementada. Conseguimos ter uma comarca bastante tranquila, praticamente sem

crimes contra a vida”, menciona.
Outro destaque da atuação
de um ano e oito meses, segundo o promotor, foram os combates ao tráfico de drogas e aos
crimes de violência doméstica.
“Em Descanso fizemos uma atuação grande no combate ao tráfico de drogas. Foram descobertos esquemas não só nas áreas
mais carentes, mas em locais que
nunca tinham sido investigados.
Também, a violência doméstica,
um grande problema que assola a população. Juntamente com
a delegada Joelma Stang e o doutor Marcus Alexsander Dexheimer, fizemos uma atuação forte
em relação à Lei Maria da Penha.
Não admitimos qualquer tipo de

agressão à mulheres”, diz.
Maia de Faria elogia o colega substituto e destaca que se
houvesse a oportunidade, gostaria de permanecer na região. “A
população não ficará desassistida, já existe um colega que vai
me substituir, é o Rafael Fernandes, que vem de Anchieta. Um
promotor extremamente trabalhador, comprometido. Os planos e projetos são prosseguir na
carreira, e infelizmente a carreira nos impõe essas mudanças.
Se houvesse a possibilidade de
ficar no Extremo-Oeste, eu teria
essa vontade, mas infelizmente
não é possível. Deixo o Extremo
-oeste com a sensação de missão
cumprida”, afirma.

CHARGE

*

Se você jogar uma moeda para cima, qual é a chance de
cair cara ou coroa? É de 50%. Se apostarmos algo, o acaso vai
apontar, de forma aleatória, quem acerta.
No entanto, se você jogar a moeda 100 vezes, podemos afirmar que é enorme a chance dos resultados apresentarem um
padrão, que se aproxima de 50% para cada lado da moeda. E
se você jogar a moeda mil vezes, o resultado fica mais próximo ainda de 50%.
Ou seja: no longo prazo, podemos prever melhor os acontecimentos, pois eles se repetem.
Quem está jogando no curto prazo precisa contar com
a sorte. Quem pensa no futuro usa a derrota de hoje como
aprendizado para o resto da vida.
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LIÇÕES DE VIDA
Viver só não é necessariamente sinônimo de estar solitário. Há
muitas pessoas casadas que vivem na solidão e muitas pessoas
que moram sozinhas e estão cercadas de amigos e amores.

radar
por Wolmir Hübner

DONA DE CASA

Nos questionam
seguidamente se dona de
casa pode se aposentar
pelo INSS. A resposta
é sim. Para conseguir
sua aposentadoria, deve
recolher uma contribuição
mensal como contribuinte
facultativa, cujo valor é de
5% sobre o salário mínimo,
durante 15 anos. Para
receber mais de um salário
mínimo, a contribuição
sobe para 20%. Por idade, a
aposentadoria se dá com a
idade mínima de 60 anos, e
ter contribuído por 15 anos,
no mínimo.

BÊBADOS AO VOLANTE

radar@jornalolider.com.br

Começaram a valer desde quinta-feira (19) punições mais duras para os motoristas alcoolizados que causarem mortes ou lesões graves no trânsito. Aprovada em dezembro pela Câmara dos Deputados, a lei 13.546 sobe para cinco a oito anos de prisão a pena para o homicídio culposo (sem a intenção de tirar a vida) causado sob
efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas. Até agora, a reclusão era de dois
a quatro anos. No caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena, que era de
seis meses a dois anos, passa a ser de dois a cinco anos. A lei vale apenas para acidentes que tenham vítimas, e não em qualquer caso de embriaguez ao volante.

DUDALINA FECHA FÁBRICA
A Dudalina comunicou que no fim desta semana encerra
suas atividades na fábrica em Luiz Alves, aqui em Santa Catarina, onde funciona a fábrica de costura das camisas. Cerca
de 290 funcionários foram avisados e pegos de surpresa, pois
perdem seus empregos. Os novos proprietários da marca Dudalina estão concentrando seus negócios em Goiás, onde alegam ter mais incentivos fiscais e a mão de obra mais barata.

OPORTUNIDADES

POLÍTICOS PUNIDOS I
A rede de Lojas Havan obteve um instrumento jurídico chamado “interdito proibitório” contra os deputados Cesar Valduga (PCdoB), Dirceu Dresch (PT) e Luciane Carminatti (PT). Além deles, os vereadores de Chapecó Marcilei Vignatti
(PT) e Valdemir Stobe, o Tigrão (PTB), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó e Xanxerê, Associação de Mulheres Camponesas da Regional de
Chapecó (Amurech) e Alexandre Luiz Fassina e Liliane Fátima de Araújo, que é a presidente municipal do PCdoB.

POLÍTICOS PUNIDOS II

NOVO CURSO DE MEDICINA
A partir da terça-feira (24) quem quiser pode se inscrever no
vestibular do novo curso de medicina em Santa Catarina. Trata-se
do curso de medicina criado na cidade de Araranguá. Interessados
acessem o site www.vestibular20182.ufsc.br. O diferencial é que estudantes oriundos de escolas públicas, de baixa renda, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência terão prioridade na seleção, que respeitará a política do sistema de cotas vigente na UFSC.

Foi publicado na segunda-feira (16) edital do concurso público para preencher 26 vagas
no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sendo oito cargos de ensino superior e um para
nível médio. As inscrições começam na segunda-feira (23) e seguem até o dia 5 de junho.
Os cargos de ensino superior incluem cinco vagas de oficial de justiça e avaliador, uma de
arquiteto, uma de engenheiro eletricista, uma de enfermeiro e uma de oficial da infância
e juventude. O vencimento para esses cargos é de R$ 6.156,63 para 35 horas semanais,
e a taxa de inscrição para participar do concurso é de R$ 85. As 17 vagas de nível médio
são para o cargo de técnico judiciário auxiliar, com carga semanal de 35 horas e salário de
R$ 3.576,54. A taxa de inscrição para essas vagas é de R$ 68. Além destas, estão abertas
vagas para cadastro de reserva para os cargos de analista administrativo, analista jurídico
e engenheiro civil. De acordo com o edital, as provas para os dois níveis serão realizadas
em 22 de julho nas cidades de Florianópolis, Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau, Itajaí,
Canoinhas, Chapecó e Joaçaba. As avaliações devem ter 70 questões, sendo 20 de língua
portuguesa, 10 de raciocínio lógico e 40 de conhecimentos específicos.

Licitação vira caso de polícia
após comissão constatar fraude
Participantes de um processo de licitação para aquisição de alimentos ao Departamento Social da prefeitura de Joaçaba foram conduzidos à Delegacia desta cidade no
início da noite de terça-feira (17). De acordo com informações repassadas pela assessoria de imprensa, a Comissão de Licitações acionou a Polícia Militar após constatar
fraude, pois os interessados estavam combinando preços através do WhatsApp. O delegado regional André Cembranelli participou das buscas e apreendeu os aparelhos
telefônicos. Os envolvidos foram encaminhados para depoimentos sobre o caso.

Na Comarca de Chapecó, em primeira instância, o pedido da empresa foi negado, porém, em decisão monocrática da desembargadora substituta do Tribunal de Justiça
do Estado, Hildemar Meneguzzi de Carvalho, todos os citados e representantes das entidades estão proibidos de chegar perto das lojas Havan em Chapecó, por serem considerados uma ameaça ao patrimônio da empresa. Tudo começou
no dia 19 de fevereiro passado, quando partidos políticos, lideranças e entidades promoveram manifestação contra a reforma da Previdência. O protesto acabou se voltando contra a Havan e o empresário Luciano Hang, chegando ao ponto
de manifestantes terem fechado a porta da loja com um cadeado, que só foi reaberta pela Polícia Militar. Quem não cumprir a determinação terá que pagar multa diária fixada no valor de R$ 1 mil, podendo chegar ao limite máximo de R$ 30 mil.

ARRUACEIROS
O tríplex no Guarujá, que
causou a condenação e prisão do ex-presidente Lula,
foi ocupado na manhã de
segunda-feira (16) por um
grupo de manifestantes da
Frente Povo Sem Medo, da
qual faz parte o Movimento dos Trabalhadores Sem
Teto (MTST). O grupo estendeu faixas com os dizeres “Povo sem medo”, “Se é
do Lula, é nosso” e “Se não
é, por que prendeu?”. Esses arruaceiros amedrontaram os moradores do condomínio, causando pânico
em gente idosa e doente. Teriam que ser presos por invasão a domicílio particular.

RIDÍCULOS
Alguns deputados
e senadores do PT estão
humilhando seus eleitores pelo seu mais recente fiasco. Estão adotando o
nome LULA nos seus próprios nomes. E o pior, divulgando como se fosse uma honra. Nós, aqui
do Extremo-Oeste, vimos
com grande decepção o
nome de um deputado federal do PT, adotando no
seu nome, o que consideramos de grande valor,
se não o maior, a inclusão
de LULA no seu próprio
nome. Acredito que seja
uma seita. Outra coisa não
pode ser. Uma vergonha!

Bom fim de semana!
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AUDITORIA Administração de São Miguel do Oeste diz que auditoria do TCE/SC foi
referente a contrato vigente em 2017

TCE/SC aponta instalação
irregular de radares eletrônicos
Estudos técnicos insuficientes para definição dos locais para instalação de radares e lombadas eletrônicas,
com base na análise das causas dos acidentes de trânsito
ocorridos, ausência de fiscalização de contratos e de comprovação da aplicação dos recursos arrecadados com as
multas para melhoria do sistema, falhas na execução de
programas de educação para
o trânsito. Estas foram algumas das constatações apuradas nas auditorias realizadas
pelo Tribunal de Contas de
Santa Catarina para verificar
a regularidade do projeto básico e da execução contratu-

Arquivo WH Comunicações

Administração disse que os novos equipamentos foram instalados em conformidade com as orientações do TCE/SC

Departamento deve convocar nova empresa
para assumir balança na BR-282
dente regional do Dnit, Diego Fernando da Silva. Segundo ele, recentemente a
empresa que faz a manutenção da rodovia e promoveu
uma roçada nas proximidades da balança, queimando
o material às margens da BR282. Agora, a estrutura técnica pode receber reparos.
De acordo com ele, o

Dnit aguarda para convocar
uma empresa para assumir o
trabalho de reforma. Segundo ele, no ano passado a empresa que venceu a licitação
para consertar a balança não
cumpriu o contrato. Agora, o
órgão está fazendo uma análise da situação para convocar outra empresa, que participou da licitação em 2017.

TCE/SC “foi realizada no mês
de agosto do ano passado e
diz respeito ao contrato vigente na época”, firmado em 2016.
Conforme a administração, “em agosto do ano passado, após os apontamentos do
Tribunal de Contas do Estado, o município de São Miguel
do Oeste forneceu todos os relatórios e estudos solicitados
pelo órgão, e segue no aguardo de manifestação oficial do
Tribunal”. A nota informou
ainda que “os novos radares, que entraram em operação neste ano, foram instalados em conformidade com as
orientações do TCE/SC, e não
foram auditados pelo órgão”.

SÃO MIGUEL DO OESTE

INFRAESTRUTURA

A população da região
critica a infraestrutura precária da balança de fiscalização na BR-282, ao lado da
base operacional da Polícia Rodoviária Federal, em
Maravilha. Depois de tantos anos com problemas,
o local deve ser consertado em 2018. Pelo menos é o
que garante o superinten-

al dos sistemas de fiscalização
eletrônica dos municípios de
Concórdia, Joaçaba, Itajaí, São
Miguel do Oeste, Ituporanga,
Joinville e Jaraguá do Sul.
Outro apontamento está
relacionado à inexistência de
estudos técnicos periódicos,
para medir a eficácia dos radares do tipo fixo, sobre a redução do número de acidentes 500 metros antes e depois
do local onde estão instalados
os equipamentos.
Por meio da nota, após ser
procurada pelo departamento
de jornalismo do Grupo WH
Comunicações, a administração de São Miguel do Oeste
justificou que a auditoria do

Ele diz que isso está sendo
avaliado em Florianópolis.
Da Silva afirma que a empresa que aceitar deve assinar o contrato de imediato. Não há data específica,
mas ele acredita que ainda neste semestre uma nova
empresa vai assumir o trabalho de recuperação da
estrutura da balança.
Rádio Líder FM

1º Moto Entrevero em
São Miguel do Oeste
segue até amanhã
Foi aberta ontem (20)
a 1ª edição do Moto Entrevero, que segue até amanhã
(22) em São Miguel do Oeste. O evento começou com a
apresentação da Esquadrilha da Fumaça, por volta das
17h de ontem (20), com o Parque Rineu Gransotto lotado.
Um dos organizadores do
evento, Luiz Bard, destaca que
grande público é esperado para
o evento, principalmente pelo
fato de que nos dias 20 e 22 a entrada será gratuita. A orientação
da organização é que os moradores de São Miguel do Oeste se dirijam ao local do evento

pela rodovia Leolino Baldissera
para evitar congestionamentos.
Confira a programação
Sábado (21/4) - ENTRADA
R$ 10
Restaurante servindo
almoço e Praça de
Alimentação
16h - Show de Wheeling
Bar nas alturas
Bandas de Rock
Domingo (22/4) ENTRADA GRATUITA
16h - Show de Wheeling
Praça de Alimentação
Bar nas alturas
Marcos Lewe/WH Comunicações

Local recebeu melhorias na semana passada às margens da BR-282

Bar nas alturas é uma das grandes atrações do Moto Entrevero

5

, 21 DE abril DE 2018

CEI Cinderela promove
5º Brechó Beneficente
Hoje (21) o Centro Educacional Infantil Cinderela vai promover a
5ª edição do Brechó Beneficente. O evento tem como objetivo arrecadar recurso para a compra de material escolar e será realizado entre 7h
e 12h. No brechó serão comercializadas roupas novas e usadas no valor de R$1 a R$ 10, eletrodomésticos, brinquedos e bicicletas. Conforme a professora Adriane Barp, a ação é realizada pela Associação de
Pais e Professores, na qual ela exerce a função de secretária, e pelo Conselho Escolar. “Convido a todos a fazer parte desse momento. Os materiais são doações da comunidade e a venda nos auxilia bastante”, conta.

MARAVILHA

Lâmpadas de LED
são instaladas

Na quinta-feira (19) uma equipe iniciou a troca de lâmpadas
convencionais pelas de LED nos postes de iluminação pública, no
centro de Maravilha. O trabalho foi realizado na Avenida Sul Brasil, desde o Banco do Brasil até a Escola de Educação Básica João
XXIII. De acordo com os responsáveis, a substituição oferece diversas vantagens, entre elas maior durabilidade e economia. Ao todo,
46 lâmpadas foram trocadas. O custo unitário de cada uma é R$
930 e o investimento total será de R$ 42.780 mil. As avenidas Sete
de Setembro e Araucária já tiveram todas as lâmpadas substituídas.

MARAVILHA Mutuários que financiaram imóveis com o Fundo Municipal de
Habitação até o fim de 2012 receberão até 60% de desconto para quitar a dívida

Renegociação de dívidas de habitação
começa na próxima semana
Inicia na segunda-feira (23)
a renegociação de dívidas com os
mutuários do Fundo Municipal
de Habitação de Maravilha. A lei
que estabelece os critérios para
a quitação dos financiamentos
tem validade de um ano e é de
autoria do Executivo municipal.
A proposta é válida para mutuários que tenham financiado imóveis até o fim de 2012 e tenham
interesse em quitar a dívida.
O desconto oferecido pelo
município é de 50% para mutuários que estejam com parcelas
atrasadas e 60% para quem es-

Arquivo/O Líder

Recursos arrecadados com a renegociação serão usados para construção de novas
moradias populares

tiver com o pagamento em dia.
Conforme o coordenador do Setor de Habitação, Jones de Oliveira Flores, a lei já foi sancionada

pela prefeita, Rosimar Maldaner,
e a partir de segunda-feira os interessados podem procurar o setor.
O coordenador destaca que

a lei favorece os mutuários com
o desconto, assim como ao município, que vai receber o dinheiro. Atualmente o valor de débitos
ao Fundo de Habitação em Maravilha chega a R$ 3 milhões. Os
valores arrecadados com a quitação de financiamentos serão
utilizados para projetos de novas
moradias populares.
Vale lembrar que mutuários
que tenham aderido ao financiamento a partir de janeiro de 2013
não se enquadram nesta lei, devendo continuar com o pagamento normal das parcelas.

APRENDIZADO

Grupo Escoteiro Raízes realiza acampamento
Divulgação

Nos últimos dias 14 e 15
o Grupo Escoteiro Raízes promoveu mais um acampamento em Maravilha. A atividade,
com o tema Sobrevivência, contou com a participação de 60 integrantes. “A chuva atrapalhou
um pouco, mas conseguimos realizar a maior parte do que estava programado. Foram momentos de aprendizagem, troca de

experiências, confraternização,
alegria e aventura”, destacam.
O fim de semana contou com montagem de acampamento, trilha e bases de sobrevivência. Os participantes
também plantaram mudas de
árvores nativas ao redor da nascente, em parceria com o Rotary
Club. “Contribuir para o desenvolvimento sustentável e para

Escoteiros plantaram mudas de árvores nativas

um planeta melhor também foi
um dos temas. Queremos tornar estas crianças e adolescentes

adultos conscientes, responsáveis e de bom caráter. A sociedade precisa disto”, reforçam.

DIRETO
AO PONTO

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

RODOVIAS ESTADUAIS DA REGIÃO
INSPIRANDO CUIDADOS
Muitas vezes dedicamos nossas atenções para determinadas
situações (no caso rodovias federais, de situação péssima) e nos
esquecemos de outras. No caso, as rodovias estaduais começam
a inspirar cuidados. Matéria do site wh3.com.br noticiou, semana passada, que praticamente não estamos tendo obras de manutenção das rodovias. É lógico que as condições de pavimento
estão muito melhores do que as federais, no caso, as combalidas
BRs 282, 163 e 158. Até porque temos na região uma rodovia novinha em folha, em ótimo estado, que é a que liga Romelândia a
Anchieta. Mas a luz amarela começa a acender em virtude da falta de manutenção, e ao que indica, por não haver nenhuma empresa que esteja realizando tal manutenção. Ou seja, não há trabalho por falta absoluta de empresa contratada para trabalhar.
Enquanto o pavimento estiver literalmente aguentando, em condições razoáveis como temos na maioria das rodovias, tudo bem.
O problema é quando começar a ficar perigosa, esburacada, tal
e qual nossas BRs aqui da região. E da mesma forma que clamamos pela força política, na questão de obras em rodovias federais,
no caso das estaduais é necessária idêntica situação. Por sorte,
a representatividade política aqui do Extremo-Oeste na Assembleia Legislativa é boa. Temos vários deputados, independente
de cores partidárias, que podem agir junto do setor competente, aqui no Estado, para que não cheguemos a situações delicadas, e principalmente inseguras. A matéria do site wh3 chamava atenção para os serviços de roçadas, os mais simples a serem
feitos, e que não estavam sendo realizados por falta de empresa contratada para isso. Em resumo, luz amarela acesa em relação às nossas SCs.
ONCOLOGIA NO REGIONAL: NADA CONCRETO
Os pedidos são de longa data. Prefeito Trevisan, quando
diretor da ADR, lutou por isso. Deputados da região continuam batalhando. Mas a verdade é uma só. Não há prazo, e nem
data definida, para que a oncologia do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso entre em funcionamento, fazendo sessões
de quimioterapia aos pacientes portadores de câncer. Mesmo
que o secretário de estado de saúde, Acélio Casagrande, diga
que entra em maio, na verdade maio já está aí, e duvido muito. Junho ou julho? Quem sabe. Mas não se surpreenda se ficar
para mais adiante. Caro leitor. A oncologia vai funcionar. Tenho a maior certeza. E inclusive, acho que tem grandes chances, neste ano. Agora, querer precisar o mês, ou a data que
isto vai ocorrer, é preciso ter bola de cristal. Voto de louvor suprapartidário ao deputado Maurício Escudlark, e ao suplente
João Carlos Grando, que tem se empenhado para que ocorra
a implantação desta importantíssima área de saúde em nosso
Hospital Regional.

Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO
PRÉ-

APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO:

UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

Sujeito a consulta cadastral no momento da
contratação. Consulte a disponibilidade com
seu Gerente de Relacionamento.

PARA RECURSOS

6

, 21 DE abril DE 2018

SÃO MIGUEL DO OESTE Henrique Muxfeldt passou a função ao
delegado Adriano Krul Bini
DIREITO E SAÚDE
por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

MEDICINA DEFENSIVA
A Medicina Defensiva é definida como uma prática médica que prioriza condutas e estratégias diagnósticas e/ou terapêuticas que têm como objetivo evitar litígios judiciais.
Caracteriza-se pela utilização descomedida de exames complementares, uso de procedimentos terapêuticos supostamente mais seguros, encaminhamento frequente de pacientes a outros especialistas, além da recusa ao atendimento de
pacientes graves e com maior potencial de complicações.
No entanto, apesar de sua pretensão em obstar que o médico seja acusado de negligência ou omissão em caso de insucesso, a medicina defensiva pode causar prejuízos ao paciente, uma vez que retira o respeito a vulnerabilidade do
paciente, por conta do excesso de prescrição de exames complementares desnecessários, além de levar a um maior custo da medicina.
Dentre as medidas de proteção do profissional médico, devese incluir, além da aplicação cautelosa de novos avanços tecnológicos, uma relação médico-paciente mais pessoal e o conhecimento
dos deveres de conduta do médico, que são:
Dever de informação – o profissional deve informar o paciente sobre a necessidade de determinadas condutas ou intervenções,
além de informar acerca dos riscos e consequências do tratamento.
Dever de atualização – o profissional deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.
Dever de vigilância – necessário a fim de evitar qualquer tipo
de omissão que possa ser caracterizado por inércia, passividade ou
descaso do profissional.
Dever de abstenção de abuso – o profissional deve evitar exceder-se na terapêutica ou nos meios propedêuticos mais arriscados, ou qualquer ato que pode ser caracterizado como abuso e
acabar causando dano ao paciente e possíveis consequências ao
médico.
Adequado preenchimento de documentos – toda a documentação relativa ao paciente e ao seu tratamento deve ser adequadamente elaborada, incluindo-se o registro das informações
que foram transmitidas e a participação do paciente e familiares na
tomada de decisões terapêuticas.
A medicina defensiva, além de ser inadequada à proteção do
médico, pode trazer consequências graves ao paciente, devido à
demora da resolução de seu caso clínico por conta do excesso de
prescrição de exames complementares desnecessários, bem como
gera um custo adicional incalculável ao exercício da medicina.
Sendo assim, o conhecimento dos deveres de conduta do médico
é o meio mais eficaz de se ter uma prática médica sensata e manter
uma boa relação entre médico e paciente.
Colaboração: Karlessa Mantovani

Delegacia Regional de Polícia Civil
tem novo delegado no comando
A 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil de São
Miguel do Oeste tem um
novo delegado regional responsável. O delegado Henrique Muxfeldt, que permaneceu no comando da
delegacia regional por três
anos, passou a função ao
delegado Adriano Krul Bini,
vindo Florianópolis. Bini foi
titular por três anos da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic).
Antes disso, passou por
várias experiências em se-

Charles Guerra / Agencia RBS

Adriano Krul Bini assumirá comando da Delegacia Regional de SMOeste

gurança pública, foi guarda
municipal em Foz do Igua-

çu/PR e também integrou
o Gaeco catarinense, órgão

composto por integrantes
das forças estaduais e membros do Ministério Público
que se destina à investigação e combate ao crime organizado.
Henrique Muxfeldt explica que as mudanças são
oriundas de um projeto promocional que ocorreu no
fim do mês de março e atendeu aos anseios de todos os
envolvidos. O delegado irá
exercer as novas atividades
na região Sul, na 19ª Região
Policial de Araranguá.

REGIONAL DE MARAVILHA

PARTIDO PROGRESSISTA

Cinco hospitais que fazem parte da Gerência Regional de Saúde da ADR de Maravilha assinaram convênios
na quarta-feira (18) para receber novos recursos. O valor total que será repassado para os
hospitais de Maravilha, Palmitos, Mondaí, São Carlos e Saudades é de R$ 840 mil. Conforme o
gerente regional de Saúde, Darci Thome, os recursos foram repassados pelo governo federal

Integrantes do Partido Progressista (PP) de Maravilha promoveram reunião na quarta-feira (18). Na pauta, a ampliação
das atitudes do PP Mulher, do
PP Jovem, instalação de escritório do partido na Cidade das
Crianças, ações municipais
e em apoio à pré-candidatura de Esperidião Amin ao governo do Estado de Santa Catarina. O presidente da Câmara
de Vereadores, Láurio Stieler, e
os edis Jandir Primon, Natali-

Hospitais assinam convênio Progressistas discutem
e garantem recursos
apoio a pré-candidatos
para o Fundo Estadual de Saúde de Santa Catarina, por meio
de emendas parlamentares.
O Hospital São José de
Maravilha vai receber R$ 440
mil, sendo deste total R$ 250
mil do deputado federal Celso Maldaner (MDB), R$ 75
mil do deputado federal Pedro Uczai (PT) e R$ 115 mil do
deputado federal João Rodrigues (PSD). O valor será usado para despesas de custeio.
Carine Arenhardt/O Líder

no Prante e Ademir Unser e o
suplente Darlan Loch explanaram suas linhas de ação e solicitaram sugestões da Executiva.
O Diretório decidiu apoiar
as pré-candidaturas de Altair Silva e João Amin à Assembleia Legislativa e Hugo Mathias
Biehl à Câmara Federal. “Deixaremos as portas abertas a todos os candidatos do partido,
mas estes são as nossas prioridades”, afirmou o presidente da sigla, Jairo Miguel da Silva.
Divulgação

Cinco hospitais da região receberam recursos

Reunião foi realizada na quarta-feira (18)
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TERAPIAS ESPECIAIS

AEDES AEGYPTI

Apae Marisol marca
Crescimento dos focos
data para inaugurações é de 61,5% no Estado
Apae Marisol de Maravilha programou para o próximo dia 3
de maio a inauguração do jardim sensorial e do Pedia Suit - uma
gaiola usada para o tratamento intensivo de exercícios físicos,
com o uso de macacão terapêutico. Esta nova terapia é indicada
para alunos que tenham problemas motores, inclusive para cadeirantes. Já o jardim sensorial é uma estrutura com plantas, texturas, aromas, sons e sabores diferentes. O projeto foi idealizado
ainda em 2015 e é uma técnica que foge da terapia tradicional,
oferecendo momentos e sensações diferenciadas para os alunos.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina
(Dive/SC) divulgou o boletim n° 07/2018 sobre a situação da vigilância entomológica do Aedes aegypti e a situação epidemiológica de dengue, febre chikungunya e zika vírus. No período de
31 de dezembro de 2017 a 14 de abril de 2018 foram identificados 8.054 focos do mosquito Aedes aegypti em 137 municípios.
Nesse mesmo período em 2017 haviam sido identificados 4.987
focos em 117 municípios. O número de focos de 2018 é 61,5%
maior quando comparado ao mesmo período do ano 2017.

POLÍTICA Objetivo do projeto é fazer com que os jovens conheçam o
funcionamento do Poder Legislativo

Maravilhense participa do
Projeto Estágio Visita na Alesc

Divulgação

O maravilhense Vinicius
Ventura esteve em Florianópolis durante esta semana,
onde participou do Projeto
Estágio Visita na Assembleia
Legislativa de Santa Catarina
(Alesc). O programa é desenvolvido pela Escola do Legislativo, que é um órgão dentro
da Alesc, na capital do Estado.
O objetivo do projeto é
fazer com que os jovens co-

nheçam o funcionamento do
Poder Legislativo e a democracia dentro do sistema político. Ventura foi indicado ao
projeto pelo deputado Valmir
Comin. Para Ventura, a oportunidade é uma grande experiência. Ele lembra que os
bons devem se envolver na
política, caso contrário, os
maus sempre vão tomar as decisões importantes.

ROTARY CLUB

Projeto vai ceder terreno para construção de abrigo
O Rotary Club de São Miguel do Oeste recebeu na última semana a visita do
prefeito, Wilson Trevisan,
acompanhado pelo secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Renato
Romancini. Na oportunidade, o prefeito prestou conta das ações e investimentos
que foram realizados desde
o início de sua gestão, em janeiro de 2017, bem como explanou algumas ações fu-

Ascom

Prefeito, Wilson Trevisan, visitou o Rotary e falou das ações e planejamentos da
administração

turas de seu governo.
Trevisan fez a entrega, para o presidente do Rotary, Elton Daltoé, de uma có-

pia do projeto de lei que será
encaminhado para a Câmara de Vereadores que autoriza o Executivo municipal a

firmar contrato de cessão de
uso de um terreno, onde a entidade pretende construir um
abrigo de acolhimento de pacientes e familiares do Hospital Regional. Daltoé agradeceu
a visita, colocando a entidade
à disposição para participar de
ações que visem o bem coletivo. Ele mencionou que a cessão do terreno será um marco importante no ano em que
o Rotary Club completa 50
anos de atuação no município.

LUIZ CARLOS
PRATES
Que se dane
Quem fala a verdade merece o quê? Acertou, merece castigo. – “Ah, não
digas bobagem, Prates, quem fala a verdade merece elogios, isso sim”. Sim,
da boca para fora todos dizemos isso.
Li uma declaração de um cidadão e concordei com ele da cabeça aos
sapatos, o cara está coberto de razão, ainda que... tenha se tornado antipático para muitos que andam por aí.
Antes de dizer do que se trata, deixe-me fazer um teste com você. Imagino que você já tenha idade para ter tido uma namorada ou namorado, alguém que um dia elevou seus batimentos cardíacos às alturas.
Suponhamos que você amou muito, muito mesmo a uma mulher ou
a um homem. Amou de perder o sono, você bem sabe. Essa pessoa, a quem
você amou muito, todavia, deu-lhe uma figa, foi namorar outra pessoa, casar
com ela. A pergunta que lhe faço é esta: você, sinceramente, mas sinceramente mesmo, torce para que ele ou ela seja feliz com essa outra pessoa, a que ficou com o lugar que você tanto desejou? Respondo por você: claro que não, só
se você não regular bem... Não me quiseste, filhinha, desejo então que te danes
na vida... É assim que os que têm cabeça saudável pensam. Os hipócritas dizem que não, dizem que torcem pela felicidade dele ou dela... Falsos.
- Ah, mas tu não podes julgar os outros por ti, Prates! Essa é a frase típica dos... (nem digo...) E estou nesse assunto, leitora, leitor, em razão de uma
declaração do Vampeta, ex-jogador de grandes clubes do futebol brasileiro e
pentacampeão mundial em 2002 com o Brasil.
Vampeta disse sem piscar, sem ficar teatralmente corado, que não torcerá
pelo Brasil na Rússia, que nenhum dos jogadores que foram pentacampeões
vão torcer pelo Brasil... E explicou. – É claro, é humano que queiramos continuar sendo os “últimos campeões pelo Brasil”. Vampeta, cumprimentos pela declaração, o que para muitos é vilania tua, para mim é apenas verdade. Aliás, fui
durante muitos anos narrador de futebol, fiz quatro Copas do Mundo e em todas torci como louco pelo Brasil... Mas e nas Copas para as quais não fui escalado como locutor? Torcei desesperadamente contra o Brasil, ora, imagina, ver
os meus colegas voltando da Copa com a faixa no peito, essa não...
Vampeta foi honesto, e por isso, criticado. É a vida.
RELAÇÕES
Entro em muitas lojas, fábricas, empresas de todo tipo e procuro ouvir
pessoas, empregados e empregadores. Dos patrões ouço queixas sobre falta
de empenho, de responsabilidade, atrasos repetidos, absenteísmo por qualquer razão, ouço que os empregados são uns... (bote a pior palavra que você
quiser). Sim, mas e o que dizem os empregados? Dizem que não são observados como deviam, que não há reconhecimentos, que os chefes misturam
bons e maus, que não há, enfim, incentivos e “prêmios” aos melhores. Todos
por igual. Ah, é? Estou coçando o queixo...
CHEFES
Não há mais chefes, diretores, homens a honrar as calças atrás de uma
mesa de comando como havia num passado até não muito remoto. Hoje
preponderam os formados “lá fora” ou os que se acham, os que nunca fizeram nada de comprovadamente eficaz em qualquer área, mas... chefiam,
mandam. E os paspalhos dos conselhos de administração só pensam nos dividendos, nos lucros, no quanto vão ganhar. Depois se queixam dos governos, da crise e da mãe Joana. Pífios.
FALTA DIZER
E a crise não é só de bons chefes, é também de namorados e futuros maridos. O que ouço das jovens é um desconsolo: - “Não há mais homens, Prates”! É o que mais ouço. Credo, véia!
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DA MATEMÁTICA AO PORTUGUÊS Orientação sobre consumo e economia
agora faz parte da Base Nacional Comum Curricular de forma interdisciplinar
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Dez estudos de psicologia que todos os
namorados teriam que conhecer - parte 2
Do amor à primeira vista ao envelhecer juntos, continuamos o elenco dos estudos psicológicos que todos os apaixonados teriam que conhecer. Lembro que a primeira parte do
artigo pode ser encontrada no blog Psique & Amor (por Deny
Alfano) e no meu Facebook.
Mas antes um “refresh” sobre os estudos explicados na primeira parte do artigo: 1) apaixonar-se demora 20 centésimos
de segundo; 2) áreas cerebrais diferentes entre desejo e amor;
3) beijar ajuda escolher; 4) os casais se tornam parecidos depois 25 anos; 5) as relações a distância podem funcionar.
6) QUATRO COISAS QUE MATAM A RELAÇÃO: o psicólogo John Gottman analisou as relações por mais de 40 anos
e observou quais comportamentos prejudicam a continuidade e a estabilidade. Quatro são os comportamentos que matam
a relação: 1) as críticas repetidas; 2) expressões de desprezo e
sarcasmo; 3) ficar na defensiva; 4) fechar-se e erigir barreiras
e muros comunicativos, fechando assim o diálogo e a relação
com o parceiro.
7) OS CASAMENTOS MODERNOS VISAM A SATISFAÇÃO
PESSOAL: o sentido do casamento mudou radicalmente nesses últimos anos. No passado vinha considerado como porto
de estabilidade. Hoje, diferentemente, as pessoas buscam nele
satisfação psicológica e realização pessoal. Apesar disso, os casais não investem suficiente tempo e não fazem os esforços necessários para chegar à maturidade sentimental da relação de
casal. O autor do estudo, Eli Finkel, comentou: “Se você deseja
que o casamento te ajude ter satisfação, apoio e evolução pessoal, é crucial investir tempo e energias suficientes. Se já tu sabes que não tem isso, seria melhor mudar as expectativas para
reduzir as decepções”.
8) UM SIMPLES TRUQUE PARA SALVAR O CASAMENTO:
se a sua relação precisa de uma ajustada, assistir filmes juntos pode ser uma boa ajuda. Um estudo de Rogge de 2013 demostrou como os divórcios se reduzem pela metade quando os
dois assistem filmes juntos, especialmente tendo como tema as
relações, e depois os discutem juntos. Os resultados sugerem
que os maridos e as esposas têm um bom senso crítico a respeito do que é certo ou errado fazer nas e para relações. O segredo é que possam discutir isso.
9) A RELAÇÃO DEPOIS DO DIVÓRCIO: depois do divórcio
não necessariamente a relação se encerra. Especialmente se
tem filhos. O estudo de Ahrons mostra como existem cinco maneiras de relacionar-se. As primeiras três bastante funcionais.
A) Um dos dois, geralmente o pai, some. B) Amigos perfeitos. Continuam bons amigos. C) Colegas cooperativos, sócios
a respeito dos filhos e da educação deles. D) Sócios bravos. As
brigas continuam mesmo depois do divórcio. E) Feiras ferozes; quando os filhos vêm usados para brigar.
10) SÃO AS PEQUENAS COISAS: Vivemos numa sociedade profundamente consumista. Por isto somos levados a pensar, automaticamente, que o amor também possa ser comprado e vendido. É preciso lembrar que são as pequenas coisas
que fazem a diferença. Carinhos e atenções fazem muito
bem, demonstra um estudo inglês. Levar o lixo, dizer quanto
a esposa é bonita ou o marido capaz podem fazer a diferença
muito mais do que flores e presentes.
Eu sei que mesmo sabendo tudo isso não é sempre fácil
conseguir agir ou internalizar o certo no exato momento em
que for preciso. As pessoas têm velocidades diferentes mesmo quando as direções são as mesmas. E isto pode levar a
perder-se. Por isso é bom de vez em quando dar uma calibrada com a terapia de casal; serve apenas para alinhar-se e ir pra
frente juntos. Ou cada um para si mesmo, quando for preciso.
Mas também deixar-se tem que ser feito com respeito.

Educação financeira pode transformar
crianças em adultos conscientes
A proporção das famílias
brasileiras endividadas voltou a
crescer no ano passado, alcançando a média anual de 60,8%,
acima dos 60,2% apurados em
2016, de acordo com o estudo
“O perfil de endividamento das
famílias brasileiras em 2017”, divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). A
inadimplência também cresceu,
conforme a pesquisa, a parcela de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou 1,2
ponto percentual em 2017, na
comparação a 2016, alcançando
25,4% na média anual.
Segundo o estudo, a alta é
resultado do crescente estímulo
por consumo, crédito facilitado
e falta de disciplina com gastos.
Para começar a mudar o cená-

rio, a educação financeira passou a fazer parte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
este ano. Na prática, isso significa
que os mais de cinco mil municípios do país já começaram a discutir de forma integrada, ou seja,
parte desse conteúdo pode estar
presente nas aulas de matemática, mas também nas de ciências
naturais.
A diretora da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da
Salete, Lucirlene Pertuzatti de
Lemes, conta que no Estado a
medida surgiu há 10 anos, com
o Projeto Educação Fiscal. “Antes
nós trabalhávamos em Santa Catarina através de cadernos e seguíamos o que estava nele, agora
a orientação foi feita no planejamento das aulas”, explica.
Mesmo sem ser obrigató-

Crianças do 1º ano também aprendem sobre gastos

ria, a orientação é que estados e
municípios possam abordar o
consumo consciente e o planejamento financeiro em diferentes disciplinas. No primário, por
exemplo, as crianças recebem li-

ções sobre necessidades básicas e
o que significa dinheiro. “Queremos incentivar o raciocínio lógico,
mostrar como funciona para conseguir comprar coisas e que tudo
possui um custo”, afirma.
Fotos: Diana Heinz/O Líder

Alunos do projeto Economia Familiar produziram gráficos sobre gastos da
própria casa

ECONOMIA FAMILIAR
A orientação também inspirou o professor de
matemática Giovani Laércio Ribeiro e a professora
de português Soeli Staub Zembruski a criar o projeto
Economia Familiar com os estudantes do 2º ano
do ensino médio inovador (EMI) da escola. Os 60
estudantes pesquisaram sobre os gastos básicos de
cada família e a partir do estudo produziram gráficos e
textos sobre o tema.
O objetivo é ensinar aos jovens como identificar quais
são as despesas supérfluas e administrar ganhos
e contas. “A gente acredita e aposta que com esses
ensinamentos possamos educá-los financeiramente
para que sejam adultos conscientes em relação ao
consumo”, destaca Lucirlene.

SAÚDE

Mutirão de cirurgias irá beneficiar mais
de 250 pacientes em Maravilha
A prefeitura de Maravilha
vai zerar a fila de cirurgias gerais, de otorrinolaringologia, vasectomia e ginecologia. De acordo com a secretária de Saúde,
Miriane Sartori, serão 277 pacientes atendidos, mas com possíveis desistências. “Alguns estavam com demanda represada
desde 2015. A chamada começou há aproximadamente 15
dias e vai até o fim de junho”, diz.
Os pacientes são operados
no Hospital São José, com médicos especialistas. A única exceção são as cirurgias de catarata, em que os pacientes foram
operados no último dia 13, em
Iporã do Oeste. “São procedimentos de responsabilidade

Camilla Constantin/O Líder

Miriane Sartori afirma que o objetivo do mutirão é diminuir o tempo de espera

do Estado e da União, mas conseguimos recursos de emenda parlamentar para auxiliar
no pagamento”, explica. O investimento será de R$ 260 mil.
O município também zerou
recentemente a fila dos exames

de densitometria óssea, quando foram atendidos 108 pacientes. “Agora estamos tentando fazer parceria para
zerar a fila de cirurgia de varizes. A partir disto, vamos
para os exames, em que há

alta demanda. O principal deles é o de ressonância”, afirma.
Miriane alerta que quem
possui o encaminhamento e
quer desistir deve assinar o termo, pois assim é possível encaixar outra pessoa. “Precisamos
lembrar que a fila nunca termina, já que será zerada e no outro dia terá mais encaminhamentos. Porém, tentamos fazer
o melhor possível e agilizar”, diz.
DADOS POR
ESPECIALIDADE
Cirurgias gerais: 120
Otorrinolaringologia: 80
Vasectomia: 29
Ginecologia: 15
Catarata: 33

9

, 21 DE abril DE 2018

ECONOMIA E NEGÓCIOS
por Raquel Basso Hübner

“Persistência é a irmã gêmea
da excelência. Uma é a mãe da
qualidade, a outra é a mãe do tempo”

Marabel Morgan

raquel@jornalolider.com.br

O incidente racista que levou a
Starbucks a decidir fechar todas
as lojas por uma tarde nos EUA
Dois homens estavam sentados em uma cafeteria Starbucks na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, sem consumir. Eles pediram para usar o banheiro da loja e um funcionário disse que este acesso só
seria possível para clientes. Os dois homens, negros,
disseram que estavam esperando por um amigo antes de começar a consumir. O gerente pediu que eles
deixassem a loja e, quando estes se recusaram, chamou a polícia. Os dois foram levados, algemados,
por policiais e passaram oito horas sob custódia.
Vídeos do incidente viralizaram nas redes sociais.
Neles, os homens aparecem protestando e pedindo explicações à polícia para a detenção. Não demorou para que a Starbucks fosse acusada de discriminação racial. Depois de pedir perdão pelo ocorrido,
a empresa anunciou o fechamento de todas as suas
unidades nos Estados Unidos, por uma tarde, para
que seus empregados recebam um treinamento sobre preconceito. As lojas e escritórios da empresa fecharão na tarde de 29 de maio, uma terça-feira. Cerca de 175 mil funcionários receberão o treinamento,
assim como pessoas a serem contratadas no futuro.

Aeroporto de Chapecó conquista categoria seis
e pode ampliar oferta de voos
A elevação do nível do aeródromo de cinco para seis foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A ampliação do efetivo, aquisição dos novos equipamentos e um novo caminhão de combate a incêndio atendem as exigências da Anac e foram
os principais condicionantes para determinar a elevação do nível da categoria. A conquista possibilita que as companhias Gol, Azul e Avianca, que já operam no aeródromo, utilizem aeronaves maiores e ampliem as rotas e os voos, aumentando a oferta na
região. A categoria seis também deverá atrair novas companhias, que inclusive já manifestaram interesse em operar no aeroporto, como a TAM, por exemplo. Com três companhias operando e cerca de 45 voos comerciais semanais, o aeroporto de Chapecó atende
um raio de 300 municípios do Oeste de Santa Catarina, Sudoeste do Paraná e Noroeste do
Rio Grande do Sul, compreendendo uma população de dois milhões de habitantes. Cerca de 40 mil pessoas utilizam o local mensalmente, entre embarques e desembarques.
Divulgação

Nelson Almeida/AFP

Santa Catarina tem três frigoríficos
proibidos de exportar frango para a UE
Santa Catarina tem três frigoríficos que estão proibidos de exportar
frango para a União Europeia (UE), todos da BRF: Chapecó, Capinzal e
Concórdia, no Oeste. O bloco econômico anunciou na quinta-feira (19) o
embargo. Essas três unidades já haviam parado a exportação para a UE por
causa de uma interrupção feita pelo Ministério da Agricultura em março.
O prejuízo de Santa Catarina com o embargo a essas três unidades durante a interrupção feita pelo Ministério da Agricultura chega a US$ 9 milhões,
conforme o governo estadual. A Secretaria de Agricultura estima que o Estado tenha deixado de exportar ao menos três mil toneladas neste período.
Os consumidores, no entanto, ainda não sentiram mudanças nos preços
dos produtos. No último mês, o valor da carne de frango não teve reajustes
expressivos. Ainda há promoções, por exemplo, de coxa e sobrecoxa por
menos de R$ 3,70 o quilo. O valor é igual ao aplicado antes do embargo.

Total de turistas
no Brasil em 2017
supera anos de
Copa e Olimpíada
Com uma alta de 0,6%
em relação ao ano anterior, o Brasil registrou recorde de entrada de turistas
estrangeiros em 2017, segundo dados da Polícia Federal (PF) analisados pelo
Ministério do Turismo. De
acordo com o ministério,
o crescimento foi puxado
por turistas vindos dos países vizinhos. No último ano,
6.588.770 visitaram o Brasil.
O número é maior que o registrado nos anos da Olimpíada (6.546.696) e da Copa
do Mundo (6.429.852). A
América do Sul registrou
um salto de 11,1%, de 3,7
milhões para 4,1 milhões
turistas em 2017, o equivalente a 62,4% do total.

Trabalhador poderá sacar FGTS
para comprar próteses e órteses
Foi publicado na terça-feira (17), no
Diário Oficial da União (DOU), o decreto
que regulamenta o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para
a compra de próteses e órteses. A medida
do governo federal tem como objetivo beneficiar os trabalhadores que precisam de
próteses diferentes das que já são cobertas
pelo SUS. Para ter acesso ao recurso, será
necessária a apresentação da prescrição
e do laudo médico. A partir da publicação
no DOU, a Caixa terá um prazo de 120 dias
para implementar as medidas necessárias
de viabilização para este tipo de saque.
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PRÊMIO EXPRESSÃO DE ECOLOGIA

Hospital Regional
vence no quesito
Gestão Ambiental
O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, de São
Miguel do Oeste, é um dos
vencedores da 25ª edição do
Prêmio Expressão de Ecologia, promovido pela Editora Expressão. A iniciativa
busca divulgar as ações ambientais das empresas da região Sul do Brasil. O hospital
é um dos vencedores junto a empresas como Malwee,
Portobello, Klabin, Cecrisa,
Costão do Santinho Resort
e muitas outras de renome.
O Hospital Regional ficou com o primeiro lugar
no quesito Gestão Ambiental Hospitalar, que visa reconhecer os esforços de empresas e instituições no sentido
de diminuir os impactos da
poluição no meio ambiente e contribuir para a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento
da consciência ambiental.

Conforme a engenheira
ambiental do Hospital Regional, Karine Posser, o prêmio
representa o reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido. “Fomentamos práticas e conceitos que fazem
do hospital um espaço pleno de saúde. Receber este
prêmio, que é a maior premiação ambiental do Sul,
é motivo de muito orgulho
para todos nós”, destaca.
O evento de premiação será realizado no dia 20
de julho, na sede da Fiesc,
em Florianópolis. Os projetos vencedores desta edição
e também das edições anteriores do prêmio serão publicados no Livro Trajetória
Ambiental do Sul. No mês de
novembro do ano passado, o
Hospital Regional Terezinha
Gaio Basso também conquistou o Prêmio Fritz Müller, no
quesito gestão ambiental.

INICIATIVA

Auriverde faz doação ao
hospital de Cunha Porã
O presidente da Cooperativa Regional Auriverde, Claudio Post, efetuou,
na manhã de quinta-feira (19), a doação de R$ 5
mil ao presidente da Fundação Hospitalar e Assistencial de Cunha Porã, Henrique
Winckler. Esse valor é proveniente do Programa Manejo Consciente, desenvolvido
em parceria com a Syngenta.
Durante o ato, o presidente da Auriverde, Claudio Post, falou da importância do trabalho desenvolvido
pelo hospital em prol da população. “Sabemos das dificuldades que o hospital

atravessa com os poucos recursos que dispõe e a Auriverde tem ajudado sempre
que solicitado. Temos certeza que esse valor será muito importante para auxiliar
na manutenção das atividades diárias do hospital”, diz.
O presidente da Fundação
Hospitalar e Assistencial de
Cunha Porã, Henrique Winckler, falou da alegria de receber o recurso. “Esse valor
vem em boa hora e nós queremos agradecer à Auriverde e
a Syngenta pela doação e pelo
trabalho que fazem em benefício das entidades que atuam em Cunha Porã”, finaliza.
Divulgação

Doação foi efetuada na manhã de quinta-feira (19)

IMUNIZAÇÃO Regional de São Miguel do Oeste deve atender
mais de 55.7 mil pessoas neste ano. No município de Maravilha,
expectativa é que mais de sete mil munícipes recebam a dose

Vacinação contra a gripe inicia
segunda-feira (23)
Este ano pelo menos 7.370
mil pessoas serão vacinadas
contra a gripe em Maravilha.
A campanha de vacinação começa na segunda-feira (23) e os
grupos prioritários são os mesmos de 2017, como professores,
crianças de até cinco anos, idosos, gestantes, puérperas – até 45
dias após o parto, povos indígenas, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, população privada de liberdade e funcionários do
sistema prisional. “Os profissionais da área da educação deverão ter em mão um comprovante
que mostra a atuação, pode ser a
folha de pagamento. Já os doentes crônicos precisam da prescrição médica”, afirma a secretária
de saúde, Miriane Sartori.
O atendimento será realizado na Sala de Vacinação localizada na Unidade de Saúde Gelci
Helena do Amaral, no Bairro Floresta, e na Unidade de Saúde Noili
Berguer Diehl, no Bairro Bela Vista. As vacinas serão aplicadas de
segunda a sexta-feira, das 7h30 às
11h e das 13h às 17h, sendo que
a campanha encerra dia 1º de junho. Já o Dia D de Vacinação será
realizado dia 12 de maio, das 8h

Diana Heinz/O Líder

Até dia 1º de junho, fim da campanha, Santa Catarina deve aplicar 700 mil doses

às 17h, sem fechar ao meio-dia.
Para receber a dose a responsável pela sala de vacinas, Solange Hofstatter, explica que é necessário estar com cartão do SUS,
identidade e cartão de vacinas em
mão. “É importante que as pessoas que estão nos grupos prioritários façam a vacina, já que diversas pessoas gostariam de receber
a imunização, mas não se enquadram nas faixas exigidas”, declara.
regional de são
miguel do oeste
Ao todo, 55.744 mil pessoas
devem ser imunizadas contra a
gripe na Regional de São Miguel
do Oeste. Conforme a enfermei-

ra responsável pelo setor de imunização da Regional, Dila Possati,
entre as mudanças na campanha
deste ano está a inclusão dos professores nos grupos prioritários
de imunização. “Entrou o grupo
dos professores. Na campanha
do ano passado foi bem polêmico, porque este grupo foi contemplado no fim da campanha
apenas e muitos já haviam feito a
imunização em clínicas particulares, então este ano eles vão ser
contemplados dentro do período
de campanha”, explica.
A enfermeira destaca que
em 20 anos de campanha não
ocorreram situações de falta de
doses. Ela justifica que o Minis-

tério da Saúde encaminha as remessas por cotas e que a expectativa é que a imunização ocorra
sem alterações. “O Ministério da
Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, vai repassando essa vacina por cota, não
vem um total, e isso dificulta o
trabalho. Mas vem um quantitativo na semana que vem, não
sabemos ainda o quanto e se vai
ser priorizado algum grupo dentro desses contemplados. No ano
passado foram os profissionais
de saúde, porque eles têm que
estar bem para atender os demais; os idosos e as crianças”, diz.
Conforme o secretário de
Saúde, Leonir Caron, a população que está em um dos grupos
prioritários deve procurar o posto central ou os postos de saúde
dos bairros Salete, Estrela, Agostini e Santa Rita para receber a
vacina. Ele ressalta que todas as
pessoas devem ficar atentas aos
sintomas, como febre alta, nariz
entupido, cansaço e dor no corpo. No dia 12 de maio, Dia D da
Campanha Nacional, os atendimentos serão em todos os postos de saúde dos bairros e do
centro, das 8h às 17h.

MODA

Duetto Concept lança coleção Outono/Inverno

N

o sábado
(14) a Duetto Concept
promoveu a 12ª Edição do lançamento da coleção Outono/Inverno 2018. O
evento recebeu clientes da loja, teve música, coquetel e desfile.
A equipe da Duetto Concept agradece
a presença de todos
que prestigiaram as
novidades. “Foi um
sucesso! Sete desfiles
apresentaram a nova
coleção feminina e
masculina, que encantou o público com
muita informação
de moda”, contam.

Fotos: Divulgação/Sal de Pixel

Equipe da Duetto Concept

Sete pessoas apresentaram a
nova coleção
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Injeções penianas para

A utilização de injeção peniana para provocar uma ereção
foi descoberta em 1982 por um
médico francês, professor Ronald
Virag, e rapidamente ganhou popularidade como forma de tratamento para a disfunção erétil no
meio urológico. Portanto, desde a
era moderna da medicina sexual,
quando se passou a compreender
a fisiologia da ereção, é uma das
formas mais antigas de tratamento. As próteses penianas, do jeito que as conhecemos, foram desenvolvidas a partir de 1972 e os
comprimidos de uso oral entraram no mercado a partir de 1998.
As injeções não alcançaram
tanta popularidade, por serem injetáveis e por terem que ser feitas
pelo próprio paciente ou por sua/
seu parceira(o), daí restringindo o
número de pacientes que aceitam
ser tratados dessa forma. A baixa

divulgação desse método de tratamento também decorre do fato de
que para sua utilização é necessário que o médico ofereça, oriente e
tenha controle dos pacientes que
venham a utilizá-lo. Esse controle
é muito importante para procurar
prevenir e evitar as possíveis complicações, sendo as principais o
priapismo, que é uma ereção prolongada e dolorosa, e a fibrose do
tecido cavernoso, que pode determinar uma curvatura peniana.
Quando optar
pela injeção?
Estimativas indicam que cerca de 20% dos homens a quem
esse tipo de tratamento é oferecido passam a utilizá-lo de forma
habitual. Aqueles que se adaptam o utilizam com muita satisfação e sucesso durante anos e não
querem outra forma de se tratar.

disfunção erétil

Geralmente ele deve ser utilizado
quando o paciente não apresenta mais uma resposta favorável ao
uso dos comprimidos orais, ou
para aqueles que apresentam significativos efeitos colaterais com
seu uso.
Desta forma, é uma alternativa ou um tratamento intermediário entre a falha do comprimido e o implante de uma
prótese peniana. Existem várias drogas para esse uso, sendo
as principais a prostaglandina,
a papaverina e a fentolamina.
Geralmente, são utilizadas em
associação com duas ou mais
drogas, o que potencializa seus
resultados e reduz seus efeitos colaterais. Essas associações
são variáveis também nas concentrações dessas substâncias, o
que faz com que haja um grande
número de alternativas de for-

mulações.
Assim, é importante que
esses pacientes sejam sempre
muito bem orientados e acompanhados por seu médico para
que possam obter o melhor resultado. Como já dito, existem
possíveis complicações, apesar
de ocorrerem menos frequentemente quando existe um bom
acompanhamento do paciente
por seu médico.
Portanto, o seu uso deve
ser muito bem avaliado, procurando ser evitados naqueles casos de pura ansiedade de performance, pacientes jovens e nos
casos de ejaculação precoce. Investigação cuidadosa deve ser
feita nessas situações para a utilização desse tratamento.
Fonte: Sociedade
Brasileira de Urologia
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Sicredi

Consórcios movimentam
mais de R$ 680 milhões
No primeiro trimestre de
2018, o Sicredi comercializou R$
687 milhões em consórcios. Destes, R$ 30 milhões focados em
consórcios de serviços. De acordo com dados da Associação
Brasileira de Administradoras
de Consórcios (ABAC), o número de participantes desta modalidade de consórcio cresceu 61,5%
no Brasil nos últimos dois anos.
Atualmente, o Sicredi é lí-

der do segmento no país, responsável por 51,2% do mercado.
No total, a carteira de consórcios soma R$ 11,5 bilhões em
crédito, sendo R$ 280 milhões
referente a serviços. O Sicredi também se destaca por ter
a 7ª maior operação de consórcios do país em cotas ativas, entre 155 administradoras
autorizadas pelo Banco Central a atuar com o produto.

AURIVERDE

Programa D’Olho na
Qualidade Rural forma
mais uma turma
A Cooperativa Regional Auriverde, em parceira com a Aurora Alimentos, Sebrae, Sicoob
Credial, Senar e Sescoop/SC, finalizou na segunda-feira (16)
a formação de mais um grupo de cooperados no Programa D’Olho na Qualidade Rural.
O evento foi realizado no auditório da prefeitura de Tigrinhos
e contou com a participação de
12 famílias dos municípios de Tigrinhos e Bom Jesus do Oeste.
O programa é desenvolvido na Auriverde há quase duas
décadas e tem por objetivo melhorar a aparência e a organização das propriedades, bem como
reduzir o desperdício de recursos. Também promove a valorização das pessoas, melhora

o relacionamento interpessoal e a qualidade de vida das famílias, transformando as propriedades em empresas rurais.
O encerramento contou com
mensagem, paródia, poesia e teatro falando sobre a importância
do programa. Os integrantes também utilizaram maquetes para
apresentar os conceitos aprendidos. Participaram do evento o
gerente da filial Auriverde de Tigrinhos, Marcos Diesel, padrinho do grupo, Geovane Piasson,
o vice-presidente da Auriverde, Daniel Ferrari, e o coordenador do Programa junto à Aurora,
Joel José Pinto. Para o vice-presidente da Auriverde, os resultados alcançados pelas famílias
participantes foram excelentes.
Divulgação

Evento foi promovido no auditório da prefeitura de Tigrinhos

ADR SÃO MIGUEL DO OESTE A nomeação só será oficializada após a
publicação da exoneração do atual secretário-executivo, Volmir Giumbelli

Governador confirma que Paulo
Meneghini será novo secretário-executivo
O vereador de Guaraciaba
Paulo Meneghini (MDB) recebeu, na tarde de terça-feira (17),
em Florianópolis, a confirmação
do governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, quanto à sua
nomeação como secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de São
Miguel do Oeste.
Em entrevista ao Grupo WH
Comunicações, Meneghini informou que a nomeação só será
oficializada após a publicação
da exoneração do atual secretário-executivo, Volmir Giumbelli, e de sua nomeação no Diário Oficial do Estado, o que deve
ocorrer até o dia 2 de maio. “É
um projeto regional e com certeza vamos trabalhar com a maior
eficiência pensando em atender
a toda a região. O trabalho tripli-

Divulgação

Meneghini se reuniu com o governador, Eduardo Pinho Moreira, na terça-feira (17), em
Florianópolis

cou, onde tinha três ADRs permanece uma, mas com certeza o
pessoal que permanecer e o pessoal que irá compor esse grupo
serão pessoas gabaritadas, que
irão dar conta do trabalho”, diz.
O nome de Meneghini foi
definido pelo MDB regional no
mês passado. As tratativas iniciaram tão logo o governador,
Eduardo Pinho Moreira (MDB),

assumiu o governo de Santa Catarina e anunciou o fechamento
de 15 ADRs no Estado.
Por telefone, o atual secretário-executivo da ADR de São Miguel do Oeste, Volmir Giumbelli,
disse que já esperava a decisão.
Atualmente em férias, Giumbelli
diz que fez o pedido de exoneração do cargo no dia 5 de abril.
“Sei que a exoneração pode ser

feita a qualquer momento e a
nomeação do novo secretário
também. Não fiquei magoado,
entendemos, sem problema nenhum. As mudanças acontecem
e quem está em um cargo político sabe que isso pode acontecer
a qualquer momento”, afirma.
Há 10 anos à frente de cargos
públicos, Giumbelli justifica que
não quer se precipitar, pretende seguir na coordenação regional do PSD e analisar propostas
e oportunidades. “Tenho deixado as coisas acontecerem, vou
dar um tempo. É um ano eleitoral, sou coordenador regional do
PSD, vou desenvolver as ações
do partido neste ano e vamos
ver as propostas que se apresentam que eu possa colaborar com
aquilo tudo que aprendi ao longo
dos anos”, finaliza.

DE VOLTA À NATUREZA

Solto animal tratado no Hospital Veterinário da Unoesc
A Polícia Militar Ambiental realizou, recentemente, a
soltura de um veado-bororódo-sul (Mazama nana), que recebeu tratamento e reabilitação
no Hospital Veterinário da Unoesc São Miguel do Oeste (CliniVet). O animal foi resgatado após
ser atropelado em São José do
Cedro e encaminhado à CliniVet
pela Polícia Militar Ambiental.
Segundo as professoras do
curso de Medicina Veterinária
Fernanda Bandiera e Daniele
Beuron, o veado-bororó-do-sul
estava desidratado e com dificuldades para locomover-se devido a uma lesão no membro torácico esquerdo. "O animal foi

Ascom

Veado-bororó-do-sul ficou internado durante 25 dias na CliniVet

submetido a exame radiográfico para avaliação do membro comprometido e colocação
de tala ortopédica para correção de luxação e recebeu a ad-

ministração diária de anti-inflamatórios. Além disso, foi usada
sonda nasogástrica para promoção de alimentação enteral e suplementação hídrica", re-

latam as médicas veterinárias.
O animal ficou internado durante 25 dias no setor de Animais
Silvestres da CliniVet, que é coordenado pelo professor Jackson Preuss e mantido pelos estagiários do Núcleo de Estudos em
Vida Selvagem (NEVS). Segundo Preuss, após o tratamento clínico e nutricional, o veado-bororó-do-sul apresentou melhora no
quadro clínico, passou a alimentar-se sem o auxílio de sonda e não
apresentou mais sinais de dor ou
desconforto. Dessa forma, foi possível fazer a reabilitação e, posteriormente, a soltura em uma
área segura e com condições ecológicas adequadas à espécie.
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INTERMUNICIPAL Conae debateu detalhes e possíveis alterações nas estratégias de educação

Município sedia 3ª Conferência
Nacional de Educação

Fotos: Ederson Abi/O Líder

A 3ª Conferência Nacional
da Educação reuniu prefeitos,
secretários e professores na
quarta-feira (18) no Centro de
Eventos Luz do Sol, no interior
de Maravilha. De acordo com
a secretária de Educação de
Maravilha, Rosemeri da Silva,
o objetivo foi reunir os 17 municípios da região da Amerios
para debater, avaliar e modificar estratégias do Plano Municipal de Educação. A escolha pelo município-sede foi
em razão da representatividade de Maravilha.
Após a etapa entre os municípios, haverá a fase estadual, que deve acontecer até
outubro. A conferência em
Brasília será realizada até novembro, com a presença dos
delegados escolhidos nas etapas anteriores.

Encontro reuniu dezenas de profissionais da área e os secretários de educação dos municípios da Amerios

DECISÕES

Assembleias do Sicredi
reúnem 11 mil participantes
O Sicredi Alto Uruguai
RS/SC realizou, entre fevereiro e abril, as assembleias de núcleo em todos os municípios da área
de atuação. O Ciclo Assemblear 2018 foi marcado pela grande mobilização
dos associados, contabilizando 11 mil participantes.
O presidente, Eugenio
Poltronieri, conduziu todas as assembleias, apresentando assuntos relevantes para o quadro social.
Em assembleia ordinária,
os resultados da cooperativa e de cada agência foram deliberados, normativos internos, bem como a
destinação dos resultados
financeiros do exercício.
Já no momento da assembleia extraordinária, foram
aprovadas alterações estatutárias e a deliberação do
projeto de expansão para
Minas Gerais. Ainda, foram tratados assuntos es-

Divulgação

Assembleia contou com comemoração de aniversário

tratégicos, como o processo
de sucessão do presidente. “As assembleias oportunizaram a participação efetiva dos associados para o
desenvolvimento da nossa cooperativa. O Sicredi
Alto Uruguai RS/SC agradece a presença dos associados que, mais uma vez,
se fizeram presentes no Ciclo Assemblear e contribuíram para o futuro da nossa organização”, destaca.
Os associados também

decidiram sobre a premiação da campanha Super
Sorte Cooperada Sicredi
2018. A proposta escolhida contempla 163 prêmios
em dinheiro, totalizando mais de R$ 400 mil.
Na última Assembleia de Núcleos, realizada quarta-feira (18), foram comemorados os 37
anos do Sicredi Alto Uruguai RS/SC. O momento
contou com a presença de
mais de 800 participantes.
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DE OLHO NAS DIÁRIAS

Transparência aponta prefeituras que
mais gastaram com diárias neste ano
Dos 17 municípios da Amerios,
Cunha Porã e São Miguel da Boa
Vista foram as administrações com o
maior valor empenhado em três meses

Maravilha
Vice-prefeito:
Sandro Donati R$ 10.774,58
Para transporte de pacientes
Luciano Cobs R$ 1.960 mil
Sergio Luiz da Silva: R$ 560
Total: R$ 13.294,58
Bom Jesus do Oeste
Prefeito: Ronaldo Luiz Senger R$ 7.682,43
Vice-prefeito: Ivonir Santolin R$ 4.255,46
Cesar Luís Majolo R$ 737,82
Claudemir Antônio Welter R$ 1.291,19
Jeferson Persch R$ 737,82
Joelcio Johann R$ 553,37
Leisi Rauber Wandscheer R$ 846,33
Noeli Fátima Willens Santolin R$ 1.160,66
Sandronei Ammes R$ 553,37
Valdecir Senger R$ 1.106,73
Vilmar Lubenow R$ 922,27
Total: R$ 18.847,45
Caibi
Prefeito: Eloi José Líbano R$ 11.364,81
Total: R$ 11.364,81
Campo Erê – Portal apresenta erro
Cunha Porã
Prefeito: Jairo Rivelino Ebeling R$ 5.265 mil
Vice-prefeito: Alencar James Post R$ 6.360 mil
Cassio Ederson Boehs R$ 1 mil
Diego Schenkel R$ 600
Fernando Nienow R$ 1 mil
Gerson Strauss R$ 1.500 mil
Ilhana Aguiar Piazzolo R$ 1.180 mil
Lenice Lanz Arend R$ 1 mil

O

Ministério Público (MP)
acompanha as diárias das
câmaras de vereadores e
prefeituras da Comarca de Maravilha. Segundo a promotora Ana
Laura Peronio Omizzolo, o MP já
assinou Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) para adequação

Leocir Bourscheid R$ 1.770 mil
Marcia Rejane Markendorf R$ 1.250 mil
Marlon Jose Franco R$ 600
Michelli Aline Secchi Schenkel R$ 1.250 mil
Sedenir Cesar Kipper: R$ 1.500 mil
Willi Alcides Weimer R$ 1.770 mil
Total: R$ 26.045 mil
Cunhataí
Prefeito: Luciano Franz R$ 4.736,97
Total: R$ 4.736,97
Flor do Sertão
Prefeito: Sidnei José Willinghofer R$ 5.414,94
Adriano Pereira R$ 602,50
Daniel Ricardo Krantz R$ 602,50
Gilberto Dall’Agnol R$ 635,54
Maristela de Fátima Valer R$ 1.744,68
Paulo Sérgio Bortolini R$ 691,38
Sílvia Cristina da Silva R$ 602,50
Total: R$ 10.294,04
Iraceminha
Prefeito: Jean Carlos Nyland R$ 3.366,76
Total: R$ 3.366,76
Modelo
Prefeito: Ricardo Luís Maldaner R$ 6.396 mil
Vice-prefeito: Aldecir Antônio Bolis R$ 3.330 mil
Rudinei Fernando Bach R$ 1.300 mil
Total: R$ 11.026 mil
Palmitos
Prefeito: Dair Jocely Enge R$ R$ 1.452,66
Vice-prefeito: Mario Alceu Peiter R$ 1.452,66
Ricardo Einloft R$ R$ 1.210,56
Total: R$ 5.568,20

das informações de transparência
dos gastos públicos com os municípios de Maravilha, Flor do Sertão, Tigrinhos, São Miguel da
Boa Vista e Iraceminha.
O Portal da Transparência
mostra as despesas e receitas
de todos os municípios. Com o

intuito de promover comparações e maior entendimento da
população, o jornalismo do Jornal O Líder pesquisou os gastos de 17 municípios. O critério
utilizado foi a região da Associação dos Municípios do Entre
Rios (Amerios) até o último dia

de março. Os dados mostram os
valores empenhados para diárias, sendo viagens para cursos
e transporte de pacientes para
tratamento de saúde. Em alguns
municípios, o valor foi empenhado em março, mas a viagem
foi realizada em abril.

Riqueza
Prefeito: Renaldo Mueller R$ 5.531,39
Vice-prefeito: Leandro Jose Alba R$ 1.750 mil
Cristian Ternus R$ 840
Ederson Secchi R$ 840
Total: R$ 8.961,39

Saudades
Alfeu José Schuh R$ 398,25
Alison Ivonei Hoss R$ 1.000,98
Giley Teresinha Winck R$ 486,26
Rogerio Antônio Sehnem R$ 667,32
Total: R$ 2.552,81

Romelândia
Prefeito: Valdir Bugs R$ 2.600 mil
Vice-prefeito: Valmir Birkheuer R$ 4.285 mil
Cleiton Luiz Tessaro R$ 1 mil
Juliana Ebertz R$ 290
Sergio Dorindo Meneghini R$ 800
Total: R$ 8.975 mil

Tigrinhos
Prefeito: Derli Antônio de Oliveira R$ 10.716,30
Vice-prefeito: Milton José Huppes R$ 5.511,24
Deyse Katia Ferreira R$ 985,66
Luciane Pissatto R$ 1.139,12
Total: R$ 18.352,32

MINISTÉRIO PÚBLICO DE
OLHO NAS DIÁRIAS

Saltinho
Prefeito: Deonir Luiz Ferronatto R$ 3.700 mil
Alaercio Pelentir R$ 350
Total: R$ 4.050 mil
Santa Terezinha do Progresso
Prefeito: Derli Furtado R$ 2.100 mil
Vice-prefeito: Cristiano Batista Machado R$ 5.100 mil
Arno Adelir Arnt R$ 300
Cleusa de Souza Campos R$ 2.700 mil
Elenice Elecir Porsch R$ 2.100 mil
Iva Adriana Schlosser Segueto R$ 700
Juliana Dal Magro R$ 600
Maria Furtado R$ 2.100 mil
Rodrigo Alexandro Peroso R$ 2.800 mil
Sidiane Baruffi Dalla Corte R$ 300
Simone Tonello R$ 300
Tereza Back Bernardi R$ 300
Total: R$ 19.400,00
São Miguel da Boa Vista
Prefeito: Vilmar Schmaedecke R$ 21.800,89
Total: R$ 21.800,89

PREFEITURAS QUE MAIS GASTARAM

GASTOS DE PREFEITOS E VICE-PREFEITOS

Cunha Porã...........................................R$ 26.045 mil
São Miguel da Boa Vista...................R$ 21.800,89
Santa Terezinha do Progresso.........R$ 19.400 mil
Bom Jesus do Oeste..........................R$ 18.847,45
Tigrinhos................................................R$ 18.352,32
Maravilha........................................ R$ 13.294,58
Caibi........................................................R$ 11.364,81
Modelo...................................................R$ 11.026 mil
Flor do Sertão.......................................R$ 10.294,04
Romelândia...........................................R$ 8.975 mil
Riqueza...................................................R$ 8.961,39
Palmitos.................................................R$ 5.568,20
Cunhataí.................................................R$ 4.736,97
Saltinho..................................................R$ 4.050 mil
Iraceminha............................................R$ 3.366,76
Saudades..............................................R$ 2.552,81
Campo Erê – Portal apresenta erro

São Miguel da Boa Vista...............R$ 21.800,89
Tigrinhos..........................................R$ 16.227,54
Bom Jesus do Oeste......................R$ 11.937,89
Cunha Porã......................................R$ 11.625 mil
Caibi...................................................R$ 11.364,81
Maravilha..........................................R$ 10.774,58
Modelo..............................................R$ 9.726 mil
Riqueza.............................................R$ 7.281,39
Santa Terezinha do Progresso....R$ 7.200 mil
Romelândia......................................R$ 6.885 mil
Flor do Sertão..................................R$ 5.414,94
Cunhataí...........................................R$ 4.736,97
Saltinho.............................................R$ 3.700 mil
Iraceminha.......................................R$ 3.366,76
Palmitos............................................R$ 2.905,32
Saudades..........................................Não há gastos
Campo Erê .......................................Portal apresenta erro

Obs: Índice considera prefeito, vice-prefeito e
todos os servidores da prefeitura

Obs: Não há gastos dos vice-prefeitos de Caibi,
Cunhataí, Iraceminha, Saltinho, Flor do Sertão e São
Miguel da Boa Vista e da prefeita de Maravilha

A promotora da 1ª Promotoria de Justiça de Maravilha, Ana Laura Peronio Omizzolo, que está respondendo também pela 2ª Promotoria, de competência da
promotora Cristiane Weimer, que é da área da moralidade administrativa, avalia a situação de transparência
e lançamento das informações no Portal da Transparência dos municípios. Conforme ela, houve uma melhora na maioria dos catarinenses no ranking de transparência, mas nos municípios da Comarca houve um
decréscimo.
A promotora afirma que o Ministério Público está
acompanhando as diárias e já foi instaurado procedimento para apurar algumas situações específicas.
“Para o município de Tigrinhos, houve o envio de recomendação para redução dos valores, uma vez que
são maiores do que os pagos pelo Estado; contudo, o
município não acatou a recomendação. Nos demais
municípios, o valor é condizente com os fixados em
nível estadual”, afirma a promotora. Ela comenta que
apesar de questionáveis, não é possível classificar as
diárias como ilegais. “A competência para fixação do
valor fica dentro da discricionariedade da administração”, explica. Além disso, a promotora afirma que
há na 2ª Promotoria de Justiça procedimentos para
apuração de diárias pagas após a eleição municipal.
“Para os casos em que não houve a reeleição”, comenta.

AVALIAÇÃO
Nota de transparência
Maravilha
Primeira avaliação: 9,1
Segunda avaliação: 7,8
Tigrinhos
Primeira avaliação: 4,6
Segunda avaliação: 5,9

Total: R$ 134.947,09

Flor do Sertão
Primeira avaliação: 7,6

Segunda avaliação: 8,9
Iraceminha
Primeira avaliação: 7,3
Segunda avaliação: 6,8
São Miguel da
Boa Vista
Primeira avaliação: 8,1
Segunda avaliação: 6,8
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Você sabe como cuidar
do seu celular?

O

celular ganhou rapidamente seu espaço no mundo moderno, no qual a tecnologia faz parte do nosso dia a dia,
mas como tudo, precisamos aprender a manusear melhor e conservá-lo por mais tempo.
Confira algumas dicas que
selecionamos para você:
1. Lugar de celular não é no banheiro
O banheiro é um dos principais locais de
perda de celulares. A forma mais comum é
derrubando no vaso sanitário. Tomar banho
com o aparelho no mesmo ambiente também
não é bom. A umidade se infiltra no celular e
pode corroer circuitos eletrônicos – entre outras coisas.
2. Mantenha o aparelho longe de lugares
sujos e/ou empoeirados
Você pode riscar seu aparelho ou fazer com
que crostas de sujeira se acumulem em seus
componentes eletrônicos. As consequências
não são boas.
3. Na hora de limpar, não invente moda
Como já foi dito, componentes eletrônicos
são sensíveis à umidade. Os fabricantes aconselham que a limpeza seja feita apenas com
um pano seco, mas sabemos que pano seco
não limpa nada. Neste caso, usar um pouco

de álcool não vai fazer mal ao aparelho. Mas
você deve apenas umedecer o pano, de forma
de que não haja riscos de acontecer a mínima
infiltração.
4. Mantenha o aparelho longe de lugares
muito quentes ou muito frios
O ideal é que o aparelho seja operado em
ambientes com temperatura entre 15ºC e 30ºC.
Temperaturas extremas podem prejudicar o
desempenho da bateria e até danificá-la permanentemente.
5. Não coloque mais nada no mesmo bolso
Muita gente tem o costume de levar várias
coisas no mesmo bolso em que carrega o celular. Certos objetos, como chaves, podem riscar
o aparelho. Se o seu aparelho possuir a tela exposta, ou pior ainda, sensível ao toque, os riscos são ainda maiores. Isso porque qualquer
pressão pode acabar trincando a tela do dispositivo. No caso das mulheres, que costumam levar o celular dentro da bolsa, a dica se mantém.
Cuidado também ao carregar perfumes, kits de
maquiagem e produtos que podem vazar e estragar o aparelho.
6. Na praia, tome cuidado extra
A praia é um ambiente que apresenta todos os tipos de perigos à maioria dos disposi-

Foi pensando neste assunto que
pesquisamos dicas de como cuidar do
aparelho e fazê-lo durar mais tempo

tivos eletrônicos. Sol, calor, areia, água e também maresia. Se for realmente necessário levar
o seu aparelho para a praia, mantenha-o dentro de uma capinha e em sombra fresca. De
preferência aquelas capinhas do tipo “meia”,
pois elas cobrem o aparelho por completo,
protegendo-o da maresia e da areia.
7. Não derrube, nem bata o celular
Todo aparelho é feito para suportar pequenos impactos. Mas além de estragar a
carcaça do celular, estes impactos podem
romper circuitos internos do aparelho e,
pior, danificar a bateria.
8. Tome cuidados específicos ao praticar esportes
Assim como a água, o suor oxida componentes eletrônicos. Ao praticar esportes,
tome precauções para que o celular não fique em contato com a pele e, consequentemente, o suor.
9. Não ande com o celular na mão
Além de estar correndo o risco de ser
roubado, as chances de o aparelho cair no
chão são bem maiores do que se estivesse
no bolso ou em uma capinha. Sem falar no
fato de que a mão também sua e aquece o
aparelho.

10. Derrubei ele na água. E agora?
A primeira atitude a se tomar ao molhar o
aparelho é a de tirar a bateria do mesmo. A segunda é a da paciência. Não pense que basta
usar um secador de cabelos e seu aparelho estará novo. O secador pode retirar a umidade
superficial, mas é a parte interna do aparelho
que preocupa. Nessas horas, o melhor é mergulhar o celular em um pote com arroz e deixar
ele lá por alguns dias. O arroz é ótimo para absorver a umidade e pode ajudar a secar os componentes eletrônicos do aparelho.
11. Não guarde o celular no bolso de trás
da calça
Em muitos casos, o consumidor esquece
o celular e acaba sentando em cima dele, causando uma grande pressão, que pode danificá
-lo permanentemente.
12. Não tente ser um técnico
Em hipótese alguma tente abrir o seu aparelho para fazer limpeza interna, já que este
serviço cabe apenas a assistentes técnicos habilitados. No entanto, caso você queira retirar
a bateria e fazer uma limpeza na região, utilize
apenas panos ou flanelas secos.

Bom fim de semana a todos!
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MODA & ESTILO
por Susane Zanin

Alfaiataria monocromática
Já contei para você que os conjuntinhos são o
grande destaque deste inverno, sejam eles de
peças de modinha ou de alfaiataria. A alfaiataria
está com tudo neste inverno e melhor ainda se
for usada em conjuntinhos monocromáticos. Um
look monocromático é aquele em que predomina
apenas uma cor.
A modelagem dessas peças pode ser bem justa
no corpo ou um pouco mais ampla, depende do
seu estilo! Contudo, o corte deve ser perfeito e
bem parecido com as peças feitas por um próprio
alfaiate. As cores que mais têm dado as caras
nesse tipo de look são as mais variadas, um
verdadeiro arco-íris composto de branco, verde,
rosa, roxo e vermelho, que é o grande destaque
deste inverno.
E você não precisa usar essa combinação apenas
para trabalho ou ocasiões mais formais. Basta
combinar seu conjuntinho com uma camiseta
bem descolada ou um tênis, por que não? Muitas
fashionistas pelo mundo estão combinando seus
conjuntinhos com tênis e é justamente esse
contraste que deixa o look mais fashion.

para colorir

espaço gourmet
Agenda de eventos
São Miguel do Oeste
21/4 - 1ª Pista IPSC Etapa de Pré-Inauguração
– 13h – Clube do Tiro
- 4ª Edição Construbeer – 16h - Chácara
Kopalski
- La Pingaiada a festa - 23h30 – Joy Lounge Bar
22/5 - Workshop Vendas e Liderança – 20h
26/4 - Show Toca do Rock com Velha Infância –
22h30 - Setessete Bar & Bilhar
6/5 - Show com Alok – 16h30 – Parque Rineu
Gransotto
11/5 - Show com Victor & Gusttavo – 23h –
Rud´s Pub

Maravilha
21/4 - Festa dos Idosos – 20h – Salão Comunitário
Linha Três Coqueiros
22/4 - Festa da Comunidade Linha Primavera Baixa
– 10h – Salão Comunitário Linha Primavera Baixa
28/4 - Apresentação de Dança em Homenagem ao
Dia Internacional da Dança – 16h – Espaço Criança
Sorriso
- Festa Fliperama Rock 80 – 21h30 - Da Montagna
Confraria
- Festa Zoomboxx – 23h30 – Play Club
5/5 - Show Tributo Charlie Brown Jr. – 23h –
República Bowling Pub
24/5 - 150ª AGO Regional Extremo-Oeste – 18h30
– Maravilhas Park Hotel

Ingredientes
1 ovo
1 clara
1/2 xícara (chá) de espinafre (folhas)
1 colher (sopa) de cebolinha verde ou folhas de manjericão
Sal e pimenta do reino
Modo de preparo
Bata no mixer ou liquidificador os ovos, o espinafre, o sal e
a pimenta. Unte uma frigideira antiaderente de tamanho médio e distribua a massa bem
fina e uniforme. Tampe a frigideira para cozinhar o lado de
cima ou vire a panqueca. Re-

Panqueca verde
sem farinha

cheie com o queijo e peito de
peru e salpique cebolinha. Enrole delicadamente, desgrudando as bordas da frigideira.

Dicas
Varie o recheio: queijo light com peito de peru, frango, carne, vegetais, etc.
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Neusa, fazer aniversário é um momento
especial de renovação para sua alma e
seu espírito, porque Deus, na sua infinita
sabedoria, deu à natureza a capacidade
de desabrochar a cada nova estação e
a nós capacidade de recomeçar a cada
ano. Desejamos a você mais um ano
cheio de amor e de alegrias. Parabéns
pelo aniversário no último dia 18!

E que tal ajudar da forma mais gostosa? A campanha Pizza LEO
do LEO Clube Maravilha deste ano irá destinar 50% do lucro para a
Casa de Apoio da UTI do Hospital São José de Maravilha
Pureza, meiguice, encanto e
doçura! É assim que definimos
o amado Antônio... Um presente
que Deus nos deu para
conviver... Na última quinta,
19 de abril, comemorou 8
anos. Filho de Geovani e Aline,
desejamos a você, Antônio,
toda felicidade deste mundo...
Que você continue contagiando
a todos com sua alegria... Um
beijo carinhoso de toda sua
família que te ama muito!

Feliz dois anos da Melissa!

Parabéns Tatiana, pra você toda a
felicidade do mundo, vida e saúde!
Que a coragem esteja sempre
contigo e a alegria impulsione os
teus passos. Que o sol brilhe sempre
em tuas aspirações. Parabéns pelo
aniversário comemorado na última
quarta-feira (18)!

A linda e simpática Nahiely

Na quinta-feira (26) quem
comemora mais um ano
de vida é o Oneide Behling.
Os colegas do Grupo WH
Comunicações desejam muita
saúde, amor e felicidade em
sua vida! Parabéns!

Os parabéns vão para a
Mathieli, que comemorou mais
um aniversário na última sextafeira (20). Muitas felicidades.
Toda sorte do mundo.
Que o amor nunca esteja longe,
que as provações sejam fáceis.
Que você consiga realizar todos
os teus sonhos.

Reinaugurou em
São Miguel do
Oeste, na quintafeira (19), a Boutique
Rabo de Saia. Está
localizada na Rua
XV de Novembro,
ao lado do Rock
Café. Sucesso
à proprietária,
Marisete Lima!
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

O CONVITE DE JESUS
Na quinta-feira (12) estive presente na inauguração da sede
própria do Centro Espírita Emmanuel em Maravilha, que contou
com palestra realizada por Sérgio Bento, com o título “O convite de
Jesus”. Foram momentos de muito aprendizado e que me provocaram algumas reflexões, e não poderia deixar de compartilhar com
vocês, meus queridos leitores.
Sobre o convite de Jesus, é claro que para aceitarmos devemos
seguir no caminho do bem. Será difícil, enfrentaremos inúmeras dificuldades, mas tudo o que fizermos, por mais que seja pouco, será
considerado.
O mal só ocupa espaço quando nós, cristãos, não fizermos o
bem. E eu questiono a você, independente de ser cristão ou não,
como está a sua atitude no bem? No seio de sua família, no ambiente de trabalho, nas atitudes mais simples, como no supermercado,
no trânsito. Será que você é realmente bondoso?
Sérgio Bento também falou sobre nossa fé e fez um questionamento: como está a nossa fé? Ela é capaz de encarar a razão? E nos
disse: “a fé é construída e reconhecida pelo conhecimento”.
Para alguns, parece estranho, falar em fé e em estudo, mas a minha fé foi construída, sim, através de muita leitura, reflexões, congressos e seminários. Assim, ela possui alicerces, não será derrubada por qualquer dificuldade.
Também ouvimos que a salvação não está na religião, mas na
caridade. É urgente que as pessoas deixem seu lado egoísta de lado
e pensem mais no seu irmão de jornada. E quando falamos em caridade, não é aquela na qual se dá esmola, é a ação de se doar.
E faço mais um questionamento: o quanto você está se doando para si mesmo e para os outros? Por vezes ficamos tão tomados pelo nosso trabalho que nos esquecemos de cuidarmos de nós
mesmos. Se nós nos amamos de verdade, devemos parar um tempo, realizarmos uma reflexão sobre nossas ações, medos, anseios
e alegrias.
E quando nos amamos de verdade, temos condições de irradiar amor. E o Sérgio Bento disse uma frase que achei fantástica: “a
velocidade do amor é infinitamente maior que a da luz”.
E tenho que concordar, o amor é o maior de todos os sentimentos. É sacrifício pelo próximo que, aos olhos do mundo, é
pesado, é difícil, mas para quem ama torna-se leve, gratificante. Amar é interessar-se pela vida do outro, é perguntar: Como
foi seu dia? É questionar: Você está bem? E estar realmente
atento para ouvir a resposta.
O verdadeiro amor nunca está distante. Pode estar fisicamente,
mas estará presente em alma e espírito.
Portanto a mensagem que quero deixar hoje em minha coluna
é: tenha fé, trabalhe na caridade e ame muito. Não importa as dificuldades que surgirem em seu caminho, o amor é a única resposta.
E sigamos, juntos, o convite de Jesus...

design em pauta

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

Milão 2018:

cozinhas conectadas, mas com toque natural, são tendência
Superfícies que se abrem e fecham com precisão, pias que escondem e se revelam... Veja as novidades direto da Eurocucina.

necessidade de liberdade, como
também fica claro o compromisso com uma filosofia de vida voltada para a nossa essência. Esteticamente, as linhas são mais leves,
os espaços se transformam através de surpreendentes artifícios
mecânicos. Portas, gavetas e su-

perfícies abrem e fecham com
precisão - e até a pia desaparecerá para depois voltar à sua função tradicional, em uma espécie
de jogo criado para facilitar as tarefas do cotidiano. A seguir, confira algumas das novidades que
encontramos por lá!

Abimis: cozinha modulada em aço
inox (poderá
ser colorido
como o azul
ao fundo).

Cozinhar com bem-estar e
praticidade usando recursos tecnológicos de ponta é o lema da
última geração de produtos lançados na Eurocucina 2018 durante o Salão do Móvel de Milão.
Eletrodomésticos comanda-

As cozinhas
em madeira, cerâmica
e metal laqueado da
Doimo tem
estética limpa sem serem frios.

dos por aplicativos são os protagonistas da casa, em contrapartida com a tendência de resgatar
o toque dos materiais naturais, de
fazer a própria horta e de criar o
próprio estilo com coisas que se
ama. Tudo remete a uma grande

na sua estante
Bem Atrás de Você
Após uma tragédia que o
separou por oito anos de
sua irmã mais nova, Sharlah,
o jovem Telly ressurge como
o principal suspeito de
uma onda de assassinatos.
Só uma pessoa é capaz
de desenhar o perfil do criminoso: o hábil
ex-agente do FBI Pierce Quincy, que é
convocado para colaborar no caso. Mas seu
envolvimento como pai adotivo de Sharlah
pode obscurecer sua linha de raciocínio
ou levá-lo para um emaranhado de pistas
desconexas, mostrando que o caso pode ir
muito além do que parece ser.

O Farol e a Libélula
Morgan, uma órfã
problemática, precisa
cumprir pena prestando
serviço comunitário em
um lar para idosos. Ali
ela conhece Elizabeth
Livingstone, uma senhora
com a visão debilitada, mas
que possui uma memória tão vívida quanto as
histórias que guarda. Essas histórias aos poucos
são reveladas quando, com a ajuda de Morgan,
Elizabeth descobre os diários do falecido pai. À
medida que as palavras do diário tomam forma
e são recriadas pelas lembranças, Elizabeth
e Morgan percebem que seus destinos estão
profundamente ligados à isolada ilha de formas
nunca imaginadas.
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REAJUSTE ANUAL Proposta do governo municipal já foi encaminhada para
análise no Legislativo, mas sindicato busca percentual maior no reajuste

Executivo elabora projeto de lei
propondo reajuste e sindicato
pede diálogo com prefeita
De autoria do Executivo
de Maravilha, o projeto de
lei propõe revisão de 2% no
salário dos servidores públicos municipais. Conforme o diretor de articulação
política, Eder Moraes, deste
percentual, 1,47% é correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado dos
meses de maio de 2017 a
março de 2018, e 0,60% seria o reajuste concedido
pelo governo municipal.

O reajuste de 2% vale
aos servidores municipais
ativos e inativos, pensionistas e também às funções
gratificadas e adicionais. Já
os agentes políticos receberão apenas os 1,47%, correspondente ao INPC. Esta revisão salarial não se aplica
aos servidores do magistério municipal, que já receberam o aumento anual, e para
a prefeita e vice-prefeito, os
quais têm os subsídios fixados através de lei específica,

de iniciativa da Câmara de
Vereadores.
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maravilha, Jair Fülber, diz que não
houve diálogo com o governo municipal antes de o projeto ser elaborado. Ele afirma
que a categoria quer dialogar
com a prefeita, Rosimar Maldaner, antes de a proposta
ser votada no Legislativo.
Fülber informou que os
vereadores foram orien-

tados a não votar o projeto enquanto não houvesse uma negociação entre
sindicato e município. Ele
afirma que o anseio dos
servidores é que o município ofereça um percentual
maior de reajuste, para que
a categoria tenha um ganho
real de salário.
O diretor de articulação
política, Eder Mores, informou que está de acordo em
receber o presidente do sindicato para diálogo.

RAINHA E PRINCESAS

Com nove candidatas,
escolha das soberanas
será em julho
As novas representantes da
beleza maravilhense serão escolhidas no dia 7 de julho, no
Salão Paroquial Católico. Nesta edição o evento é organizado pela administração municipal, em parceria com a da
Rede Feminina de Combate
ao Câncer, e as escolhidas, rainha e duas princesas, representarão Maravilha até 2020.
Conforme a diretora de cultura, Rosi Inácia Reichert Heineck, as candidatas serão preparadas para o desfile, com ensaios
até o dia do evento. “O primeiro passo já foi realizado, que é
a inscrição das meninas, e agora a comissão organizadora vai
dar andamento ao baile”, explica.

As mesas para a festa já podem ser adquiridas, assim como
ingressos individuais. Os valores são de R$ 240 para mesa com
oito pessoas, R$ 15 individual
antecipado e R$ 20 no local da
festa. “O desfile começará às 22h
e após haverá baile. Convidamos
a todos para que prestigiem a escolha das soberanas”, afirma.
Candidatas
Aline Baú
Camila Engelmann
Emanuele Frank
Juliana Rohden
Poliana de Vargas
Rafaela Dallalibera
Sara Stranfeld
Vanessa Cigognini
Vitória Machado
Ederson Abi/WH Comunicações

EDUCAÇÃO

Gered de Maravilha entrega kits escolares
A Gerência de Educação da Agência de Desenvolvimento Regional de
Maravilha finalizou a entrega de kits escolares, repassados pelo governo do
Estado, para as 47 escolas
que compõem a Regional.
Os kits são compostos por cola, compasso, esquadro, transferidor, folhas A4, régua, apontador,
borracha, caneta esferográfica, lápis, lápis de cor,
caderno brochura, caderno de desenho e caderno universitário.

Divulgação/ADR Maravilha

A diretora de cultura, Rosi Inácia Reichert Heineck

MUDANÇA

Entrega feita na EEB Silvio Romero, em Bom Jesus do Oeste

O valor do material entregue soma mais de R$
100 mil e a distribuição
fica sob responsabilidade

da direção da escola, conforme a necessidade dos
alunos. De acordo com a
gerente de Educação, Ze-

naide Borre Kunrath, é uma
ação importante do governo do Estado, que garante uma educação inclusiva.

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Voltada para trabalhadores da indústria, Eja
Profissionalizante terá primeira turma
Uma reunião entre empresários e representantes da diretoria da Associação Empresarial e CDL
definiu as próximas ações
para a abertura da primeira turma da Educação de Jovens e Adultos (Eja) Profissionalizante em Maravilha.
O encontro foi na quinta-feira (19), quando ficou
acordado que os empresários apresentariam o projeto para seus colaboradores.

No dia 21 de maio encerra o prazo para as matrículas
e a partir do mês de junho as
aulas terão início na sede do
Senai em Maravilha. O objetivo é formar uma turma de
40 alunos, todos trabalhadores da indústria de Maravilha.
Conforme a vice-presidente da CDL e Associação Empresarial, Eliana Estefano, esta primeira turma
é para trabalhadores que já
tenham concluído o ensi-

no fundamental e queiram
se formar no ensino médio.
O diferencial desta turma
da Eja é a incorporação de
uma qualificação técnica durante o curso. Eliana explica que ainda vai ser avaliado se essa parte técnica será
na área de qualificação como
assistente e controle de qualidade ou controlador e programador de produção.
Conforme Eliana, a indústria de Maravilha tem atu-

almente 4.500 trabalhadores,
dos quais 39% não concluíram o ensino fundamental
e 61% não concluiu o ensino médio. O projeto será desenvolvido pelo Sesi e Senai,
em parceria com a Associação Empresarial. O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)
e terá duração de 13 meses. Cerca de 80% do curso é feito no sistema de ensino a distância (EaD).

Caixa Econômica Federal
não terá atendimento
neste fim de semana
A Caixa Econômica Federal não disponibiliza nenhum tipo de serviço neste
fim de semana em Maravilha. A agência está fechada desde as 15h de ontem
(20) na Avenida Sul Brasil. De acordo com o gerente, Teori Francisco Dal Cim,
o atendimento não está sendo realizado em razão da

migração dos serviços para
a nova sede do banco.
Conforme o gerente,
a nova sede da Caixa Econômica Federal começa o
atendimento em novo endereço às 10h de segunda-feira (23). A nova estrutura fica na Avenida
Araucária, ao lado da Drummond Cafeteria & Livraria.
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Estrutura está recebendo ajustes e todo serviço será migrado neste fim de semana
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LOMBADAS ELETRÔNICAS

1,3 mil motoristas autuados
em cinco dias de operação
Desde o dia 29 de março alguns pontos de fiscalização eletrônica foram reativados e outros
instalados ao longo da Rua Willy
Barth, em São Miguel do Oeste.
Após muitos pedidos da comunidade, tendo em vista acidentes
graves que ocorreram no local, a
administração iniciou o processo
de instalação dos redutores eletrônicos de velocidade ao longo
da via. Nossa equipe teve acesso aos números registrados em
apenas cinco dias de operação
dos equipamentos, que registraram cerca de 1,3 mil notificações por excesso de velocidade.
O secretário-adjunto de urbanismo, Jéferson Dias, diz que
os números surpreendem. “Nos
deparamos com um número surpreendente. Antigamente não existiam redutores próximo do trevo de São Miguel do
Oeste. Essa lombada (próxima ao
14º RCMec) tem limite de velocidade de 40km/h e nos surpreendeu com o número de infrações
de trânsito. Até se justifica o porque de se instalar um controlador
de velocidade eletrônico nas pro-

ximidades do quartel, pela proximidade com o entroncamento de
duas rodovias federais”, explica.
Cálculos rápidos indicam que, por dia, 260 motoristas excederam a velocidade na
Willy Barth. São quase 11 notificações por hora. “Não houve um prazo de carência. Há
três meses o município vem divulgando que as lombadas entrariam em operação e assim
ocorreu”, argumenta Dias.
No ano passado, segundo a
PRF, foram atendidos 97 acidentes na Willy Barth. Mesmo após
a instalação dos equipamentos,
a PRF continua flagrando motoristas desrespeitando o limite de velocidade, que varia entre
40 e 60km/h. Além das lombadas, os excessos ocorrem também nos semáforos instalados
ao longo da Willy Barth. “Esses
dois pontos também multam
se passar acima do limite de velocidade. No semáforo o limite
foi aumentando para 50 km/h.
Além de passar acima da velocidade, muitos motoristas passam no sinal vermelho”, alerta.

motociclistas Somente em São Miguel do Oeste, neste mesmo período,
foram 35 acidentes envolvendo motocicletas

Em três meses, bombeiros
atendem mais de 130 acidentes
O veículo mais ágil de
deslocamento no trânsito
está se tornando também o
mais arriscado. No Extremo
-Oeste, área compreendida
pelo 12º Batalhão de Bombeiros Militar de São Miguel
do Oeste, entre os meses de
janeiro e março, foram atendidas 229 ocorrências de
acidente de trânsito, sendo
132 envolvendo motociclistas. Os dados tem base no
sistema de atendimento à
emergência.
Somente em São Miguel
do Oeste, no mesmo período, foram 57 acidentes de
trânsito, sendo 35 com motocicletas. O tenente BM
João Rudini Sturm diz que
os índices se repetem ano
após ano e, embora pareçam assustadores, já fazem
parte da rotina do Corpo de
Bombeiros. “Esse dado, para

Arquivo/WH Comunicações

No ano passado, em toda a região, foram 473 acidentes envolvendo motociclistas

nós, é normal. É um número
que se repete anualmente. O
número é alto porque o acidente envolvendo o motociclista resulta em ferimentos e é por isso que somos
mais acionados em acidentes com motociclistas. Para
o bombeiro, representa 60%
dos atendimentos em casos de acidentes de trânsito”,
ressalta.
Em 2017, o 12º Batalhão

de Bombeiros Militar de São
Miguel do Oeste atendeu a
14.284 ocorrências na região
abrangida, sendo 11.500
com atendimentos pré-hospitalares, 750 com veículos
que resultaram em vítimas
e 473 envolveram motociclistas.
O tenente alerta que é
dever de todos os motoristas assegurar a segurança no
trânsito e que o Código de

Trânsito Brasileiro imputa
a responsabilidade sobre os
menos vulneráveis proteger
os mais vulneráveis. Conforme Sturm, o motociclista
também deve adotar medidas para minimizar a vulnerabilidade, fazendo uso correto de todos os dispositivos
de segurança.
“A moto é muito empregada como objeto de trabalho, meio de transporte e
dentro da cidade o fluxo é
considerável. O uso de equipamentos de segurança não
evita o acidente, mas minimiza as lesões. A orientação é para todos os motoristas, a legislação prevê que a
responsabilidade é do menos vulnerável proteger o
mais vulnerável, mas o interessante é que todos adotem
medidas de segurança defensiva”, finaliza.

CUIDANDO DAS ÁGUAS

Maravilha sedia etapa regional da Conferência pelo Meio Ambiente
Alunos de 27 escolas
pertencentes à Gerência Regional de Educação da ADR
de Maravilha estiveram na
quarta-feira (18) na Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete. Eles
participaram da etapa regional da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio
Ambiente, que tem como
tema “Vamos cuidar do Brasil, cuidando das águas”.
Cada escola já havia re-

Carine Arenhardt/O Líder

Conferência realizada no auditório da Escola Nossa Senhora da Salete

alizado a conferência interna, escolhendo um projeto e um aluno delegado
para apresentar a ideia na

etapa regional. As apresentações de projetos, voltados à preservação do meio
ambiente, especialmente

das águas, ocorreu durante o dia todo no auditório
da escola. Os próprios alunos delegados também analisaram e escolheram três
dos 27 projetos apresentados para serem levados à etapa estadual da Conferência.
Os projetos foram desenvolvidos por alunos do 6º ao
9º ano das escolas, com o auxílio de professores e comunidade escolar. A etapa estadual será realizada entre os dias

7 e 9 de maio, em Laguna,
quando 19 alunos delegados
serão escolhidos para repre-

sentar o Estado de Santa Catarina na fase nacional em
Brasília, de 15 a 19 de junho.

CLASSIFICADOS PARA A ESTADUAL
1º lugar: delegado Lucas Ceccon, da EEB Professor
Silvio Romero de Bom Jesus do Oeste
2º lugar: delegado Leonardo Cerisolli, da EEB La Salle,
de Serra Alta
3º lugar: delegada Mariana Nair Giaretta Meneghetti, da
EEB Wélio Wasum de Sul Brasil
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TELEVISÃO Quadro consiste em realizar o sonho de pessoas com talento para a música

Músico que morou em Guaraciaba participa do
Caldeirão do Huck e tem música gravada por Anitta
Reprodução

Nos últimos dias a vida
do jovem músico catarinense Maicon Leão deu uma boa
“movimentada”. A música
“Movimento”, de autoria própria, foi gravada e interpretada por ninguém menos que
a cantora Anitta, no palco do
Caldeirão do Huck. Natural
de São Paulo, Maicon morou
em Florianópolis e posteriormente residiu em Guaraciaba
com a família por pelo menos
sete anos. Foi aqui no Extremo-Oeste, no pequeno município de 11 mil habitantes,
que a história de Maicon com
a música começou.
Atualmente em Florianópolis, o jovem artista passou
a levar a história com a música mais a sério, tanto é que
as primeiras composições foram surgindo. Uma das últimas chamou a atenção da

Maicon Leão participou do quadro “Essa música é minha”

produção do programa global
dentre os inscritos no quadro
“Essa música é minha”. O quadro consiste em realizar o sonho de pessoas com talento
para a música, levando grandes artistas para interpretar
uma canção de autoria do selecionado.
Foi exatamente assim que
Maicon foi pego de surpresa
pela produção do programa.
Já que o pai, Eliseu Leão, não

levava muito jeito com a ficha
de inscrição, foi o filho mesmo quem decidiu se inscrever há cerca de um ano. De lá
para cá, o tempo passou e pai
e filho esqueceram o assunto.
Mas só até o telefone tocar e
a produção da Rede Globo estar do outro lado da linha.
“Estou eu sentado na
cama, me liga a produção e
diz: ‘Maicon você foi classificado para o quadro Essa mú-

CAMPEÃO

sica é minha, mas foi desclassificado porque burlou
as regras’. Falaram que eu iria
ganhar passagem, que iria
como plateia. Fui ‘trolado’
desde o início. Entrei como
fã-clube da Anitta. Disseram
que ia ajudar outro compositor a ganhar a música e acontece que esse compositor que
ganhou era um ator”, recorda.
Maicon e o pai foram enganados desde o início pela
produção do programa, mas
foi por uma ótima causa. Na
plateia, o jovem foi posicionado ao lado do ator e assistiu de camarote a entrada
de Anitta no palco de Luciano Huck. A música, um funk,
mostrou toda a intimidade da
poderosa com o ritmo e animou a plateia. “Eles me enganaram desde o início e eu
nem percebi. Estou no palco

esperando a música do compositor que estava ao meu
lado e na verdade é a minha
musica ‘Movimento’ que lancei há pouco tempo que ela
começa a cantar. Não tenho
nem como explicar a minha
sensação”, recorda.
Para Maicon, o futuro

promete. Ele diz que espera que o quadro repercuta e
que possa colher bons frutos
após a exibição do programa,
que está prevista para hoje
(21). “Eu espero que isso sirva
para minha carreira, é um gás
enorme para continuar insistindo e escrevendo”, projeta.

A história com a música
Em Guaraciaba, Maicon Leão estudou na Escola
Estadual Sara Castelhano Kleinkauf e foi lá que sua
história com a música começou, cantando sem
compromisso numa aula de inglês. “Estava numa
aula de inglês e o professor estava com um projeto de
cantar músicas em inglês. Comecei cantar no fundo
da sala e ele ouviu, me chamou para cantar lá na frente
e eu comecei cantar. Daí que o pessoal começou
me ver como cantor. Neste mesmo ano, em 2012,
participei do Festival Estudantil Regional da Canção
(Fercan). Participei de quatro edições e nas três últimas
fiquei em 2º lugar na regional. Depois me mudei para
Florianópolis e comecei meu projeto autoral, compor
música”, diz.

Semana Escoteira

Lions Clube Maravilha recebe nove prêmios Grupo Escoteiro Atalaia programa
atividades em comemoração

Os associados do Lions
Clube Maravilha participaram nos últimos dias 14 e 15
da 46ª Convenção do Distrito LD-8 da Associação Internacional de Lions Clube. O
evento foi realizado no Parque da Maçã, em Fraiburgo.
De acordo com os integrantes, foram dias de muito
aprendizado e amizade. “Salientamos que os recursos da
viagem e estadia são oriundos de cada sócio”, afirmam. A
convenção, que reuniu aproximadamente 600 participantes, contou com diversas
premiações e atividades especiais. O Lions Clube Maravilha foi o grande campeão, totalizando nove prêmios.

Fotos: Divulgação

Lions Clube Maravilha ganhou nove prêmios e foi campeão

PRÊMIOS
1º: Diretor Internacional
1º: Presidente Internacional
1º: Governador do Distrito
1º: Presidente do Conselho de
Governadores
1º: Categoria Especial
(publicações)
4°: Cartaz da Paz - Isaque
Vinicius Gregorio (EEB Santa

Associados participaram da convenção realizada em Fraiburgo

Terezinha)
1º: Concurso de Fotografias,
categoria fenômenos
meteorológicos - Aldécio
Bavaresco
3º: Concurso de Fotografias,
categoria natureza morta Marileide Neto
1º: Clube Campeão da
Convenção

Na segunda-feira (23) comemora-se o Dia Mundial do Escoteiro e, de 21 a 29 de abril, os
grupos escoteiros do Brasil comemoram a Semana Escoteira.
Em São Miguel do Oeste o Grupo Escoteiro Atalaia preparou
uma série de eventos especiais
para comemorar a data. Dentre as atividades previstas, destacam-se o Amanhecer Escoteiro, com um piquenique matinal
e a renovação da promessa escoteira, programado para as 6h15
de domingo (22), em área próxima do aeroporto municipal.

Divulgação

Atividades começam amanhã (22)

No sábado (28), às 19h30, na
área verde próxima à Foroeste,
será realizado o Fogo de Conselho
Comunitário, que sempre é feito à
noite, em volta de uma fogueira,
com diversas canções e apresentações teatrais curtas, chamadas

esquetes. É uma tradição escoteira, com seu simbolismo e mística
próprios. A comunidade miguel
-oestina é convidada a participar.
Além destas atividades, estarão
em exposição em lojas da cidade a Vitrine Escoteira Atalaia.
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LEO CLUBE

Campanha leva doadores
de sangue ao Hemosc
O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina de Chapecó recebeu no sábado (14) cerca
de 30 maravilhenses. A doação de sangue foi uma iniciativa do LEO Clube Maravilha, que organizou a viagem.
“Nós reunimos integrantes
que desejam doar e as vagas
que sobram são abertas à população. Sempre somos procurados por pessoas de fora
do grupo, isso nos deixa muito feliz”, conta o presidente da entidade, Diego Engler.
A campanha Doe Sangue, Doe Vidas é realizada,
em média, duas vezes por
ano pela entidade e a prefeitura de Maravilha concede transporte gratuito para os

doadores. Nesta edição a entidade também teve o apoio
do LEO Clube Cunha Porã.
PELA EDUCAÇÃO
Até o dia 25 de abril o
Clube promove arrecadação de livros novos ou usados
para a campanha LEO Clube Pela Educação. O objetivo
do movimento é incentivar a
leitura, pois os livros doados
serão entregues a uma instituição de ensino de Maravilha e a entidade também fará
contações de histórias no local. A entrega das obras literárias pode ser feita na Cabana Bis, La Marka Modas,
Manfrin Troféus, Iguatemi
Alimentos, Posto Maratona e
Sorelle Semijoias e Lingerie.

HUMOR Cris Pereira é o criador de diversos personagens e trouxe
para o município a figura de maior destaque no cenário nacional

Com auditório lotado, Maravilha
recebe show com Gaudêncio
O comediante Cris Pereira promoveu show de humor na
noite de quinta-feira (19) em Maravilha, intitulado “Stand-up Bagual do Gaudêncio”, no Maravilhas Park Hotel. O humorista se
apresenta pela segunda vez na
região, após promover show recente em São Miguel do Oeste.
No município, Gaudêncio
animou o público de centenas
de pessoas no auditório do hotel.
Inicialmente, agradeceu quem
pagou entrada cheia do ingresso

e, de forma bem humorada, afirmou que pediria para o público
se retirar depois de alguns minutos, já que alguns tinham adquirido a meia-entrada. No repertório,
piadas sobre o cotidiano das pessoas e as peculiaridades do povo
gaúcho.
O artista é conhecido em
todo o país pelos personagens
Gaudêncio, Jorge da Borracharia, Virgínia Estar Uars, Kirilove,
Ródsom dos Anjos e Claudiovaldo Nogueira.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Apresentação em Maravilha lotou auditório do Maravilhas Park Hotel

Divulgação

SÃO MIGUEL DO OESTE

NO FUNDO DA TRISTEZA, ENCONTRA-SE
O SANTUÁRIO DA ALMA
Não se afogue em sua própria tristeza. Os
valiosos diamantes estão ocultos nas camadas
profundas da crosta terrestre, as preciosas pérolas estão escondidas dentro das ostras, nas
profundezas do mar. Não deixe de descobrir
tesouros preciosos, atendo-se às rochas ou às
ostras que os envolvem. Se você se encontra
em dificuldade, considere essa situação como
“trabalho de escavação da mina” que o levará
à descoberta de um “tesouro resplandecente”.

Registro de incorporação 2/47.894

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

A reportagem do Grupo
WH Comunicações foi procurada por moradores da Rua Imperatriz Leopoldina, no Bairro Andreatta, em São Miguel
do Oeste, que relatam que a
via está precária e intransitável. Em vídeos, eles mostraram
a precariedade do calçamento, que além de ter pedras soltas, tem entulhos. Segundo os
relatos, a situação ocorre há meses e até o momento a prefeitura não resolveu a situação.
Uma moradora compartilhou nas redes sociais a insatis-

Jucinei da Chaga/WH Comunicações

Calçamento está com pedras soltas e restos de obras

fação com a atual situação da
via. “Era uma rua grande, bonita,
antes de a prefeitura vir mexer,
e agora se encontra nesse esta-

do. [...] Estamos todos revoltados
e cansados de falsas promessas.
Se não tinham intenção de arrumar, então nem tivessem me-

LANÇAMENTO

Uma nova
vila para sua
nova vida
2 PLANTAS | 56,98m² e 58,65m²
Bairro São Jorge | SMOeste

xido. A gente pagou pra ter uma
rua com calçamento em boas
condições e agora é muito triste ver o que está acontecendo e
ninguém faz nada”, escreveu.
Nossa reportagem foi até o
local e também entrou em contato com a prefeitura. De acordo com o setor de Urbanismo,
naquele local foi feito o conserto da tubulação e durante esse
conserto foi danificado o calçamento. O setor também informou que as melhorias já estão no cronograma de obras
para a próxima semana.

www.agenciatower.com.br

Integrantes da entidade e população fizeram parte da campanha

Moradores reclamam das condições de
rua no Bairro Andreatta

SAIBA MAIS

49 3622 0561 | conak.com.br
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SUCESSO O estabelecimento, localizado na Avenida Sul Brasil, é referência no ramo

Relojoaria e Ótica Minerva completa
35 anos em Maravilha
Com coquetel e diversas novidades, a Relojoaria e Ótica Minerva celebrou
na quarta-feira (18) 35 anos
em Maravilha. Os proprietários, Jurandir Walter Heydt e
Isabel Bernardi Heydt, agradecem os clientes e amigos.
“Estamos sempre nos especializando e participando das

maiores feiras do país para
buscar informações a respeito de novas tecnologias. Temos um compromisso muito
grande com nossos clientes e
amamos nosso trabalho”, afirmam.
O estabelecimento, localizado na Avenida Sul Brasil, 215, é referência no ramo.

Jurandir e Isabel Heydt, juntamente com as colaboradoras

Eles contam que o pai de Jurandir era proprietário de
uma ótica no município de
Cunha Porã e foi assim que
o gosto pelo ofício surgiu.
“Meus avós foram um dos
primeiros moradores de Maravilha, então sempre fomos
bem recebidos aqui. Somos
muito gratos por esta acolhida. Começamos em uma
peça menor, ao lado desta,
e depois nos mudamos para
cá”, lembra Jurandir.
O casal destaca que a Relojoaria e Ótica Minerva possui um laboratório próprio
para a fabricação de lentes, o
que aumenta a rapidez na entrega. “Estamos com promoções especiais durante todo o
mês de aniversário. Convidamos a todos para conferir as
novidades”.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Estabelecimento está localizado
no Centro de Maravilha

Mês de aniversário
conta com promoções e
diversas novidades

DENÚNCIAS

Polícia Civil lança novo sistema de
denúncias por aplicativo de celular
Divulgação Polícia Civil

A Delegacia de Polícia de
Maravilha lançou nesta semana um novo sistema de denúncias, através dos aplicativos de
celular WhatsApp. Por meio do
número (49) 98802 9599 a população poderá enviar mensagens, como vídeos, fotos,
textos e documentos, que auxiliem a Polícia Civil na prevenção ou investigação de crimes.
A Polícia Civil ressalta que
o serviço não é registro de ocorrência, mas captação de informações que poderão ser utili-

Denúncias podem ser feitas pelo
aplicativo WhatsApp

zadas nas investigações. Tudo
o que for recebido será repassado ao Setor de Investigação
Criminal. Conforme o delegado Leonardo Ribeiro Zam-

beli, com mais essa ferramenta a Polícia Civil de Maravilha
aproxima cada vez mais a atuação policial da sociedade.
A polícia garante o sigilo absoluto da identidade da pessoa
que repassa as informações. O
serviço de recebimento das informações funcionará 24 horas
por dia e abrangerá Maravilha,
São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos, Iraceminha e Flor do Sertão. As denúncias podem ser de
qualquer natureza, incluindo homicídios, tráfico, furtos e roubos.

BOM JESUS DO OESTE

Amigos Cavaleiros participam da
Cavalgada da Integração
Teve início no último dia 12
de abril a 12ª Cavalgada da Integração, de Chapecó a Santa Terezinha do Progresso. Os Amigos Cavaleiros de Bom Jesus do
Oeste participaram do evento,
que contou com mais de 23 grupos. No sábado (14) foi promovido almoço de confraternização e em seguida a etapa final.
De acordo com os parti-

Divulgação

Tradicional cavalgada reuniu mais de 23 grupos

cipantes, a tradição vem crescendo ao longo dos anos

e trazendo companheirismo, respeito e amizade.
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SÃO MIGUEL DO OESTE Mário dos Santos estava na capital para realizar
tratamento médico e está há dois meses sem dar notícias para a família

Família de idoso desaparecido na
capital segue sem informações
Prestes de completar dois
meses de desaparecimento, a
família de Mario Luiz Obregão
dos Santos continua sem notícias do idoso de 66 anos, morador de São Miguel do Oeste. Mário desapareceu na manhã do
dia 28 de fevereiro, em Florianópolis, onde estava hospedado na
Casa de Apoio do Oeste, no Bairro Saco dos Limões. A localidade
fica entre o centro da cidade e o
campus da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC).
Acompanhado da esposa, Maria Celoni Rodrigues dos
Santos, o idoso estava na capital para fazer exames para colocação de uma prótese no braço
esquerdo, onde tem uma amputação. Ele foi transportado por
uma van da Secretaria de Saúde de São Miguel do Oeste, juntamente com outros 13 pacientes e acompanhantes.

Reprodução

O desaparecimento do idoso foi incluído
no Programa SOS Desaparecidos da
Polícia Militar de Santa Catarina

Conforme a esposa, Mario
teria desaparecido da Casa de
Apoio por volta das 6h45. No momento do desaparecimento, Mario vestia camisa polo clara com
listras verdes, calça social marrom e calçava chinelos. Assim
que perceberam o sumiço, populares deram início às buscas,

mas não o localizaram. A Polícia
da capital e o Corpo de Bombeiros
também auxiliaram nas buscas.
A reportagem do Grupo WH
Comunicações entrou em contato na tarde de terça-feira (17)
com a Delegacia de Desaparecidos de Florianópolis. Um atendente confirmou o registro do
desaparecimento, mas informou
que não há nenhuma pista sobre
o paradeiro do idoso. Em contato
por telefone, a filha Marisa Santos disse à reportagem que a família chegou a receber informações da localização de pessoas
parecidas com o pai em situação
de andarilhos, no entanto, as características não bateram e a família continua angustiada à espera de notícias.
Conforme Marisa, essa foi a
primeira vez que o idoso, que sofre de Alzheimer, desapareceu.
À reportagem, ela contou que os

pais, Maria e Mario, residem em
Linha Dois Irmãos, interior de
São Miguel do Oeste, e por isso,
quando vinham para o centro da
cidade os familiares redobravam
a atenção para que Mario não se
perdesse, tendo em vista os principais sintomas doença, que são
perda de memória e confusão.
O desaparecimento do idoso foi incluído no Programa SOS
Desaparecidos da Polícia Militar
de Santa Catarina, que tem cinco anos de atuação. O programa
disponibiliza policiais militares
atuando de forma exclusiva na
busca, divulgação e armazenamento de dados de desaparecidos. Qualquer informação sobre
Mário deve ser repassada à Polícia, pelos telefones (48) 3665 4715
e (48) 99156 8264 ou para a família pelos números da filha, Marisa no (49) 98867 4107 e da esposa,
Maria, no (49) 98851 3907.

DEBATE

PSD realiza encontro
regional para
discutir diretório
O Partido Social Democrático (PSD) promoveu encontro regional na noite de terça-feira (17) no município de
Maravilha. A reunião, na sorveteria Sorvetone, contou com lideranças dos municípios da
região, como prefeitos, ex-secretários e filiados da sigla.
De acordo com o presidente do PSD de Maravilha, João
Boeira, todos os municípios
com a presença do partido pre-

cisam ter o diretório. Ele lembra que há a executiva provisória em Maravilha e o partido
está iniciando os procedimentos para a criação do diretório
municipal. “Eu me sinto realizado de estar à frente do partido até a criação do diretório”. Boeira afirma que com
a nova estrutura, o PSD terá
maior independência em relação às ações e não ficará dependente do mando estadual.
Ederson Abi/O Líder

Encontro contou com líderes do PSD de toda a região de Maravilha
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FLOR DO SERTÃO

DESTAQUE NO CAMPO Propriedade conta com produção diária
de mil litros de leite

Criação do Conseg é
pauta de reunião
A administração de Flor do
Sertão, juntamente com a Polícia
Civil e a Polícia Militar, realizou
na terça-feira (17) reunião com
representantes de comunidades
e entidades organizadas do município. Na pauta esteve a criação
do Conselho Municipal de Segurança Pública (Conseg), que tem
como objetivo contribuir para
que as polícias operem de forma integrada com a comunidade na solução de problemas relacionados à segurança pública.
Para conduzir o processo de eleição, uma comissão
composta por três membros foi

criada, tendo como presidente a diretora de departamento
da prefeitura, Maria Lucia Freiberger. Ainda integram a comissão a representante da Associação de Pais e Professores (APP)
da Escola Jorge Lacerda, Marli Noronha, e a representante da comunidade de Linha
Flor da Serra, Karine Welter.
A eleição está prevista para
ocorrer no dia 25 de maio, das
8h até às 11h30, no auditório da
prefeitura. As chapas interessadas podem realizar a inscrição
junto às integrantes da comissão
até às 12h do dia 23 de maio.
Divulgação

Karine Welter, Maria Lucia Freiberger e Marli Noronha

INVESTIMENTOS

Reforma da EEB Silvio
Romero é entregue
A Escola de Educação Básica Silvio Romero,
de Bom Jesus do Oeste, recebeu reforma geral e instalações preventivas contra incêndio. A cerimônia de
entrega ocorreu na tarde de
quinta-feira (19) e contou
com a presença da comunidade escolar e lideranças.
A escola, que atende
187 alunos, recebeu instalação do preventivo contra incêndio, substituição
da cobertura, parte elétrica, iluminação e forro, além
de colocação de piso cerâmico em alguns ambientes, troca de janelas e portas, pintura geral, sistema

de drenagem pluvial, reforma dos banheiros e demais
adequações que garantem a acessibilidade. Foram investidos R$ 297,3 mil.
De acordo com a gerente de Educação, Zenaide Borre Kunrath, este é
um momento de muita alegria. “Agora temos um ambiente bonito, aconchegante e harmonioso, o que
é muito importante para o
bem-estar dos nossos alunos”, diz. Para o secretário
-executivo da ADR Maravilha, Jonas Dall´Agnol, foi
um investimento relativamente baixo utilizado para
uma obra de qualidade.
Ascom/ ADR Maravilha

Evento contou com a presença da comunidade escolar e lideranças

Fazenda de Bom Jesus do Oeste é
modelo em tecnologia leiteira
Há 32 anos o casal Vanderlei
Valentin Vitória e Marisa Vitória
mora na Linha Baron, interior de
Bom Jesus do Oeste. A propriedade rural de 26 hectares, localizada há cerca de três quilômetros da cidade, é utilizada para a
produção de leite e agora é modelo em novas tecnologias.
O projeto de investimento dos proprietários começou
no ano passado e conta com
a parceria entre as empresas
Reafrio e MX do Brasil. Hoje
a denominada Fazenda Vitória conta com equipamentos
modernos e ampla estrutura.
“Temos um verdadeiro centro de pesquisas, com testes
de novas tecnologias e ainda
uma extensão da nossa área
de engenharia, onde treinamentos e visitações técnicas
serão colocados em prática.
Aqui investimos e aplica-

Divulgação/mktreafrio

Fazenda Vitória foi inaugurada no sábado (14)

mos o que temos de melhor
em equipamentos e serviços”, explica o diretor da Reafrio, Eduardo Miguel Simon.
A Fazenda Vitória conta com a produção diária de
mil litros de leite, mas com
o investimento, a expectativa é que até dezembro o resultado dobre a quantia. Para
o diretor da MX do Brasil, Ro-

drigo Borella, o local foi preparado e adequado para oferecer aos animais e o produtor
o que se tem de mais moderno na linha de equipamentos da área leiteira. “A evolução hoje na produção de leite
está no processo de confinamento de animais. Essa
novidade está em constante pesquisa e evolução, sempre melhorando os índices de produção”, ressalta.
Divulgação

Lideranças prestigiaram a inauguração

SAÚDE

Bom Jesus do Oeste recebe emenda
parlamentar
O prefeito de Bom Jesus do Oeste, Ronaldo Luiz
Senger, recebeu em seu gabinete, na manhã de quarta-feira (18), a vereadora
do Partido dos Trabalhadores (PT) Loreni Seider, juntamente com os assessores
do parlamentar Pedro Uczai

Divulgação

(PT), Altair Rittes e Izair Magri. Na oportunidade, a vereadora e os assessores realizaram a entrega oficial de uma
emenda parlamentar no valor de R$ 130 mil para a Secretaria Municipal de Saúde.
Recurso será destinado para a
Secretaria de Saúde

JASTI

Equipe de Flor do Sertão é
tetracampeã na bocha
Na quarta-feira (18) dezesseis atletas representaram o município de Flor
do Sertão na 11ª edição
dos Jogos da Terceira Idade, fase microrregional,
realizada em Maravilha.
As modalidades disputadas foram: bocha masculino, canastra masculino e feminino e dominó
masculino e feminino.
O destaque ficou com

Divulgação

Município foi representado por 16 atletas

a equipe masculina de bocha, campeã da modali-

dade. Este é o quarto título nos últimos cinco anos.

Os atletas vencedores foram: Antonio Pigatto, Danilo Pigatto, Elói Zanella,
Evaldir Soares Antunes, Pedro José Dall’Agnol e Wilmar
Neuhaus. A canastra feminina ficou com a terceira colocação, representada por Elsi
Riffel, Esídia Giglioli e Loni
Schwertz. Agora, os atletas
da bocha se preparam para a
etapa estadual, que ocorre no
mês de maio em Rio do Sul.
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obituÁrio
VITTORIO TAVIANI
Vittorio Taviani,
diretor e roteirista
com mais de 60
anos de carreira ao
lado do irmão Paolo Taviani, faleceu
após um longo período adoecido.
A morte do cineasta, de 88 anos,
interrompe uma das duplas mais
celebradas da história do cinema
europeu. Os Irmãos Taviani se
tornaram famosos na Itália na
década de 1960, quando lançaram
filmes como Os Fora da Lei do
Casamento e Os Subversivos. Em
1977, a consagração com o filme
Pai Patrão, ganhador da Palma de
Ouro, em Cannes, e tantos outros
prêmios mundo afora. Os longevos
cineastas ganhariam outro troféu
muito importante em 2012: o Urso
de Ouro, em Berlim, com o belo
docudrama César Deve Morrer. A
sinergia entre os Irmãos Taviani
era tamanha que o lendário ator
Marcello Mastroianni se referia a
cada um deles, individualmente,
como um só: “PaoloVittorio”. Outro
aspecto característico da dupla é
a adaptação de obras literárias de
artistas clássicos, como Pirandello
(Kaos, Tu Ridi), Tolstói (Noites Com
Sol, Ressurrezione), Goethe (As
Afinidades Eletivas) e Boccaccio
(Maravilhoso Boccaccio).
PAUL SINGER
Morreu na noite
de segunda-feira
(16), aos 86 anos,
o economista Paul
Singer, um dos
fundadores do PT e uma das
principais referências intelectuais
do partido. Ele estava internado no
Hospital Sírio-Libanês e não resistiu
ao quadro de infecção generalizada.
Nascido em Viena em 1932, Singer
e sua família migraram para o
Brasil na década de 1940, quando
a Alemanha anexou a Áustria aos
seus territórios e intensificou a
perseguição aos judeus no país. Em
1953, como trabalhador metalúrgico,
liderou a histórica greve dos 300
mil, que naquele ano paralisou a
indústria paulistana por mais de
um mês. Naturalizou-se brasileiro
no ano seguinte. Singer se formou
em Economia pela Universidade
de São Paulo (USP), onde obteve
o título de doutor em Sociologia
e de onde também foi professor.
Em 1980 ajudou a fundar o Partido
dos Trabalhadores. Autor de livros,
entre eles “Introdução à Economia
Solidária”. Foi um dos responsáveis
pela formulação do programa de
desenvolvimento do país a partir do
fortalecimento do mercado interno
por meio da distribuição de renda

– alicerce econômico que marcou
o governo de Luiz Inácio Lula da
Silva. No governo Lula, assumiu a
Secretaria Nacional de Economia
Solidária, órgão ligado ao Ministério
do Trabalho. Seu filho, André Singer,
foi o porta-voz do governo.
IVONE LARA
A cantora e
compositora
Ivone Lara
morreu na noite de
segunda-feira (16),
aos 97 anos, no Rio de Janeiro. Ela
estava internada desde o último
dia 13 no Centro de Tratamento
e Terapia Intensiva (CTI) da
Coordenação de Emergência
Regional (CER), no Leblon, com
um quadro de anemia. Seu corpo
foi velado na quadra da Império
Serrano, sua escola do coração,
em Madureira, na zona norte do
Rio, e sepultado no cemitério de
Inhaúma. A Portela, outra escola
tradicional de Madureira, divulgou
nota chamando dona Ivone Lara de
“patrimônio do Império, da Portela
e da cultura brasileira”. Considerada
um dos maiores nomes da música
popular brasileira em todos os
tempos, a cantora sempre foi muito
ligada também aos compositores
da Portela. Era grande amiga de
Candeia, Monarco e Paulinho da
Viola, por exemplo. Nascida em 13
de abril de 1921, no Rio de Janeiro,
Ivone Lara compôs seu primeiro
samba aos 12 anos, “Tiê, tiê”, depois
de ganhar de seus primos um
pássaro da espécie tiê. Aprendeu a
tocar cavaquinho com o tio Dionísio
Bento da Silva, que tocava violão
de sete cordas e integrava o grupo
de chorões que reunia Pixinguinha
e Donga. A primeira escola de
samba de Ivone Lara foi a Prazer da
Serrinha, que começou a frequentar
em 1945 e para quem compunha
sambas que eram assinados
pelo seu primo Fuleiro, devido ao
preconceito contra as mulheres que
existia nas agremiações naquela
época. Enfermeira e assistente
social, trabalhou com pacientes que
tinham doença mental. Ingressou na
Império Serrano em 1965 e gravou
seu primeiro disco, “Samba minha
verdade, samba minha raiz”, em
1974. Ao se aposentar da área da
saúde em 1977, passou a se dedicar
integralmente à música. Entre suas
composições mais conhecidas estão
“Sonho meu” e “Acreditar”, ambos em
parceria com Délcio Carvalho.
JOSÉ CARLOS
SOARES
Morreu no
domingo (15),o

ex-atacante Soares, que jogou
no Santos, no Criciúma e no
Palmeiras nos anos 80 e 90. José
Carlos Soares, que tinha 54 anos,
sofreu três paradas cardíacas em
Fernandópolis-SP, onde vivia. Soares
nasceu no dia 16 de abril de 1963,
em Morro Agudo-SP, e começou
a carreira nos infantis do Olrândia
F.C. Aos 19 anos, ele foi convocado
para jogar pela seleção paulista
de juniores e logo em seguida se
transferiu para o Londrina (PR).
Poucos anos depois, foi emprestado
para o Quilmes, da Argentina. Em
1983, o centroavante retornou ao
Londrina e a convite do técnico
Canhoto (antigo ponta-esquerda
do Fernandópolis, São Paulo e
Inter de Porto Alegre) foi jogar no
Fernandópolis. Até 1987, Soares
também esteve por empréstimo no
Comercial (MS), Bahia e Juventus.
Em 1988 ele foi contratado pelo
Santos. No time da Vila Belmiro,
Soares teve algumas oportunidades
no Campeonato Paulista e no
Brasileiro, mas acabou indo para o
Mogi-Mirim, que adquiriu seu passe
junto ao Fernandópolis. No mesmo
ano, ele foi contratado pelo Criciúma,
onde viveu a melhor fase da carreira
e se tornou o 2º maior artilheiro da
história do clube. Ainda pelo Tigre de
Santa Catarina, Soares conquistou
o tricampeonato catarinense (89,
90 e 91) e, sob o comando do
técnico Luiz Felipe Scolari, o título
da Copa do Brasil de 1991, algo
inédito na história do clube. Em 93
ele foi emprestado ao Palmeiras,
que procurava um reserva para
Evair, já que o ex-vascaíno Sorato era
presença constante no departamento
médico do clube. Ficou pouco tempo
no Verdão (foram apenas três jogos,
três vitórias e um gol, números
que constam no “Almanaque do
Palmeiras”, de Celso Unzelte e
Mário Sérgio Venditti), retornou ao
Criciúma e, a convite de Lori Sandri,
foi jogar na equipe do Ettifac Club,
da Arábia Saudita. Lá, sofreu uma
grave contusão no tornozelo direito,
mas não encerrou a carreira e ainda
jogou novamente pelo Criciúma,
Taquaritinga (SP) e no Cria Gaziantep,
da Turquia.
JOÃO MARIA DA SILVA
Faleceu no dia 12 de abril, no
Hospital de Guarujá do Sul, aos 73
anos. Seu corpo foi velado na Cripta
da Igreja Matriz de Guarujá do Sul e
sepultado no cemitério municipal.
JOSÉ CLÓVIS CASTAMANN
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 católico.
EDUARDO PESNIAKI
Faleceu no dia 13 de abril, no
Hospital Regional de São Miguel do
Oeste, aos 85 anos. Seu corpo foi
velado na Igreja Evangélica Deus é
Amor de Linha Tigre, São José do
Cedro, e foi sepultado no cemitério
municipal de São José do Cedro.
JOSÉ DIDOMENICO
Faleceu no dia 15 de abril, no
Hospital São Paulo de Xanxerê, aos
79 anos. Seu corpo foi velado no
Clube de Linha São Paulo, Anchieta,
e foi sepultado no cemitério da
comunidade. A família convida para
culto de sétimo dia, a ser celebrado
hoje (21), às 14h30, na Capela de
Linha São Paulo, Anchieta.
DIVANIR BERNARDO BOFF
Faleceu no dia 16 de abril, no
Hospital São Lucas de Guaraciaba,
aos 56 anos. Seu corpo foi velado na
Capela Nossa Senhora das Graças
de Linha Barra Traíra, Guaraciaba,
e foi sepultado no cemitério da
comunidade.
FIORENTINA RUBERT
RAMPELOTTO
Faleceu no dia 17 de abril, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste,
aos 92 anos. Seu corpo foi velado na
Capela Católica de Águas do Araçá,
Barra Bonita, e foi sepultado no
cemitério da comunidade.
EVILÁCIO KELLER
Faleceu no dia 17 de abril, no
Hospital São José de Maravilha,
aos 75 anos. Seu corpo foi velado
na Igreja Sagrada Família do Bairro
Floresta, Maravilha, e sepultado no
cemitério municipal.
DILHE ZANATTA TREMEA
Faleceu no dia 17 de abril, no Hospital
São José de Maravilha, aos 85 anos.
Seu corpo foi velado no Salão de Linha
Consoladora, Maravilha, e sepultado
no cemitério da comunidade.
JANDIR ZORZI
Faleceu no dia 18 de abril, no
Hospital de São José do Cedro, aos
78 anos. Seu corpo foi velado na
Capela de Linha Ferreira, Guaraciaba,
e sepultado no cemitério de Linha
São Roque, Guaraciaba.
ANTONIO MINUZZI
Faleceu no dia 19 de abril, no
Hospital Nossa Senhora das Mercês
de Iporã do oeste, aos 69 anos.
Seu corpo foi velado na capela
de Linha São Lourenço, Iporã do
Oeste, e sepultado no cemitério da
comunidade.

AUTISMO

Rede de Atendimento
ao Autista de Maravilha
realiza Caminhada Azul
No sábado (28), às 8h, será
realizada a Caminhada Azul
em Maravilha. A saída vai ser
em frente à prefeitura, com
destino à Praça Padre José Bunse. Como explica a coordenadora da Rede de Atendimento
ao Autista, Andrea Vendruscolo, “o percurso será na Avenida
Araucária, Sul Brasil até a Praça, onde vai haver mateada”.
Além da caminhada, haverá, na sexta-feira (27), cur-

so com uma estudiosa da
área. Andrea lembra que as
vagas estão se esgotando.
A coordenadora conta que a perspectiva em relação ao transtorno não é animadora. “Atualmente a relação
é de um para cada 65 nascituros com algum grau de autismo. E a tendência é aumentar. Por isso, o trabalho
de conscientização deve ser
levado a sério”, finaliza.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Parquímetros são instalados
e estacionamento rotativo
começa a tomar forma
Aos poucos começa a tomar forma a rotatividade do estacionamento em São Miguel do
Oeste. No centro da cidade algumas vias já estão sendo adequadas e os parquímetros começaram a ser instalados nos
locais que vão receber o estacionamento rotativo. Ao todo, serão instalados 44 equipamentos. A empresa vencedora da
licitação para gerir o estacionamento é a Serbet, de Joinville.
O processo de contratação de 27 monitores e mais duas
pessoas para a área administrativa também já começou.
Nos próximos dias inicia também a parte de sinalização das
ruas e o convênio com as empresas que vão comercializar os
botons para a compra dos horários de estacionamento.
“A empresa está na cidade trabalhando, instalando os
cinco parquímetros na área
central para a população ir se

Jucinei da Chaga/ WH Comunicações

Cinco parquímetros estão sendo
instalados no centro da cidade

acostumando. O passo seguinte é a sinalização dessa área,
das vias centrais, já que algumas ruas serão de mão única.
A empresa está se organizando para começar nos próximos dias a pintura e sinalização
dessas vias”, disse a secretária de Planejamento de São Miguel do Oeste, Marli da Rosa.
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cotidiano

APÓS BRIGA Homem disparou contra dois irmãos, que ficaram gravemente feridos

TRÂNSITO E VOCÊ
por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

ESTÁ VALENDO
Após uma vacância de cento e vinte dias, entrou em vigor no último dia 19 de abril a lei 13.546 de 19 de dezembro de
2017, a qual altera dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre crimes cometidos na direção de veículos
automotores.
Muitas pessoas estavam entendendo equivocamente que
o crime de embriaguez ao volante, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, tinha sofrido alterações com a publicação da referida lei.
Textos circulavam pelas redes sociais afirmando que agora o crime de embriaguez ao volante sujeitava o infrator à pena
de reclusão de 5 a 8 anos, sem direito à fiança. Não é isso que
diz a nova lei.
As principais mudanças ocorreram nos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor se o condutor, em ambos os casos, estiver sob influência de álcool.
No caso do homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o motorista estiver sob a influência de álcool ou
de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a pena passará a ser de reclusão de cinco a oito anos e
suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Quanto à lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o crime será punido com pena de dois a cinco anos
de reclusão se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do
crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.
Evidentemente a intenção do legislador foi a de endurecer
a pena para estes condutores. Num primeiro momento, ao autor do crime não será mais possível arbitrar fiança na Delegacia de Polícia. Ele ficará, portanto, preso pelo menos até a deliberação judicial.
Por outro lado, o legislador pode ter colocado uma pá de
cal no entendimento dos Juízes e Promotores de Justiça linha
dura que entendem que o motorista que comete homicídio na
direção de veículo automotor estando sob efeito de álcool, comete o crime de homicídio doloso, porque estando alcoolizado ele estaria assumindo o risco do resultado morte.
A partir do dia 19 de abril, ao menos em tese, esse raciocínio não poderá mais ser aplicado. E mesmo que a pena prevista para o crime de homicídio culposo tenha sido aumentada,
o Código Penal determina que devem ser aplicadas as penas
restritivas de direito em substituição às privativas de liberdades para todos os crimes culposos, independentemente do
quantum da pena prevista.

Polícia Civil prende autor de
dupla tentativa de homicídio
A Polícia Civil de Maravilha prendeu o suspeito de atirar
contra os irmãos Volmir e Nilvo Pereira, na tarde de domingo
(15), em Flor do Sertão. A prisão
foi realizada por volta das 10h de
quinta-feira (19), quando o autor, de 45 anos, apresentou-se
na delegacia acompanhado por
um advogado.
De acordo com o delegado
Leonardo Zambeli, o homem
afirmou ter agido em legítima defesa. Segundo o delega-

Fotos: Polícia Civil

Prisão aconteceu após homem
se apresentar para a Polícia Civil
acompanhado de advogado

SUSTO

Carro desgovernado
invade condomínio
O Corpo de Bombeiros
registrou acidente na Rua
Santa Catarina, por volta das
10h de terça-feira (17), em
Maravilha. Um Vectra, placas do município, desceu de
ré pela rua e atingiu a grade
de proteção, derrubando um
pilar do Condomínio Luisa.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a conduto-

ra estava subindo a rua com
o veículo quando teve mal
súbito. Ela perdeu o controle e o carro invadiu o local.
A motorista foi atendida pelos bombeiros e levada para o Hospital São
José com ferimentos leves
no rosto. O acidente causou danos no carro e na estrutura do condomínio.

do, a versão está isolada nas
investigações até o momento. Durante a semana, a Polícia Civil já havia cumprido
mandado de busca e apreen-

são na residência do suspeito. Foram localizadas e apreendidas munições de calibre
38 intactas. O homem está na
cadeia de Maravilha e deve
ser indiciado por dupla tentativa de homicídio. O delegado afirma que a briga entre os três foi por motivo fútil.
Volmir Pereira está na
UTI do Hospital de Maravilha. Já Nilvo Pereira recebe
atendimento no Hospital Regional de Chapecó.

INVESTIGAÇÃO

Motocicleta furtada
em 2011 é apreendida
pela polícia
A Polícia Civil identificou e apreendeu uma motocicleta que estava com registro de furto há seis anos em
Maravilha. A ação foi na tarde de quarta-feira (18), durante diligências na localidade da Linha Tope da Serra.
Segundo a polícia, a mo-

tocicleta havia sido furtada do centro de Maravilha,
no ano 2011. Foi identificado o homem que estava com
a motocicleta. Após a realização de perícia, a motocicleta
foi entregue ao proprietário
e a polícia instaurou inquérito para esclarecer os fatos.

TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após colidir contra
caminhão parado em São Miguel do Oeste
Um motociclista ficou ferido após colidir frontalmente com um caminhão por volta das 20h45 de quinta-feira
(19). O Corpo de Bombeiros, com auxílio da Polícia
Militar e da Polícia Rodovi-

ária Federal (PRF), atenderam a ocorrência na Willy
Barth, no Bairro São Sebastião, saída para Guaraciaba.
Conforme as informações
colhidas no local, a colisão
envolveu uma motocicleta de

São Miguel do Oeste e um caminhão de Tunápolis. Segundo relatos de um dos motoristas, o caminhão, que fazia
o sentido Guaraciaba a São
Miguel do Oeste, teria quebrado e estava parado na pis-

ta quando houve a colisão. O
motociclista foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional
com suspeita de fratura na região do punho esquerdo e várias escoriações pelo corpo.

PRESO

DPCAMI de São Miguel do Oeste
prende autor de estupro
A Polícia Civil, por meio
da DPCAMI de São Miguel
do Oeste, deu cumprimento, na manhã de quinta-feira (19), a mandado de prisão preventiva em desfavor
de um homem com 31 anos
pela prática do crime de estupro de vulnerável. A inves-

tigação começou na semana
passada e, a partir das provas produzidas, evidenciando a autoria do crime sexual,
representou-se pela decretação da prisão do suspeito.
O criminoso pretendia
deixar a cidade em razão da
investigação, mas foi preso e

encaminhado para a Unidade Prisional Avançada. Agora, a Polícia Civil tem dez dias
para a conclusão da investigação. As diligências finais já
estão em curso e nos próximos dias o inquérito policial
será encaminhado à apreciação do Poder Judiciário.
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REGIONAL CRM não resiste pressão, perde jogo e a última vaga do campeonato

CRM perde em Iraceminha e
está fora do Regional
Em um jogo bastante
nervoso no campo do Esporte Clube Iraceminha na tarde de domingo (15), o Clube
Recreativo Maravilha (CRM)
enfrentou o time iraceminhense. O jogo valia a última
vaga para a fase mata-mata
do Campeonato Regional –
Taça Odi Sports/Sicoob. No
primeiro tempo o jogo não
teve muitos lances empolgantes.
Ainda na etapa inicial,
quem chamou a atenção
maior foi a torcida da equipe da casa. Faltando três minutos para finalizar a etapa
inicial, torcedores do Iraceminha ameaçaram invadir o

gramado. O jogo ficou parado por 18 minutos por falta
de segurança. No intervalo, o árbitro da partida, Adecir Ferreira, não recomeçou o
jogo até não haver a presença
do policiamento. Após a polícia chegar, a bola voltou a rolar para a fase complementar
do jogo.
A partida ficou mais empolgante em relação ao primeiro tempo. As duas equipes se arriscaram mais ao
ataque, principalmente o Iraceminha. O time da casa precisava da vitória para classificar, já para o CRM, o empate
bastava.
Após uma jogada no ata-

que do Iraceminha, muita confusão dentro da área
do CRM e Nata abre o placar para Iraceminha. Em seguida, o zagueiro Rosi subiu
para o ataque como um ala
e cruzou para Biju, que, livre
de marcação, cabeceou no
contrapé do goleiro Tandi, de
Iraceminha.
O empate não servia para
Iraceminha, que voltou a
pressionar. Em um lance de
ataque, Deivid sofre pênalti. Na cobrança, Nata converte, colocando números finais
à partida. Placar: Iraceminha
2 x 1 CRM.
Os jogadores do CRM,
após a derrota, disseram à

reportagem que o objetivo
do trabalho foi conquistado. “Nós tínhamos um objetivo neste campeonato, que
era de revelar jogadores. Fizemos um trabalho com jovens jogadores e conseguimos revelar novos talentos
dentro de Maravilha mesmo,
então a vaga foi detalhe”, desse Fernando, após o jogo. Os
maravilhenses também reclamaram de dois gols que o
árbitro anulou.
Caibi e Águas Frias já estão nas semifinais. As quartas-de-final vão ser disputadas entre Iraceminha e
Palmitos e Palmeiras e Riqueza.

Meca conquista mais
um troféu na carreira
No último fim de semana o maravilhense Valdir Breitembach (Meca) competiu em
São Ludgero (SC), em prova válida pelo Campeonato Catarinense de Enduro de Regularidade. Ele completou o percurso de

130 quilômetros em cinco horas
e meia. O piloto garantiu o primeiro lugar na categoria over 45.
Hoje (21) e amanhã (22) Meca
participa de prova válida pelo
Campeonato Gaúcho e Copa
Motocar, em Erechim (RS).
Divulgação

Maravilhense tem mais uma vitória e neste fim de semana compete em Erechim (RS)

FUTEBOL

Começa o Campeonato
Municipal em Maravilha

SÃO MIGUEL DO OESTE

Judocas do município garantem classificação
para a etapa final do Brasileiro
Atletas do judô de São
Miguel do Oeste participaram, no último fim de
semana, do Campeonato Brasileiro Região V, em
Itapecerica da Serra (SP).
Acompanhada pelo sensei Luciano Chittó, a delegação trouxe bons resultados para o município.
Garantiu classificação para
o Brasileiro Final, com a
conquista do 3º lugar pelos atletas Renan Cardoso – sub-13 peso pesado,
Alessandra Christ – sub-15
meio pesado, e Daniel da
Silva – sub-18 peso pesado.
A atleta Amanda Christ
ficou com o 5º lugar, na categoria sub-15 peso médio,

OVER 45

Divulgação

Na tarde de sábado
(14), no município de Maravilha, ocorreu o início do
Campeonato Municipal de
Futebol – Taça Líder Farma. Jogaram no campo do
Vasco da Gama, na categoria aspirante, Vasco 2 x 1
4S; no principal, Vasco 0 x 2
4S. Já na Linha Água Parada, na aspirante, Água Parada 2 x 1 Primavera Alta;

e na principal, Água Parada 0 x 1 Primavera. Folgou o Esportivo Bela Vista.
No próximo sábado (21), no Estádio Osvaldo Werner, tem Esportivo Bela Vista x 4S Amizade
e na Linha Água Parada jogam Água Parada e Vasco da Gama. Os jogos começam, pela aspirante, às
13h45, e principal às 15h45.
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

e Nayara Mucha conquistou o 7º lugar, na categoria sub-18 peso meio mé-

dio. De acordo com Chittó,
as disputas da categoria
sub-18 serão realizadas na

Bahia, no mês de junho,
e do sub-13 e sub-15 o local ainda será definido.

Na categoria principal o 4S ganhou pelo placar de 2 x 0 fora de casa
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VELOCROSS

Oneide Behling
AMASSADA
Chapecoense foi amassada dentro e fora de campo nesta semana de Tiradentes. Os chamados “torcedores azia” não perdoaram a derrota para o Atlético/PR por 5 a 1. Uma enxurrada de críticas nas
redes sociais cobrando presidente, culpando diretor de futebol, e os comentaristas de resultados aproveitando para malhar o técnico Gilson Kleina.
Dentro de campo a Chape resistiu por 45 minutos. Abriu os trabalhos, mas cedeu espaço no meio-campo e foi goleada em falhas que não estávamos acostumados a ver. Chapecoense foi mal escalada, atacantes
deixaram a desejar na marcação pelos lados. É preciso dar uma resposta já neste domingo contra o Vasco. Para clarear as coisas, tirar essas nuvens negras da
Arena Condá. Caso contrário, vai pretear o olho da gateada! Até a cabeça do treinador pode rolar. Como diz
um trecho do hino: “Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre vencedor”.
PREJUDICADO
A estreia do Grêmio no Brasileirão foi espetacular. Dominou o Cruzeiro em pleno Mineirão. Uma verdadeira aula no controle e toque de bola. Já na Libertadores só não venceu no Paraguai porque o árbitro
prejudicou. Ocorreu um pênalti claro no Everton, ainda no primeiro tempo, e o assoprador de apito não marcou. Lamentável. Erros acontecem, mas é triste quando esse erro determina o resultado de uma partida.
Pelo momento do Grêmio muitos acham ruim empatar na casa do adversário, mas na tabela foi um ótimo resultado. Se vencer no jogo da Arena, vai ser o líder.
DECEPCIONANTE
Dois monstros do futebol amador andaram decepcionando seus torcedores e pagando mico com eliminações.
Guarani de São Miguel do Oeste foi excluído das finais. Já
o Clube Recreativo Maravilha venceu apenas um jogo no
Regional de Amadores. Tropeços embaraçosos diante de
times menores. Estariam se poupando para o Estadual?
VENDER
Somente agora que o colorado está pagando Forlán
e o clube precisa fazer receita no meio do ano. Se chegar
proposta por Dourado, Pottker, Nico Lopez... Internacional vai vender. As contratações de Lucca e Zeca fazem parte do projeto. Segundo Roberto Melo, o Inter está contratando porque precisa vender. Então, é preciso torcer por
uma rápida adaptação dos jogadores que estão chegando.

esporte

CLASSIFICADAS

Jaime Mendes é líder
da Força Livre Nacional

Gol de Menina/Vasco
vence fora de casa

No último fim de semana o piloto maravilhense de velocross Jaime Mendes competiu em São José do Cedro.
Ele conquistou a segunda colocação na categoria 230 Pró
na Copa Oeste e na categoria Força Livre Nacional o primeiro lugar. Com a boa colocação na Força Livre Nacional, Mendes é o líder da competição neste momento.

O representante do futebol feminino de Maravilha no Campeonato Regional-Taça Odi Esportes/Sicoob, o time Gol de Menina/Vasco, jogou
no domingo (15) em Iraceminha. As maravilhenses conquistaram a vitória pelo placar de 2 x 1.
Na semifinal enfrentam a equipe de Tigrinhos.

FUTSAL Com a derrota, Maravilha fica em segundo na chave e hoje (21)
enfrenta Saudades, que agora é líder

Maravilha perde partida e
liderança em Palmitos
Na noite de sábado (14),
em Palmitos, a equipe da Secretaria de Esportes/Acema
Maravilha Futsal enfrentou a
equipe da casa pela Liga Catarinense de Futsal. O time da
Cidade das Crianças defendia
a liderança e a invencibilidade na competição. Em noite

infeliz para os maravilhenses,
o placar final ficou em 7 x 2
para o time da casa. Com o resultado, Maravilha perde a liderança, mas continua dentro dos
classificados para a próxima
fase. Maravilha enfrenta Saudades hoje (21), no Ginásio Municipal de Esportes Gelson Ta-

deu de Lara Mello, às 21h45.
Na classificação da chave A tem Saudades com nove
pontos, Maravilha também
nove pontos em segundo lugar, terceiro lugar o Pinhalense Futsal com oito pontos,
em quarto Palmitos com seis
pontos, quinto colocado Cea-

ra Futsal com quatro pontos,
em sexto o Guarani Futsal
com três pontos, em sétimo
o Arsenal com três pontos,
em oitavo o Expressivo Futsal com um ponto, e na lanterna, sem pontuação, Decisiva Contabilidade de Bom
Jesus do Oeste.

TERCEIRA IDADE

Jasti microrregional definem classificados
para Rio do Sul
Na quarta-feira (18) em
Maravilha foi realizada a
fase microrregional dos Jogos Abertos da Terceira Idade. A etapa foi classificatória para a fase estadual,
que ocorre em maio, en-

tre os dias 23 e 27, no município de Rio do Sul.
Na modalidade de canastra feminino classificou Romelândia e Pinhalzinho, no
naipe masculino classificou
Sul Brasil e Saudades; no do-

minó masculino, Modelo e
Sul Brasil, e no naipe feminino Saltinho e Romelândia; no
truco masculino, Sul Brasil e
Saltinho; na bocha feminina,
Maravilha, e no masculino,
Flor do Sertão; no bolão Ma-

ravilha classificou nos dois
naipes; dança de salão, categoria de 60 a 69 anos, Pinhalzinho, assim como na dança
acima de 70 anos; nas danças coreográfica e folclórica
Maravilha está classificado.
Fotos; Nelcir Dall’Agnol/ O Líder

Mais de 300 atletas participaram da fase realizada em Maravilha

Lideranças políticas e ligadas ao esporte estiveram presentes na abertura
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esporte
CAMPEONATO REGIONAL Na categoria sub-18, Aliança de
São João do Oeste é o campeão

Linha Pitangueira recebe a
partida final amanhã

pódium

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

É bom se cuidar e respeitar a lei...

Fotos: Divulgação/Facebook

Grêmio Esportivo Tunense e Aliança de São João do Oeste decidem amanhã (22) o título
do Campeonato Regional de Futebol, organizado pela Liga Esportiva Fronteirista de São Miguel do Oeste. A partida decisiva
está marcada para as 15h, na comunidade de Linha Pitangueira,
Tunápolis. O confronto será neste local por motivo de que o Centro Esportivo Municipal da cidade já está recebendo montagem
da estrutura para a Efacitus, que
será realizada de 27 a 29 de abril.
O Aliança, do técnico Biju,
joga pelo empate, pois venceu o
jogo de ida, em casa, por 1 a 0. Gol
do atacante Lírio Kunzler aos 46
minutos do primeiro tempo. Os
tunapolitanos, comandados pelo
técnico Pibi, precisam vencer por

Aliança

dois gols de diferença para ficar
com o troféu de campeão. Se vencerem por um gol de diferença, levam a disputa para os pênaltis.
Na categoria sub-18, a segunda partida da final foi realizada na
noite de quinta-feira (19), em São
João do Oeste, entre Aliança e Cometa de Itapiranga. Depois da
derrota na partida de ida por 2 a
1, o Aliança conseguiu reverter a
vantagem que era do adversário.

Venceu por 3 a 1, com gols de Felipe Kemmerich, André Anschau

e Jeferson Brond, e comemorou
o título. O único gol do Cometa foi
marcado por André Gretzler. Foram 390 atletas e dirigentes envolvidos na competição, divididos
em 10 equipes. As redes balançaram 123 vezes, com 128 cartões
amarelos e nove expulsões. O artilheiro foi Guilherme Fruhling, do
Grêmio União, com nove gols. O
goleiro menos vazado foi Eduardo, da equipe do Aliança.

Grêmio Tunense

MARAVILHA

50tões fazem bonito na estreia do Regional
Na manhã de domingo (15),
em Mondaí, equipes do CRM estrearam no regional da categoria. As partidas ocorreram no Estádio do Esporte Clube Ipanema.
Em Mondaí houve uma parceria com o município de Riqueza, assim, Riqueza representa o
time B de Mondaí na competi-

ção. O Maravilha 50tões ganhou
pelo placar de 2 x 1 de Riqueza.
Os dois gols dos representantes de Maravilha foram marcados por Darci. Já o CRM 50tões
fez o mesmo placar contra o time
A de Mondaí. Um gol do Tabaco
e outro do Beto. O próximo desafio é no dia 20, em Maravilha,

Começaram a valer na quinta-feira (19) as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que aumentam a punição e diminuem as brechas para
motoristas embriagados ou drogados que causarem acidentes com vítimas
no trânsito.
Sancionada em dezembro passado, a alteração define que motoristas bêbados enquadrados na lei de trânsito por homicídio culposo (sem intenção
de matar) cumpram pena de 5 a 8 anos de prisão, além de o direito de dirigir suspenso ou proibido. Antes, a pena por causar acidente com morte era de
2 a 4 anos, o que permitia que o delegado responsável pelo flagrante estipulasse uma fiança, que poderia liberar o motorista imediatamente. Agora, apenas um juiz poderá decidir pela liberdade ou não do motorista, seja por meio
de habeas corpus, pedido de liberdade provisória ou de relaxamento da prisão. Como o crime continua apontado como culposo no Código de Trânsito,
segue existindo a possibilidade de converter a pena de prisão em pena
alternativa, como pagamento de cestas básicas ou trabalho comunitário.

contra Palmitos. Os jogos ocorrem sempre pela parte da manhã.
No grupo do Maravilha
50tões foram relacionados os jogadores: Armando, Capa, Neri,
Ivanor, Júlio, Roque, César Mattia, Wolmir (Charo), Éder, Pelé,
Gelson (Meliante), Pedro Lusa,
Valdemar, Natalino, Negui-

nho, Ike, Alemão, Darcilo e Darci. Técnico Gilmar Castanha.
No CRM 50tões participaram
os jogadores Beto, Samir, Amarildo, Ângelo, Nico, Michels, Ênio,
Lago, Neilor, Ambrósio, Osmar,
Capelli, Nelson, Valério, Alfonso, Gotardo, Valeri, Ismael, Ernani e Jaime. Técnico Elton Spall.

Se for pego no bafômetro
Nada muda com relação a multas e punições administrativas aos motoristas flagrados bêbados, tenham se envolvido em acidente ou não. A punição
para quem for pego no bafômetro é multa de R$ 2.934,70, além da suspensão
da carteira de habilitação por 1 ano. E é a mesma para quem se recusa a fazer o teste. O bafômetro não é a única forma de constatar embriaguez: quaisquer sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora podem servir
de prova pela autoridade no local.
“Cavalo de pau” vira crime
A nova redação da lei também transforma a “exibição ou demonstração de
perícia” ao volante em crime, no mesmo artigo que fala sobre “corrida, disputa ou
competição automobilística não autorizada”, os famosos “rachas”. Essas exibições
e manobras podem ser um “cavalo de pau”, acelerar muito cantando os pneus,
empinar a moto ou qualquer manobra radical que crie alguma situação de risco.

Fotos: Divulgação

As mudanças poderão reduzir o sentimento de impunidade nos crimes
de trânsito, mas a fiscalização e a educação têm papel principal em diminuir
a incidência. Diminuir os crimes de trânsito também depende de campanhas
de conscientização e campanhas educacionais - Não adianta criar leis mais
impositivas sem dar orientação aos motoristas.
CRM ganhou de Mondaí pelo placar de 2 x 1

Futsal

Sub-16 de Maravilha
tenta reabilitação
na Liga
No sábado (21), às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes Gelson Tadeu de Lara Mello,
de Maravilha, será realizada a segunda partida da equipe sub-16 de futsal da Secretaria Municipal de Esportes/Acema, pela Liga Catarinense de Futsal. O jogo é contra São Lourenço
do Oeste. Os maravilhenses perderam na estreia
em Pinhalzinho, contra a equipe pinhalense.

Maravilha 50tões também fez placar positivo contra Riqueza

Fonte: G1 Autoesporte

DÍVIDAS HABITAÇÃO

Renegociação para quitar
financiamentos começa
segunda-feira

Arquivo/O Líder

Mutuários que financiaram imóveis com o Fundo Municipal de Habitação de
Maravilha até o fim de 2012 receberão até 60% de desconto
Página 5

SÃO MIGUEL DO OESTE

Confirmado o nome de Paulo Meneghini
como novo secretário regional
Atual secretário-executivo, Volmir Giumbelli, será exonerado do cargo, quando
deve ocorrer a nova nomeação
Página 12

SAÚDE

Secretaria realiza mutirão de cirurgias
Município de Maravilha objetiva zerar a fila de cirurgias gerais, otorrinolaringologia,
vasectomia e ginecologia
Página 8

