CINQUENTENÁRIO

Lions Clube Maravilha festeja 50º aniversário

Caderno especial conta a história do clube e as ações em prol da comunidade local
realizadas no decorrer das cinco décadas
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Rosali Summach Vogt e Jussara de Souza contam como
enfrentam a doença após o diagnóstico de carcinoma
maligno. Assim como elas, pacientes de toda região
aguardam início do tratamento oncológico em
São Miguel do Oeste
Páginas 12 e 13

MARAVILHA

Vice-prefeito viaja
em busca de recursos
Sandro Donati esteve em Florianópolis,
onde tratou sobre saneamento básico,
financiamento no Badesc e outros
projetos do município
Página 4
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SERVIÇO MILITAR Prazo para jovens se alistarem encerra no dia 29 de junho
LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

Responsabilidade ou culpa
Estão sobrando boas ideias. E elas provavelmente estão
sobrando porque não estão sendo trabalhadas. Estão nas incontáveis cabeças dos sonhadores.
Quando se trata de criar um negócio, uma empresa, a
ideia vem depois. Primeiro vem a equipe. É preciso ter pessoas dispostas a trabalhar e descobrir.
As maiores empresas da história não nasceram com
um produto formado. Elas nasceram da determinação de
construir e vencer. Se a equipe é boa, o resultado vai ser
bom.
Discorda? Jim Collins, o maior pesquisador de negócios das últimas décadas, prova esse conceito em dados.
E transmite a ideia com uma metáfora perfeita: primeiro
você precisa colocar as pessoas certas (nos lugares certos)
dentro do ônibus. E depois decidir para onde ir.
Primeiro “quem”, depois “o quê”. O crítico é o trabalho,
a rotina diária de construir e avançar. Essa disciplina é que
dá origem às grandes ideias.

Junta de Serviço Militar esclarece
mudanças no alistamento on-line 2018
O Alistamento Militar
2018 é totalmente on-line,
podendo ser feito em qualquer computador com acesso à internet. O processo é
simples, no entanto, alguns
jovens estão tendo dúvidas
na hora de se alistar, conforme a responsável pela
Junta de Serviço Militar em
Maravilha, Lúcia Bonotto
Spessato.
Lúcia explica que os jovens precisam primeiro fa-

zer o cadastro Brasil Cidadão, informando os dados
pessoais, e obrigatoriamente cadastrar um e-mail próprio. “Importante destacar
que o e-mail não pode ser
de outra pessoa, tendo que
ser em nome do jovem que
está se alistando”, reforça
Lúcia.
Logo em seguida o sistema envia um link neste e-mail, para a criação
de uma senha, a qual é ne-

cessária para que o jovem
possa acessar o sistema do
alistamento militar. Lúcia
reforça que quem ainda tiver dúvidas ou não tiver um
computador com acesso à
internet pode se deslocar
até a Junta de Serviço Militar, onde há um computador disponível para que os
jovens façam o alistamento
on-line.
Em Maravilha cerca de
200 jovens que completam

18 anos até o mês de dezembro devem se alistar. O
prazo encerra no dia 29 de
junho. Quem perder o prazo, além de pagar multa,
fica em débito com o Serviço Militar. Os jovens que deveriam ter se alistado ainda
em 2017, mas perderam o
prazo, não conseguem fazer o processo on-line, devendo se deslocar até a
Junta de Serviço Militar do
município.

CHARGE

*

O que é obrigação intransferível de um gestor? O que
ele não pode delegar? Resposta: ele é o responsável por dar
feedback para a equipe. É impressionante a quantidade de
funcionários que NUNCA receberam um feedback.
Certa vez um vendedor com anos e anos de casa me
disse: “Não sei se sou um bom vendedor. Teria que ver o
que o gerente acha.”
Se o líder não avalia, está sendo omisso.
O grande gestor se diferencia dos demais profissionais
pelo seguinte comportamento: ele não tem medo de ter
conversas difíceis. Claro que é um desafio aprender a conduzir essas conversas. No entanto, se ficar calado, torna-se
responsável direto pelos rumos que a equipe tomou.
E neste cenário de desinformação, uma demissão se
torna uma surpresa (e uma injustiça) para o demitido. Porque a conversa difícil (orientar, apontar pontos fracos, propor mudanças) foi adiada até o limite.
O gerente é sempre o responsável: ainda mais se é ele
quem treina e orienta. Ou ele delegou isso para alguém dos
Recursos Humanos?

*

“O resultado não foi bom, gerente? Qual foi o problema?
De quem foi a culpa? Do mercado, da economia, do cliente, do funcionário? E o que VOCÊ poderia ter feito para evitar isso? É para isso que temos você. Caso contrário, por que
você está aqui?”
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LIÇÕES DE VIDA
Aproveite o máximo cada instante de sua vida, com
disposição e alegria. Crie em sua vida motivos suficientes
para ser verdadeiramente feliz, seja qual for a sua idade!

radar
por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

PESQUISAS
KERBFEST
Amanhã (20) será realizado o tradicional Kerbfest no Salão Evangélico de Maravilha, em comemoração
aos 65 anos. Prestigie e compareça, pois além do culto religioso, haverá festejos e as tradicionais culinárias, bem como matiné com ótima
animação. Você é convidado!

VIAGEM BEM-SUCEDIDA
O vice-prefeito de Maravilha, Sandro
Donati, esteve em Florianópolis e se reuniu com o governador, Eduardo Pinho Moreira, que confirmou a apresentação da Camerata Florianópolis na comemoração dos
60 anos de Maravilha. A orquestra está hoje
entre os mais importantes grupos do gênero no Brasil. A apresentação será no dia
27 de julho, ainda sem local e horário definidos. É um presente do governo do Estado para nossa cidade e com certeza uma
apresentação que ficará marcada, juntamente com as outras atividades. Donati também encaminhou um financiamento
de valor superior de R$ 2 milhões, no Badesc, para aquisição de área de terras para
o novo distrito industrial. Foi arrojado...

Como anualmente acontece
em nossas cidades, empresas
de outros estados vendem
diplomas para os nossos
empresários e profissionais
menos avisados. Divulgam
como se fossem os melhores,
escolhidos cada um no
seu ramo de atividade ou
especialização. Desculpem-nos,
mas é uma prática na qual nos
enganamos e nos tornamos
alvo de chacotas, pois se o
empresário ou profissional não
concordar com o pagamento
do diploma, este é oferecido a
um concorrente seu.

NOVAS PLACAS
Placas clonadas, motos sem placa ou adulteradas fazem parte dos flagrantes de qualquer guarda de trânsito.
No entanto, agentes que atuam na cidade de Blumenau,
em Santa Catarina, viram uma situação inusitada. Um
motociclista foi flagrado com uma placa adulterada com
a inscrição feita à mão. Os caracteres foram escritos em
uma chapa de metal. Além da numeração, o nome da cidade também aparece. Falando em placas, vêm aí as novas placas adotadas em todos os países do Mercosul.

A convocação de
Tite, pautada pela versatilidade, também mostrou a força de três empresários, responsáveis pelas
carreiras de 10 dos 23 jogadores que vão
à Copa da Rússia. Entre eles está Kia Joorabchian, ex-investidor do Corinthians acusado de lavagem de dinheiro.

NOVA TENTATIVA

OBRA CONCLUÍDA
Os melhoramentos introduzidos na Casa Mortuária foram perfeitos, quer na parte estrutural, quer nas acomodações internas. As obras foram necessárias por terem
sido construídas com mão de obra e material inadequados. Muitas vezes somos vítimas de trabalhos deficientes. A municipalidade não se curvou aos problemas e os sanou com extrema competência e bom gosto. Obrigado, em nome de toda a comunidade!
Arquivo/O Líder

SORTEIOS DA CAIXA
Sorteios das loterias marcaram a semana que passou em Maravilha. Os números
das loterias, entre as quais Mega-Sena, Quina e Loteria Federal, foram sorteados no Caminhão da Sorte que esteve na cidade. Excepcionalmente, foram três concursos na
semana, como parte da Mega Semana das
Mães. Além do sorteio de quinta-feira, houve um na terça-feira (8) e o último no sábado (12). Normalmente os sorteios ocorrem nas quartas-feiras e sábados. Valeu
pela iniciativa e divulgação do nosso município e também oportunizou aos maravilhenses assistirem ao vivo os sorteios.

Fotos: Divulgação

A Seleção
também é deles

Em mais uma estratégia para tentar livrar
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da cadeia, o PT estuda propor aos candidatos de
centro-esquerda que durante a campanha eleitoral defendam um indulto ao petista. A informação sobre a negociação de bastidores é do
jornal Folha de S. Paulo, que destaca que o movimento não é unânime dentro do partido.

CABELOS
Uma pesquisa mundial revelou que as mulheres de cabelo curto ou
preso têm preferência nas
empresas em detrimento às mulheres de cabelo
longo e solto. Ambas com
as mesmas qualificações,
mas o cabelo será determinante para a escolha da
vaga de emprego (extraído da coluna do Prates).

REPASSE AO HOSPITAL SÃO JOSÉ

Vai pesar no bolso
A subida do dólar e do petróleo terá mais efeito no bolso dos brasileiros do que se imaginava. Setores como o de
pão industrializado e o de eletroeletrônicos estão prontos
para aumentar os preços de seus produtos a partir de junho.

A prefeitura de Maravilha repassou neste mês de maio a importância de R$ 211.571,95
ao nosso Hospital São José. Uma soma considerável. Neste ano já foi repassado o total de R$ 972.989,75. Na atual administração, os compromissos são levados a sério. É
o que se espera de um bom gestor público.
Bom fim de semana!

AUMENTE SUA COTA-CAPITAL E CONCORRA. SÃO MAIS DE R$ 4 MILHÕES EM PRÊMIOS.

76 MOTOS
38 CARROS
10 PICK-UPS
CONSULTE O REGULAMENTO EM
WWW.SICOOBCAP.COM.BR
Promoção Comercial vinculada a Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo emitidos por Sul América Capitalização S.A.-SULACAP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.558.096/0001-04 e Processo SUSEP nº 15414.900320/2015-61. Prêmios no valor total de $ 4.000.000,00, bruto de Imposto
de Renda (25%), conforme legislação vigente. Verifique junto a Cooperativa associada os prêmios por ela distribuídos. A aprovação do Título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando,exclusivamente, sua adequação às normas
em vigor. Leia o regulamento completo no site www.sicoobcap.com.br. Imagens meramente ilustrativas.
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MARAVILHA Entre os resultados da viagem, teve a confirmação da apresentação da Camerata de Florianópolis e a
entrega de documentação para financiamento

Vice-prefeito vai a Florianópolis em busca de recursos
Fotos: Divulgação

Maravilha negocia a compra de 25 hectares de terra para
aumentar a área industrial do
município. O lote fica na comunidade de Barra do Segredo, ao
longo do traçado que está projetado para passar a continuação
da BR-158. Em uma desapropriação amigável com os proprietários, a prefeitura vai pagar
R$ 2.680 milhões. Como o município não tem este dinheiro
atualmente, o vice-prefeito, Sandro Donati, esteve no Badesc
em Florianópolis na terça-feira
(8) para encaminhar os documentos para o financiamento.
“Se for aprovado, vamos adquirir a terra e implantar uma nova
área industrial. É um financiamento que pode ser pago com
prazo de 36 meses, 12 meses de
carência, calculamos uma prestação média de R$ 100 a R$ 110
mil por mês. Os financiamentos
que Maravilha tinha foram pagos e este seria o primeiro que
pedimos. Como as finanças es-

mente com as outras atividades
que estamos preparando”, disse Donati.

Camerata Florianópolis está confirmada no aniversário de Maravilha

tão em dia, teríamos certa tranquilidade para pagar”, explica.
Donati destacou o trabalho da
Câmara de Vereadores, que autorizou o pedido junto ao banco.
A nova área vai servir para
captar novas empresas e melhorar a condição das indústrias
de Maravilha. “Assim que o município tiver a terra legalizada,
será aberta uma licitação para
as empresas participarem do
processo. Aquela que apresentar o melhor projeto de arrecadação e geração de empregos
terá grandes chances de se ins-

talar”, comentou Donati.
Camerata de
Florianópolis
Na mesma viagem, Donati
esteve com o governador, Eduardo Pinho Moreira, que confirmou a apresentação da Camerata Florianópolis nos 60 anos
de Maravilha. A apresentação
será no dia 27 de julho, com local e horário a serem definidos. “É um presente do governo do Estado para nossa cidade
e com certeza uma apresentação que ficará marcada, junta-

Saneamento Básico
Na Funasa, Donati foi tratar novamente da continuidade da obra de saneamento básico. O vice-prefeito lamentou
as dificuldades técnicas e burocráticas para que o trabalho seja
retomado mesmo com a terceira parcela de recursos liberada
em Brasília. De acordo com o vice-prefeito, o que está atrasando o processo é de ordem burocrática. “O técnico que fez as
avaliações e levantamentos e
posteriores liberações das duas
primeiras etapas faleceu e agora o novo profissional não está
aceitando os dados aprovados
anteriormente”, explica.
Corpo de Bombeiros
Ainda na capital, Donati tratou dos recursos para a conclusão da obra do Corpo de Bom-

Espaço vai ter 24,9 hectares à disposição das empresas

beiros, dos pedidos de entidades
para a Fundação Nova Vida e de
recursos para a Feira Comercial
e Industrial de Maravilha (Fe-

cimar). “Falta a liberação de R$
400 mil, pressionei para que fosse liberado e ele se comprometeu novamente”, conta.
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AGRICULTURA Eumar Roberto Novacki visitou São Miguel do Oeste
acompanhado pelo secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Airton Spies

“Para ouvir as demandas da região”,
diz ministro interino, sobre visita
Ascom Prefeitura de SMOeste

Ministro interino destacou a importância de Santa Catarina para o agronegócio brasileiro

buscar a solução no que tiver ao
alcance do Ministério da Agricultura”, disse.
Durante o encontro, Novacki
destacou os programas que o Ministério da Agricultura vem colocando em prática, sendo um deles o Plano Agromais. “É o plano
de modernização e desburocratização do Ministério que já resolveu mais de 850 problemas que
atormentavam o setor, apontando soluções. Nós temos vontade

política, o que nós não podemos
é enrolar. Problema que não puder ser solucionado, temos que
deixar claras as razões. Esse plano só está sendo um sucesso porque ouvimos o setor produtivo”,
argumenta.
Outro tema foi o Plano Safra,
que está em andamento e deve
ser anunciado nos próximos dias.
“Temos os planos nacionais de
desenvolvimento, o da fruticultura já é realidade, o do feijão de-

vemos lançar nos próximos dias.
Temos muita coisa andando,
sendo realizada, e queremos que
o Estado de Santa Catarina seja
ouvido e faça parte desse processo”, justifica.
Entre os demais assuntos
abordados estiveram o Pronaf, investimentos na aduana de Dionísio Cerqueira e implantação de
um laboratório para análise de
leite. O prefeito de São Miguel do
Oeste, Wilson Trevisan, participou do encontro apontando demandas da região e, ao final, entregou uma solicitação de R$ 500
mil para melhorias de estradas do
interior de São Miguel do Oeste.
Após a audiência, a comitiva do ministro, acompanhada do
secretário de Estado da Agricultura, Airton Spies, deputados e
outras autoridades, foram recepcionados na empresa Gran Mestri, em Guaraciaba.

MARAVILHA

ONG Ame Bicho promove feira para adoção de animais
A feira de adoção foi realizada na manhã de sábado
(12), em frente ao Supermercado Ranchoeste, em Maravilha. Na oportunidade, cães
abrigados em lares temporários da ONG Ame Bicho foram levados ao local para
que os interessados pudessem fazer a adoção. Quem
adotou, também levou para
casa um quilo de ração, oferecida pela marca Hercosul.
Conforme a voluntária
Vanuza Vivian, seis cachorros foram adotados, número
que até superou as expectati-

Carine Arenhardt/O Líder

Voluntárias da ONG e representantes da Hercosul

vas dos organizadores. A feira
foi promovida com o objetivo
de oferecer uma nova chance
para estes animais encontrados em situação de abandono

ou maus-tratos. As voluntárias
também pegaram o contato de
pessoas que passaram pelo local e manifestavam interesse de adotar outros animais.

Conforme Vanuza, infelizmente muitos outros animais
estão abandonados pelas ruas
das cidades e também em situação de maus-tratos. A ONG
Ame Bicho trabalha para conscientizar a população quanto à importância de cuidar dos
animais e também faz a recolha destes animais, mas não
dispõe de local para abrigar todos. Vanuza diz que a ONG
conta apenas com recursos de
doações, o que dificulta muito atender toda a demanda dos
bichinhos abandonados ou
em situação de maus-tratos.

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

CAI VERTIGINOSAMENTE NÚMERO
DE AÇÕES TRABALHISTAS
Matéria do site wh3.com.br dá conta que as ações trabalhistas
tiveram uma vertiginosa queda. O índice maior se deu em Joinville, Florianópolis e Itajaí. Para se ter uma ideia, de janeiro a março
do ano passado foram recebidas pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina 23.157 ações. No mesmo período de 2018, foram 13.073. Acompanhando essa situação estadual, Florianópolis
teve queda de 43,5% no número de ações, Joinville de 52,8%, e Itajaí, de 33%, em se tratando de estatísticas. Na verdade, este número é muito significativo, pois trata de uma redução que beira os 50%.
REFLEXO DE NOVAS LEIS TRABALHISTAS?
Os entendidos da área dizem que a reforma trabalhista levou
a esta situação. Prefiro crer também que há verdadeiramente uma
nova postura inclusive do empregador/empresário, que hoje toma
muito mais cuidado com horas-extras, insalubridade, periculosidade, folgas, férias, etc. Tudo isto leva também a uma inibição, até porque devidamente documentado, desencoraja o trabalhador a reclamar em juízos direitos que pela regra (lei) não teria. Mas podemos
levar também para outro lado, ou seja, o lado da alteração pura e
simples da lei trabalhista, que acaba com determinadas falácias por
demais utilizadas por empregados inescrupulosos. Pela antiga lei, o
reclamado (empregador) se deparava muitas vezes com um semvergonha que tinha trabalhado seis meses e ingressava cobrando
mundos e fundos na Justiça do Trabalho. Isto sem falar que, para
fugir do “rito sumaríssimo” (os colegas advogados entendem o que
digo), o valor de ação era de 30, 50 mil reais. Uma falácia, um desrespeito, que maculava a própria credibilidade da Justiça do Trabalho.
Hoje, com as novas regras, o valor solicitado de forma exorbitante
rende honorários de sucumbência à parte reclamante. Em suma, o
reclamante (empregado) que postular em Juízo e não levar terá que
pagar o advogado da parte contrária, e não será raro que saia do processo devendo mais do que tem para receber. É, sem dúvida, uma
nova maneira de legislar e principalmente de moralizar o judiciário trabalhista. Não estou dizendo que não existem as reclamatórias
reais, justas e por aí vai. Mas é inegável que havia centenas, milhares de pessoas, se valendo das benesses da Justiça do Trabalho para
tentar ganhar muitas vezes o que já haviam ganho.
CUIDADOS DEVEM CONTINUAR
A recomendação ao empregador é simples. Documentar tudo,
coletar assinaturas, manter tudo em ordem. EPIs, salário, férias,
FGTS, horas extraordinárias, insalubridade, periculosidade, tudo
deve ser cuidadosa e criteriosamente bem documentado. Afinal de
contas, o espertinho que poderá se valer de um documento sem assinatura, de um recibo faltante, sempre estará de prontidão. Por derradeiro, apenas um sonho me resta. Que aquelas mentiras grotescas
ditas muitas vezes em audiência, também comecem a ser punidas
com litigância de má-fé. Moralizar nunca será demais.

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.

O ministro interino da Agricultura, Eumar Roberto Novacki, visitou São Miguel do Oeste
na tarde de segunda-feira (14),
acompanhado do secretário de
Estado da Agricultura e da Pesca,
Airton Spies. No primeiro compromisso no município, Novacki participou de reunião de trabalho na Câmara de Vereadores,
com a presença de deputados,
prefeitos, vereadores, secretários
municipais, entre outras lideranças ligadas ao setor.
Em entrevista ao Grupo WH
Comunicações, o ministro interino destacou a importância de
Santa Catarina para o agronegócio brasileiro. Conforme Novacki, pela grande contribuição
com a produção agrícola do país,
o Estado merece atenção especial. “Nós estamos aqui para ouvir as demandas da região, entender quais são os problemas e

DIRETO
AO PONTO
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PREVIDÊNCIA PRIVADA

Sicoob Credial realiza
treinamento em Maravilha
O Sicoob Credial realizou
treinamento por meio de videoconferência a respeito do novo
mecanismo da Previdência Privada, Sicoob Previ. A capacitação, promovida na agência do
Centro de Maravilha, foi coordenada pelo consultor de negócios
da Gerência de Desenvolvimento de Investimentos e Previdência, Agenor de Brito Lemes Neto.
O profissional destaca que
os perfis de investimentos foram criados pensando nas características socioeconômicas
de seus participantes e a ideia é
oferecer maior flexibilidade em
relação à aplicação dos recursos. Segundo o instrutor, o Perfil de Investimento na Previdência Privada é a forma como será
aplicado o saldo acumulado do

participante, considerando as
possibilidades de investimento,
como renda fixa e renda variável.
De acordo com o presidente
do Sicoob Credial, Hermes Barbieri, a Fundação Sicoob Previ
oferece hoje três perfis de investimento: Conservador, Moderado
e Arrojado. “Em sintonia com o
espírito cooperativista, a Fundação Sicoob Previ não objetiva lucro e, por isso, oferece melhores
taxas e retornos dos investimentos a seus participantes. Conheça nossa Fundação e se planeje
financeiramente para sua aposentadoria, inscrevendo-se em
um de nossos planos de benefícios. Assim, você conquistará uma aposentadoria tranquila e segura, fazendo parte dessa
história de sucesso”, finaliza.
Divulgação

AVALIAÇÃO Para o capitão Altair Lisot, números dos primeiros quatro
meses do ano são satisfatórios

Polícia Militar destaca resultado
positivo após patrulhamento rural
O comando da 3ª Companhia de Polícia Militar
de Maravilha divulgou nesta semana o resultado das
ações desenvolvidas na região nos primeiros quatro meses do ano 2018. De
acordo com o comandante, capitão Altair Lisot, os
números mostram redução
de furtos e outras atividades criminosas. O resultado, conforme ele, é efeito
do trabalho que desenvolve a Polícia Militar. Entre as
ações, a implantação do pa-

trulhamento no interior.
O policiamento preventivo foi instituído em janeiro de 2018, com o objetivo de realizar visitas às
propriedades rurais, realizar o mapeamento das propriedades do município,
bem como orientar e identificar problemas relacionados à segurança pública.
Todos os dias dois policiais
militares percorrem vários
quilômetros de estradas da
área rural. Durante a visita, os policiais militares re-

alizam consultoria de segurança pública e aplicam um
questionário, que tem como
objetivo colher informações
relevantes sobre a segurança de cada propriedade e da
área rural em geral.
Conforme o capitão,
aproximadamente 40% das
residências rurais visitadas já foram vítimas de furto. Além disso, a maioria
dos delitos ocorre em propriedades que apresentam
iluminação precária, bens
expostos em galpões, fami-

liares longe do local, falta
de fechaduras ou barreiras.
O comandante da Polícia Militar avalia como positivas as visitas realizadas
através do policiamento no interior. “Consideramos muito
importante e gratificante a interação e os resultados até então obtidos junto aos agricultores e produtores rurais, que
em todas as visitas sempre receberam e atenderam os policiais militares com muita
atenção, cortesia e respeito”,
afirma Lisot.

Treinamento

Bombeiros de Maravilha treinam técnicas de
salvamento em altura em prédio de 18 metros

Capacitação foi promovida na agência do Centro

QUEM AMA NÃO VÊ DEFEITOS;
CONTEMPLA A NATUREZA DIVINA
QUE EXISTE POR TRÁS DELES

Amar não consiste em ver os
defeitos de uma pessoa e tentar
corrigi-los, nem em tocar-lhe as
feridas doloridas. Amar consiste em
envolver ternamente as feridas dessa
pessoa, contemplar com carinho
a Imagem Verdadeira perfeita
que existe por trás dos defeitos
aparentes, e, afirmando o seu
aspecto verdadeiro, mentalizar para
que se desenvolva cada vez mais.
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

O Corpo de Bombeiros Militar de Maravilha treinou 21
bombeiros comunitários para
auxiliar as guarnições no salvamento de altura. A atividade foi
realizada no sábado (12), num
prédio de 18 metros de altura,
na Rua General Osório, no Centro. Cinco militares realizaram a
instrução.
O tenente, João Emiliano de
Moura Silva Miranda, comenta

que os bombeiros comunitários não atuam diretamente nas
ocorrências, mas precisam ter o
conhecimento para poder ajudar as guarnições, em caso de
necessidade.
Para a bombeira comunitária Emilli Zanini, a atividade ajudou a esclarecer algumas
dúvidas e mostrar na prática
como é feito um salvamento
em altura.

Técnicas praticadas
Subida no plano vertical com ascensor: Ao invés de
descer um prédio usando a técnica do rapel, este
procedimento consiste em subir o plano vertical
utilizando ascensores.
Rapel guiado: Situações em que não há possibilidade
do bombeiro descer na vertical, então ele desce na
diagonal com um cabo-guia.
Salvamento de vítima com rapel: Simulação de vítima
que precisou ser resgatada de um prédio.
Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Rapel guiado foi treinado pela equipe

Salvamento de vítima foi praticado
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PAGUE DOIS, LEVE UM! Com palestra e exposição, jovens
empreendedores realizam mais uma edição do evento na região

Feirão do Imposto alerta para
alta carga tributária
O Núcleo de Jovens Empreendedores organiza mais uma
edição do Feirão do Imposto no
Brasil. A ação tem o objetivo de informar e conscientizar a população acerca da alta carga tributária
brasileira. Com ações em todo o
país, a campanha é realizada por
meio da Confederação Nacional
de Jovens Empresários (Conaje), e
que, em Santa Catarina, é conduzida pelo Conselho Estadual de Jovens Empreendedores (Cejesc).
Neste ano o “Dia D” do Feirão
do Imposto é 19 de maio e a mobilização tem como foco a ineficiência do poder público no uso dos impostos, usando o slogan “Pague 2 e
Leve 1”. Dessa forma, cada núcleo
promove atividades diferenciadas
para chamar atenção ao assunto.
Em Maravilha, os nucleados
organizaram palestra com a promotora de Justiça da Comarca, Cristiane Weimer, para abordar o tema
“A participação do cidadão na gestão pública”. O evento foi na quin-

Ederson Abi/O Líder

Palestra com o Ministério Público teve participação de alunos de Maravilha

ta-feira (17), com a participação de
alunos da EEB Nossa Senhora da
Salete, no auditório da escola.
Jéssica Guasselli é coordenadora do Feirão do Imposto em
Maravilha e lembra que os brasi-

leiros pagam índices altos de impostos e, muitas vezes, não há retorno desses valores. “O Feirão do
Imposto, nesse sentido, pede menos discursos e mais eficiência
no uso dos impostos”, comenta.

Jesmo realiza hoje exposição no
Calçadão de São Miguel do Oeste
O Núcleo de Jovens Empreendedores (Jesmo) da Associação Empresarial de São Miguel do
Oeste (Acismo) fará a exposição
de um veículo, uma bicicleta, uma
geladeira e produtos de uso diário

com um raio-x de seus impostos.
A exposição será realizada hoje
(19), a partir das 9h no Calçadão.
Este ano, o Feirão do Imposto tem
o mote: “Pague dois, leve um!”.
Conforme a coordenado-

LUIZ CARLOS
PRATES

ra do Jesmo, Camila Sebben, é a
oportunidade de a população conhecer a real carga tributária dos
bens e serviços utilizados no dia
a dia. “Brasil está entre as 30 nações que mais paga imposto, um
dos que mais desperdiça dinheiro
público e com o IDH vergonhoso.
Precisamos mudar radicalmente
essa realidade e assim promovermos um crescimento ordenado e
um desenvolvimento linear e sólido do país”, justifica.
Conforme Samuel Caron,
também coordenador, ainda haverá parceria com os supermercadistas da cidade para demonstrar
a incidência de impostos sobre alguns produtos, que chegam muitas vezes a até 50% do valor de fabricação. “Por isso, o tema deste
ano da campanha é pague dois
e leve um. Justamente para demonstrar que na maioria dos produtos, a população paga quase
dobrado em função da carga tributária”, ressalta Caron.

Hospital São Lucas

Diretoria avalia interesse do Instituto Santé
em administrar hospital
A diretoria do Hospital São Lucas de Guaraciaba se reuniu na quarta-feira (16) para discutir a situação financeira do hospital e a realização
de novas ações que objetivam arrecadar recursos para a manutenção dos trabalhos. Na semana passada, uma reunião foi realizada entre
a administração municipal, diretoria do hospital e secretários de Saúde de Anchieta, Belmonte, Guaraciaba, Paraíso, Bandeirante e Tunápolis.

O intuito da reunião foi firmar
parceria entre os municípios e o Hospital São Lucas e também analisar o
interesse do Instituto Santé em administrar o Hospital. Conforme o prefeito, Roque Meneghini, com a parceria
será possível oferecer mais especialidades e maior agilidade no atendimento, uma vez que cirurgias e procedimentos poderão ser realizados
diretamente no Hospital São Lucas,
atendendo as demandas da região.

Reprodução

Encontro reuniu diretoria do hospital, prefeito, vice, secretários municipais e o
Instituto Santé

Ederson Abi/O Líder

Cerca de 50 mulheres participaram do evento

FALTA DIZER
No Faustão, um ator disse que hoje no teatro as chances de ganhar dinheiro são muito estreitas: ou o sujeito faz comédia ou faz musical, musical sertanejo, imagino. Credo, que brasileirada tosca, depois se queixam da
sorte, tapados!

BENEFICENTE

Rede Feminina promove homenagem às mães
Cerca de 50 mulheres participaram do evento com a temática “Homenagem para o Dia das
Mães: Mãe é vida”. Renata trabalhou o equilíbrio mental e físico, além de técnicas para o autocontrole diário. “O evento foi uma
prestação de serviço realizada
pela Rede Feminina e voluntárias.
Com ele nós promovemos integração e ajudamos aquelas que solucionam a vida dos filhos”, explica.

DUVIDO
Li num jornalão de São Paulo a história de um homem que começou
numa empresa multinacional como trainee e hoje é seu presidente. Até aí,
nada. O de que duvido é que ele diz ter aprendido inglês em sete dias. Aliás, essa lorota anda por aí, em muitas publicidades, promessas de aprendizado de inglês em cinco ou seis dias. A pergunta que faço é: - O que é aprender inglês, com que qualidade, compreensão e fluência? Vão mentir atrás
do morro.
DISCUSSÃO
Continuam discutindo sobre gorjeta. Vem na conta, como taxa por serviços prestados, ou é coisa espontânea do cliente? Sem discussão, o cliente
não pode pagar por taxa de serviço, só o que faltava, isso é de responsabilidade do dono do negócio. Gorjeta eu dou ou não dou de acordo com o meu
bolso e com o atendimento que recebi, ora bolas!

PROJETO PÉROLAS

Pensando em manter o equilíbrio do corpo e da mente daquelas que se doam pela vida dos filhos, a Rede Feminina de Combate
ao Câncer de Maravilha promoveu na terça-feira (15) uma homenagem. A palestra com a voluntária e coach Renata Mattia faz
parte do projeto Pérolas, que integra as participantes da Rede
com vitoriosas, mulheres acometidas pelo câncer de mama.

O rosto é um diagnóstico
A frase estava no alto da página 134 do livro Sucesso, Paz Interior e Felicidade, um surrado livro de frases de que me valho de tempos em tempos. Consulto esse livro como quem vai a uma farmácia, dar uma olhada...
Livros são farmácias, você sabe, neles há “remédios” para todos os males.
Folheando o livro, minhas retinas pousaram sobre uma frase instigante. A frase era esta: “Para um ser humano sagaz, fisionomia é uma linguagem”.
Será preciso traduzir? Nossa cara habitual, nossa fisionomia, é uma
linguagem sim, ela diz aos outros, e a nós mesmos antes de tudo, como é
que estamos vivendo. Aqui está uma verdade que poucos reconhecem e
muitos por ela vão a grandes sofrimentos e à morte mais cedo.
Nosso corpo reage diretamente ao tipo de pensamentos que temos,
que costumamos ter, reage às nossas palavras cotidianas e reage à cara que
mostramos aos outros e a nós mesmos no espelho da vida. Nada passa despercebido do corpo. E você sabe, nosso corpo trabalha com o subconsciente ou com o inconsciente da mente, quer dizer, nem imaginamos que tudo
o que pensamos, dizemos e externamos na nossa fisionomia possa ser traduzido pelo corpo em forma de saúde ou doença.
Do mesmo modo como viver na penumbra, com pouca luz dentro de
casa, seja pela razão que for, provoca depressão, a fisionomia do nosso rosto
é lida pelo corpo e dessa leitura resultam ou prazer e saúde ou amuos e doenças. Ninguém escapa.
O diacho é que as pessoas não se dão conta dos pensamentos que alimentam e realimentam, não se dão conta das palavras que costumam usar
e nem da cara que andam por aí mostrando. O corpo reage a tudo. Pouca luz dentro de casa provoca depressão, pouca luz na alma, nos entusiasmos cotidianos, provoca patologias de toda sorte no corpo físico. O que me
surpreende é que são poucas as pessoas que sabem disso ou admitem essa
verdade. Agora, convenhamos, quem não sabe que uma pessoa com a cara
alegre, sem as rugas dos aborrecimentos, das iras e das frustrações é uma
pessoa saudável e atraente? E quem não sabe que recuamos diante de alguém com cara de pão velho e a dar-se pelos diabos por qualquer dá-cá-uma-palha? Pensamentos, palavras e fisionomia produzem saúde e sucesso
ou doenças e morte... Os sabidos já notaram qual é então o caminho para a
saúde e a vida ou para as doenças e... a cova mais cedo...

CEI Pequeno Príncipe
realiza brechó
Com objetos doados por lojas de Maravilha, pais de alunos,
professores e comunidade em geral, o Centro Educacional Infantil
Pequeno Príncipe realiza hoje (19) o Brechó Pequeno Príncipe. A
diretora, Sirlene Marafon, lembra que o evento começa às 9h e não
fecha ao meio-dia, com atendimento também na parte da tarde.
De acordo com Sirlene, o valor arrecadado será para proporcionar maior conforto aos alunos nas salas de aula, como por exemplo, a compra de novas televisões. O brechó será na escola, que
fica na Avenida 7 de Setembro, no Novo Bairro, próximo ao Iguatemi Alimentos. O preço máximo é de R$ 10 por peça adquirida.
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DIREITO DO
TRABALHO
EM FOCO

por SIMONE DA COSTA
Professora MSc Unoesc

simone.costa@unoesc.edu.br

Mudanças no novo código trabalhista...
E as dúvidas ainda continuam...
Já falamos em outras oportunidades que mudanças sempre causam desconforto, porque saímos da nossa zona de conforto e precisamos reaprender, estudar,
pesquisar. Além disso, ela é importante, pois a lei precisa acompanhar a evolução
das relações sociais.
Ocorre que a mudança trazida pelas alterações na legislação trabalhista ainda têm gerado acalorados debates jurídicos, inclusive entre as instâncias do poder
judiciário trabalhista.
Um dos exemplos que vamos abordar hoje é sobre as necessidades de especificar o valor dos pedidos na inicial. Ou seja, o trabalhador que ingressa com uma
ação trabalhista deve indicar já na petição inicial o valor dos seus pedidos, mas a
dúvida é se ele está ou não está obrigado a detalhar como eles foram calculados.
A exigência de que a ação trabalhista tenha um valor específico — no jargão
jurídico, um pedido líquido — foi uma das principais alterações da Lei 13.467/17,
conhecida como “reforma trabalhista”. Com a mudança da redação do artigo 840
da CLT, as reclamações à Justiça do trabalho passaram a ter de trazer um pedido
“certo, determinado e com indicação de seu valor”, sob pena de serem extintas sem
análise de mérito. Essa mudança tem como objetivo reduzir custos processuais,
agilizar o processo e evitar a indicação de valores artificialmente elevados.
No entanto essa interpretação não tem sido unânime no judiciário trabalhista.
Tal debate teve em voga esta semana quando a 6ª Câmara do Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) determinou a reforma da decisão que a primeira instância julgou de uma ação proposta em janeiro por um operário de Brusque
que alegava ter perdido os movimentos do dedo polegar num acidente de trabalho.
Na petição inicial, o trabalhador de Brusque elencou um total de sete pedidos, discriminando os valores da indenização por danos morais (R$ 50 mil) e da
indenização por danos estéticos (R$ 25 mil). Ao analisar a ação, o juiz da vara do
trabalho decidiu extinguir o processo sem analisar os pedidos, alegando descumprimento de pressupostos processuais, conforme determinação da nova lei. Fundamentou ainda que a lacuna poderia ser interpretada como cerceamento ao direito de defesa da outra parte, além de dificultar o eventual cálculo dos honorários
de sucumbência.
No entanto, a defesa do trabalhador apresentou recurso ao TRT-SC, que foi
apreciado pelos desembargadores da 6ª Câmara, que após analisar os documentos, houve “suficiente descrição dos fatos e pretensões correspondentes”, e determinou a reforma “Para colegiado, descrição foi ‘suficiente’”.
O fundamento foi diverso dizendo que “As alterações não ocasionaram o rompimento com os princípios norteadores do processo do trabalho, o qual, tradicionalmente, sempre se amparou na simplicidade e instrumentalidade das formas”,
observou. Ou seja, que deverá persistir a proteção à parte menos favorecida.
Bem, o que nos resta é aguardar as próximas decisões para ver qual será o
posicionamento majoritário. No entanto, o que preocupa é a insegurança que isso
gera aos processos. Mas isso já é outro “papo”. Conheça seus direitos para poder
exercê-los.
Bom fim de semana a todos.

ENTREVERO DE PINHÃO

Fichas já estão à
venda em Maravilha
O Rotary Club Maravilha já
deu início à venda de fichas para
2º Entrevero de Pinhão, evento
marcado para o dia 16 de junho.
Neste ano a programação vai ser
realizada no Lar de Convivência de Idosos e a participação do
público é limitada a 300 pessoas.
As fichas já estão sendo comercializadas pelo valor de R$ 30,00,
com integrantes do Rotary.
O cardápio diferenciado reúne pinhão e carne de gado, suíno e frango, acompanhados
de arroz, pães e saladas diversas. O sucesso da primeira edição motivou o clube a realizar o
evento neste ano novamente.

Os recursos arrecadados
nesta segunda edição do Entrevero serão revertidos para o
Hospital da Criança de Chapecó, que atende todos os municípios da região, inclusive
Maravilha. Conforme o presidente do Rotary Club Maravilha, Jair Schossler, neste
ano clubes do Rotary da região deverão se unir para repassar recursos à entidade, visando melhor atendimento
para pacientes de todos os municípios acolhidos pelo Hospital da Criança de Chapecó.
Ele convida a comunidade local para participar do evento.

FORMALIZAÇÃO Durante a semana foi realizada a formalização
de quem pretende regularizar o seu negócio

Seminário e oficina marcam Semana
do Microempreendedor Individual
Ederson Abi/O Líder

A Semana do Microempreendedor Individual (MEI)
no município de Maravilha
foi marcada por diversas atividades. Com realização de Sebrae, Sala do Empreendedor e
administração de Maravilha,
o evento começou na segunda-feira (18) com um seminário no auditório da prefeitura.
Também houve atividades na
Sala do Empreendedor.
Durante dois dias, a Se-

Oficina abordou controle do dinheiro empregado no negócio para
microempreendedores

mana do Microempreendedor Individual reservou momentos para a formalização
de quem pretende regularizar o seu negócio. Na quinta-feira, a oficina “Sei controlar meu dinheiro” contou com
capacitação de Simone Pompermaier. A semana especial
foi finalizada ontem (18), com
explanação de linhas de crédito para empreendedores pela
Extracredi.

WINE DAY

Iguatemi Alimentos realiza degustação
de vinhos e queijos
Ederson Abi/O Líder

Em parceria com a marca Decanter de Blumenau,
o Supermercado Iguatemi Alimentos realizou, na
noite de quinta-feira (17),
o Wine Day, com 70 rótulos de vinhos de mais
de oito países, no espaço personalizado da empresa, na Avenida Maravilha, na antiga estrutura
da Avioeste. Houve degustação de queijos, embutidos e outros produtos.

O evento contou com
a presença de vários empresários do município de
Maravilha e o proprietário da indústria Gran Mestri, Acari Menestrina.
O Wine Day também
teve a parceria de Excelsior Frigorífico, El Toron
Pimentas, Pizza Sabor Carioca, além de mostrar a
produção própria, com
massas, pães rústicos e carnes de raças europeias.

Além de degustação, convidados tiveram oportunidade de adquirir produtos expostos

RECONHECIMENTO

Câmara presta homenagem aos 60 anos
do Colégio La Salle Peperi
Os vereadores Cláudio
Barp e Silvia Kuhn (MDB)
apresentaram uma moção
de aplauso parabenizando o Colégio La Salle Peperi
pelos 60 anos de fundação,
“pela história construída ao longo destes anos e
pela grande contribuição
dada através da educação
de qualidade, atingindo várias gerações da população de São Miguel do Oeste
e região”. A moção foi defendida na sessão de terça-feira (15) e entregue ao
Irmão Herinton Vilanova,
diretor do Colégio La Salle Peperi; e ao presiden-

Tiarajú Goldschmidt/Câmara de Vereadores

Moção de aplauso foi entregue a professores e dirigentes do La Salle Peperi

te da Associação de Pais e
Mestres Mauro Primo Delanoi. A moção também é
destinada ao Irmão Edgar
Gesuino Nicodem, provin-

cial dos Irmãos de La Salle.
O Ginásio Peperi iniciou as suas atividades escolares em 3 de março de
1958, marcando 60 anos de

história em 2018. Pelo educandário já passaram 95 irmãos, 20 diretores, centenas de professores e
milhares de estudantes. No
início o Colégio funcionava em regime de internato e externato, atendendo estudantes que vinham
de outras regiões. A escola, inicialmente construída num prédio de madeira
de dois pisos, depois de alvenaria, passou por diversas denominações: Ginásio
Peperi (1960), Escola Técnica de Comércio (1966), Colégio Peperi (1975) e Colégio La Salle Peperi (2000).
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ECONOMIA E NEGÓCIOS
por Raquel Basso Hübner

“No mundo dos negócios todos são pagos em
duas moedas: dinheiro e experiência. Agarre a
experiência primeiro, o dinheiro virá depois”

Harold Geneen

raquel@jornalolider.com.br

Em meio à alta do dólar, BC mantém juros
em 6,5% ao ano e encerra série de cortes

Secretaria da Fazenda encontra
irregularidades em 12% dos 2,2
mil estabelecimentos visitados

Em decisão que surpreendeu o mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou, na quarta-feira (16), a manutenção da taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano.
Com a medida, o Copom colocou fim a um ciclo de 12
cortes consecutivos na Selic, que se iniciou em outubro de 2016. Em nota, o BC relacionou a decisão à recente volatilidade que tem levado à disparada do dólar.

Mais de 50 cidades de SC vão
participar do Feirão do Imposto

Conab eleva previsão e prevê
safra de soja recorde
A safra de soja 2017/18 do Brasil deve atingir um recorde de 116,99 milhões de toneladas, em meio a surpresas positivas com as produtividades, ao passo que a colheita de milho foi estimada em cerca de 90 milhões de
toneladas, embora permaneçam receios quanto ao desempenho da colheita de inverno do cereal. Em seu oitavo levantamento sobre a temporada 2017/18 no Brasil, a
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou que o rendimento médio das lavouras de soja deve
alcançar 3,33 toneladas por hectare, praticamente em linha com o recorde do ciclo passado, de 3,36 toneladas.

Em Santa Catarina, 52 cidades participam do Feirão do Imposto de 2018. Estão previstas mais de 130 atividades para marcar o evento, que reivindica mais eficiência no uso dos recursos
públicos. O slogan é “Pague 2 Leve 1?”. O dia ‘D’ ocorre hoje (19).
A mobilização surgiu em 2002 em Joinville, no Norte catarinense, e foi expandida para outras regiões do país, tendo como objetivo de prestar informações à população sobre a dimensão da
carga tributária nacional. Entre as conquistas ao longo dos anos
com a campanha, estão as aprovações da lei que obrigam os estabelecimentos a incluírem nos documentos fiscais o percentual e o valor aproximado dos impostos pagos (nº 12.741/2012)
e da legislação que estabeleceu a retirada dos tributos federais
que incidem sobre os itens da cesta básica (nº12.839/2013).

Governo de SC assina decreto para reduzir
para 12% ICMS para setor atacadista
O governo de Santa Catarina assinou decreto para reduzir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) para o setor atacadista. Antes, o valor é de 17%.
Agora, é de 12%. Até segunda-feira (14) o varejo catarinense dizia que era mais vantajoso comprar dos atacadistas fora de Santa Catarina. Isso porque outros estados já cobravam 12% dos
atacadistas. Era melhor comprar de um atacado gaúcho e trazer para Santa Catarina. Agora, os preços devem cair no território catarinense. A Secretaria de Estado da Fazenda já planeja novos decretos diminuindo o ICMS para setores da indústria.

A Secretaria da Fazenda fiscalizou 2.238 estabelecimentos do varejo de 56 cidades catarinenses e encontrou 12% deles com irregularidades. Segundo a Fazenda, as empresas não
recolhiam e repassavam ao Estado os tributos de maneira regular. A operação ocorreu nos
dias 9 e 10 de maio, mas o balanço da operação foi divulgado na quarta-feira (16). Segundo a Fazenda, as empresas irregulares receberam os Termos de Início de Fiscalização, que
indicam as infrações. O próximo passo é a emissão de notificações. Caso não ocorra a regularização, as multas aplicadas são de R$ 700 a R$ 3
mil. Os estabelecimentos fiscalizados foram lojas
de roupas, tecidos, presentes, cama, mesa e banho, joalherias, boutiques, além de mercados.

Gasolina
em alta

Na semana passada, o
preço médio da gasolina nos
postos do país atingiu novas máximas no ano, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). E a Petrobras elevou
os preços do diesel em 1,76% e os da gasolina em 1,83% nas refinarias a partir da quinta-feira (17). Com os reajustes, o valor do diesel na refinaria subirá para R$ 2,3082 por litro e
o da gasolina passará para R$ 2,0046, para
novas máximas dentro da era de reajustes diários, iniciada em julho do ano
passado. A decisão de repassar o aumento do valor da combustível cobrado pela Petrobras para o consumidor final é dos postos de combustível.
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CONSCIENTIZAÇÃO De acordo com o Conselho Tutelar, município
registra número alto de ocorrências envolvendo crianças e adolescentes
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Semana passada expliquei como ter um filho pode ter
um impacto extremamente perturbador e trazer muitos riscos para o equilíbrio e o bem-estar da mulher e do casal.
Ter um filho é uma revolução.
E é preciso estar preparado.
O que fazer
O ideal seria evitar encontrar-se numa nova realidade
despreparados por meio da prevenção, fazendo uma breve
sessão durante a gravidez (com um psicólogo de casal), antes de a criança nascer.
O objetivo é preparar-se para uma mudança que é enorme e irreversível, desenvolvendo aquela competência emocional necessária e resolver os problemas pessoais ao invés
que deixá-los explodir de maneira silente e sutil; caso contrário, as consequências podem ser dramáticas: para a mulher, para o casal e para o filho mesmo.
Se por algum motivo, este preparo não houve e você se
encontra numa (ou em mais) das situações expostas no artigo passado (que pode ler integralmente no blog Psique &
Amor e no Facebook), então não serve remediar com remédios ou delegar para outras pessoas e profissionais (avós,
professores, pedagogos, etc.). Para recuperar um determinado equilíbrio pessoal e de casal, o sentido de si mesmos, a
vida sexual, a prospetiva de um futuro, etc., a única solução
é necessário enfrentar uma forte e motivada terapia de casal e familiar.
Caso contrário, tem risco de uma inércia negativa para
cada um e para a família. E mais se intervém quanto menos
a situação é comprometida ou grave, maiores e mais estáveis
e dourados serão os efeitos do trabalho para um equilíbrio
harmonioso.
Lembra-se
A gravidez, tornar-se mãe e pai, é a experiência mais divina do ser humano (o verdadeiro presente de Deus aos humanos), tanto intensa, quanto delicada; tanto rica, quanto
perigosa. Com o nascimento de um filho não nasce apenas
uma nova vida a mais, mas uma nova realidade para todos.
É uma mudança enorme. A conduta dos pais será a guia
dos filhos e “uma boa mãe vale cem mestres” (Papa Giovanni XXIII).
Por isso é necessário enfrentá-la com aquela humildade
e competência, por dentro e por fora, que é o específico do
trabalho do psicólogo.
Ninguém merece as consequências negativas e dramáticas, nem a mulher, nem o casal, nem o filho, que acontecem
quando essa fase de mudança não vem enfrentada de maneira emocionalmente e comportamentalmente preparada
e, portanto, com riscos de não dar certo. Ninguém merece.

Maravilha promove ação contra
abuso e exploração sexual
Esclarecer o que caracteriza o abuso e exploração
sexual é o objetivo das instituições envolvidas na programação do mês maio. Mostrar à comunidade como é o
problema e quais atitudes são
necessárias foram informações repassadas ontem (18),
na Praça Padre José Bunse, pelos profissionais do Centro de
Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Conselho
Tutelar e alunos do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Maravilha, conforme a
conselheira do Conselho Tutelar, Rita Fátima Signor, tem
um alto número de ocorrências. No ano passado foram
cerca de 15 casos com suspeita de abuso ou exploração
sexual e os primeiros quatro
meses de 2018 somaram quatro casos. “Considerando o
número de habitantes do município, é um número muito
alto, sim. É possível reverter
o quadro através de campanhas relacionadas ao tema,
que atinjam o maior número
da população”, explica.
Segundo ela, a resistência

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
foi ontem (18)

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos participaram da ação

ainda permanece em algumas famílias onde situações
reais existem, porém nos últimos anos a procura por parte
dos parentes aumentou consideravelmente. “É importante denunciar e conscientizar a
população a prevenir, e diante de qualquer suspeita que
envolva exploração e violência sexual, denunciar aos órgãos competentes”, afirma.
DIA NACIONAL
DE COMBATE
Os órgãos envolvidos na
ação de ontem (18), Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e

Adolescentes, irão promover na
quarta-feira (23) a palestra-show
“Juntos contra violência e exploração sexual”, ministrada por Vilson Cechetti e Deivid Freitas.
O evento será oferecido a alunos da rede municipal de ensino e durante a programação as
crianças integrantes da oficina
de música do SCFV irão apresentar uma paródia com a temática. “A música é muito importante para entendimento deles
sobre o assunto. A letra é de autoria da pedagoga Andres Graziela Ferreira e foi ensaiada com
o professor Auri Pedroso”, conta
a coordenadora do Cras, Karina Vendrame.

BAIXA PROCURA

Após Dia D, municípios reforçam
importância de fazer vacina contra gripe
A Campanha Nacional de
Vacinação contra a gripe realizou
o Dia D para a imunização dos
grupos prioritários no sábado
(12) em postos de saúde dos municípios. Com horário diferenciado e sem fechar ao meio-dia,
as unidades receberam intensa movimentação de quem buscou se proteger contra o vírus influenza A (H1n1 e H3N2) e o B.
Em Maravilha, mais de 50%
da população-alvo já foi vacinada, conforme a secretária de
Saúde, Miriane Sartori. A meta é
de sete mil moradores. Ela explica que o número é bom se comparado com os índices das cidades da região. Muitas pessoas
procuraram a sala de vacinas no
sábado para verificar a caderneta e fazer outras vacinas. Ao todo,
700 pessoas foram vacinadas.
A secretária lembra que há

Ascom Prefeitura SMOeste

Cerca de 500 doses foram aplicadas no sábado (12), Dia D da Campanha

necessidade da documentação
pessoal para fazer a vacinação.
Quem tiver com febre ou usando
antibiótico, deve aguardar para
fazer a vacina em alguns dias.
Cobertura é baixa no Dia D
em São Miguel do Oeste
As equipes da Secretaria de

Saúde de São Miguel do Oeste dos postos do centro e dos
bairros Salete, Estrela, Agostini e Santa Rita, trabalharam no
sábado (12). Conforme a enfermeira Débora Casagrande, cerca de 500 doses foram
aplicadas na população que
procurou um dos locais para re-

ceber a vacina contra a gripe.
Até o dia 1º de junho as pessoas que fazem parte dos grupos de risco poderão fazer vacina no posto central, de segunda
a sexta-feira, das 7h às 19h, ou
nos sábados, das 8h às 12h. Nos
postos de saúde dos bairros Salete, Estrela, Agostini e Santa Rita, o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 11h30, e das 13h às 17h.
“Chegamos a quase seis
mil pessoas vacinadas, mas ainda há um bom número de pessoas que não fizeram a vacina
e estão nos grupos de risco. Estamos agora fazendo um chamamento especial aos professores, profissionais da saúde
e pessoas com doenças crônicas, para que façam a vacina
e garantam sua proteção contra a gripe”, afirmou Débora.

11

, 19 DE maiO DE 2018

MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Dúvidas sobre vasectomia?

Saiba mais sobre este método anticonceptivo
Existem, tanto na literatura médica, quanto na
imprensa leiga, indagações sobre possíveis riscos
à saúde do homem que é
submetido à vasectomia.
Assim, vamos acabar com
essas dúvidas hoje.
O que é vasectomia?
Vasectomia é uma cirurgia que visa à contracepção, ou seja, impedir a
gravidez da parceira, através da ligadura dos canais deferentes, que são
os condutos por onde passam os espermatozoides.
Como é feita a
vasectomia?
A vasectomia é realizada em regime ambulatorial, sem internação, com
anestesia local/sedação,
através de duas pequenas
incisões em cada lado da
bolsa testicular.
Vasectomia faz mal?
Não. Existem vários
mitos sobre possíveis malefícios da vasectomia relacionando à mesma com
várias doenças.
Vasectomia engorda?
Não. A vasectomia é
apenas a ligadura dos condutos deferentes e não
castração, portanto, nada
tem a ver com aumento de
peso.
Vasectomia diminui
a libido (desejo
sexual) ou causa

impotência sexual?
Não. O bloqueio dos
canais deferentes impede apenas a passagem dos
espermatozoides, não interferindo na produção
hormonal, não tendo,
portanto, nenhuma relação com alteração da libido ou do desempenho
sexual, apenas com a reprodução.

Os espermatozoides
que não são
eliminados vão se
acumulando dentro
dos testículos?
Não. Os espermatozoides que não são eliminados,
em pacientes vasectomizados, morrem e são absorvidos depois de um determinado tempo, sem nenhum
prejuízo para a saúde.

a ter atividade sexual sem
necessidade de métodos
anticoncepcionais.

Vasectomia
causa câncer?
Apesar de alguns estudos tentarem relacionar
a vasectomia ao câncer,
principalmente de próstata e testículo, e isto ser de
grande relevância entre os
pacientes candidatos ao
procedimento, esses fatos
nunca foram confirmados,
e sim descartados, por outras centenas de estudos
de várias instituições.

A parceira pode
engravidar após
a vasectomia?
Sim, pois todos os espermatozoides que estão
após a área onde foi feita
a ligadura dos ductos deferentes são viáveis, devendo ser eliminados por
ejaculação. Mas, uma vez
feito o exame de espermograma e confirmada a ausência de espermatozoides, o paciente está apto

Em resumo, a
vasectomia é um
método cirúrgico de
contracepção, de fácil
realização em mãos
urológicas experientes,
com baixos índices de
complicações, sem
registros comprovados
de riscos para a saúde
masculina.

A vasectomia
leva à diminuição
dos testículos
ou do pênis?
Não há modificação no
tamanho da genitália dos
pacientes submetidos a
vasectomia.

Fonte: Sociedade
Brasileira de Urologia
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LUTA CONTRA O CÂNCER

Pacientes da
região aguardam
início do
tratamento em
São Miguel do
Oeste. Setor
oncológico
vai beneficiar
cerca de 230
mil pessoas
uatro horas de viagem separam Rosali Summach Vogt da
cidade de Cascavel,
no Paraná. É na estrada, percorrendo 500 quilômetros, ida
e volta, dentro de uma van da
Secretaria de Saúde de São
Miguel do Oeste, que a diarista de 40 anos segue em busca
do tratamento quimioterápico para o câncer de mama de
estágio 4, diagnosticado há
dois meses. Foi durante o banho, há cerca de um ano, que
Rosali sentiu a presença de
uma massa estranha no seio
direito. Preocupada, ela marcou consulta, mas saiu aliviada com a negativa do médico
para um carcinoma.
Alguns meses depois, no
entanto, o quadro havia evoluído. A mama começou a
inchar e o mamilo contraiuse. Rosali voltou ao médico

e teve a confirmação, por meio de
biopsia, de um carcinoma ductal invasivo. No Hospital
Regional do Oeste (HRO), de Chapecó, Rosali precisaria aguardar até
que fosse chamada. Mas em Cascavel, no Paraná, havia uma vaga para
o dia seguinte e ela
embarcou. “No começo eu fiquei revoltada. Pensava:
porque doenças assim aparecem nas
pessoas honestas
e não em pessoas ruins, em
bandidos? Agora eu aceitei,
botei na cabeça que não tenho essa doença. Acho que é
melhor do que ficar pensando
que vai morrer. Só sei que não
vou morrer. Tem que ter fé e
lutar porque para Deus nada
é impossível”, afirma.
Até o término das sessões de quimioterapia, que
devem durar seis meses, Rosali ainda precisará fazer algumas viagens até o Paraná
e, depois, passará por uma
mastectomia (remoção da
mama). O tratamento só exigirá menos esforços caso entre em funcionamento o setor
oncológico do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso,
de São Miguel do Oeste. Para
quem vem travando uma ba-

Camila Pompeo/O Líder

Aos 40 anos, durante o banho, Rosali descobriu a massa na mama
direita diagnosticada como um carcinoma ductal invasivo

talha contra o câncer, reduzir
as distâncias pode ser fundamental para vencer a doença.
Jussara de Souza também passa por uma situação
parecida. Residindo em Maravilha, ela precisa se deslocar até Chapecó para fazer o
tratamento, após também ser
diagnosticada com câncer
carcinoma ductal invasivo
de grau 3, na mama direita. A
confirmação de que o tumor
era maligno veio em dezembro de 2016, praticamente
seis meses após ela perceber
um caroço na mama.
Em junho daquele ano,
Jussara sentiu o caroço após
tocar a mama. Ela tinha acabado de completar 31 anos
e não acreditou que pudes-

se ser algo mais grave, procurando um médico somente dois meses depois. A partir
de então, ela iniciava o difícil processo de diagnosticar
a doença, passando por exames, médicos diferentes, até
ser orientada por um mastologista a fazer uma cirurgia para retirada do tumor.
Poucos dias após o procedimento, o resultado da biópsia
confirmou o câncer. Em março de 2017, Jussara fez uma
cirurgia na axila, a qual confirmou que não havia mais
tumores.
Em maio do mesmo ano
ela começou o tratamento, tendo pela frente oito sessões de quimioterapia e 30 radioterapias, além de mais 18
Fotos: Ângela Maria Fotógrafa

Jussara de Souza iniciou o
tratamento há pouco mais de
um ano em Chapecó
Jussara afirma que o apoio da família é fundamental durante o tratamento

sessões complementares de
quimioterapia que serão finalizadas em agosto deste ano.
Jussara relata que o tratamento do câncer é desafiador. Ela
mesma chegou a dizer que
desistiria, e para continuar

esta luta foi fundamental o
apoio da família, dos amigos,
da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maravilha e a
fé em Deus.
Jussara também falou
sobre o setor de oncologia
em Chapecó. Ela destaca o
bom atendimento por parte da equipe, no entanto afirma que o acúmulo de pacientes torna tudo mais difícil.
As filas são comuns e mesmo quem chega ao setor para
uma sessão breve de tratamento, muitas vezes precisa
aguardar horas para ser atendido devido à intensa demanda. Conforme Jussara, o
início do tratamento oncológico em São Miguel do Oeste
é uma medida realmente necessária para toda a região,
para diminuir a demanda em
Chapecó e agilizar o atendimento dos pacientes que
já passam por um momento
muito difícil.

Diagnósticos crescem aumentando a
demanda de tratamento na região
O diagnóstico das neoplasias malignas
vem crescendo muito nos últimos anos e,
conforme relatório já publicado pela Agência
Internacional para a Pesquisa do Câncer
(IARC) da Organização Mundial da Saúde
(OMS), os casos aumentarão cerca de 50%
até 2030. A doença já afeta fortemente a
população brasileira e na região Oeste de
Santa Catarina o cenário não é diferente.
Conforme a secretária municipal de Saúde
de Maravilha, Miriane Sartori, o câncer está
entre as doenças com maior crescimento de
diagnósticos nos últimos anos no município.
Os casos estão relacionados principalmente
às pessoas com idade acima de 50 anos. A
secretária de Saúde destaca que neste ano
as unidades de saúde chegam a contabilizar
até três novos casos de câncer por semana,
um número bastante expressivo para o
município. A maior incidência no município
é o câncer de mama, que também afeta
principalmente mulheres com faixa etária
acima de 40 anos.
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Segunda maior causa de óbito em
Maravilha e São Miguel do Oeste
O câncer está na segunda colocação entre as doenças que mais causam o óbito
dos pacientes no município
de Maravilha. Embora o câncer tenha sido a doença com
maior aumento no número de
diagnósticos, os casos de óbi-

tos pela doença não registram
crescimento tão considerável
em Maravilha.
“A gente sabe que hoje o
diagnóstico precoce, o tratamento, as ferramentas, tudo
melhorou muito, e está se
conseguindo vencer a doen-

ça”, destaca a secretária Miriane. Os óbitos também estão
relacionados principalmente às pessoas com maior faixa
etária. Considerando as mortes causadas por doenças do
sistema circulatório e do câncer, 62% são de pacientes com

idade mais elevada.
O câncer também é a segunda maior causa de morte
em São Miguel do Oeste, correspondendo a um índice de
4,1%, conforme dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), referentes ao

ano 2016. Os dados apontam
ainda que os cânceres que
mais matam no município
são o pulmonar (32%), seguido pelo de próstata (13%),
esôfago (9%), pâncreas (9%),
estômago (8%), mama (8%),
cólon (6%), fígado (6%), reto

(3%), laringe (2,5%), útero (2%) e de colo do útero
(1,5%).
As doenças do aparelho
circulatório correspondem a
maior causa de mortalidade
nas três esferas: federal, estadual e municipal.

Pronto e equipado, setor oncológico depende
de ativo para funcionar em São Miguel do Oeste
Basta caminhar por dentro da ala do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso,
onde serão realizados os tratamentos de oncologia aos
pacientes do Extremo-Oeste,
para se ter a certeza de que o
espaço foi pensado e equipado visando humanizar aquele que será um momento delicado da vida do paciente. O
setor está pronto, equipado
e só depende da assinatura
de um termo aditivo ao atual
contrato do Instituto Santé,
entidade que administra o
hospital, permitindo o custeio das novas atividades.
O diretor-geral do Hospital Regional, Jeferson Gomes, explica que a Secretaria
de Estado da Saúde já possui
as informações quanto a valores e planilhas de custo das
novas atividades. Depois de
entrar em funcionamento,
Gomes salienta que haverá
um processo complementar
de credenciamento do novo
serviço junto ao Ministério
da Saúde.
Para equipar, mobiliar e
instalar tecnologia necessá-

ria para o fornecimento dos
tratamentos, foram investidos R$ 2,35 milhões. Os setores que passaram apenas por
atualização já estão prontos há alguns meses. Já o setor de infusão, que precisou
ser equipado, está pronto há
cerca de 60 dias.
Assim que entrar em funcionamento, o setor oncológico do Hospital Regional
vai beneficiar 230 mil pessoas residentes nos municípios de Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte,
Bom Jesus do Oeste, Descanso, Dionísio Cerqueira, Flor
do Sertão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, Iraceminha, Itapiranga,
Maravilha, Modelo, Mondaí,
Palma Sola, Paraíso, Princesa, Romelândia, Saltinho,
Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa Vista,
São Miguel do Oeste, Saudades, São José do Cedro, Santa Helena, São João do Oeste,
Tigrinhos e Tunápolis. A estimativa é de que 40 a 80 novos profissionais sejam contratados de forma gradativa,

Pacientes de 30 municípios da região vão ter atendimento mais perto de casa

até a operação atingir a capacidade total.
Prazos, no entanto, é o
que o governo do Estado
vem evitando falar quando
o assunto é o início do funcionamento do setor. Durante breve visita à região na semana passada, o governador,
Eduardo Pinho Moreira, argumentou que esforços vêm
sendo realizados por parte
do Estado, mas não quis estimar data para que o setor
comece a funcionar. O diretor do hospital salienta que o
que se tem no momento são
apenas indicativos de prazos não oficiais. “O próprio
secretário estadual de Saúde declarou que deveremos
funcionar a partir de julho”,
menciona.
Para atender toda a demanda, a estimativa é que o
repasse mensal para manter os trabalhos oncológicos
seja de R$ 1,1 milhão. Além
das quimioterapias, estão inclusas cirurgias e exames.
“Em termos de atendimento, serão 55 cirurgias ao mês,
442 quimioterapias ao mês,

Fotos: Camila Pompeo/O Líder

Com investimento de R$ 2,35 milhões, setor foi equipado visando à autonomia dos pacientes

500 consultas em oncologia
ao mês, 640 ultrassonografias ao mês, 160 endoscopias
ao mês, 240 colonoscopias
ao mês e 200 exames de anatomia patológica ao mês,
além de internações clínicas,
outros exames de imagem e
de laboratório. Estas quantidades serão alcançadas considerando o repasse financeiro integral por parte da
SES”, destaca.

“PRECISO VIVER”
Garantir que todos os pacientes oncológicos tenham
acesso a um tratamento de saúde humanizado e
tempestivo. Este é um dos objetivos da campanha
“Preciso Viver”, lançada pela Rede Feminina Nacional
de Combate ao Câncer, juntamente com todas
as redes estaduais do país. A Rede Feminina de
São Miguel do Oeste e também a de Maravilha
são parceiras da campanha, que visa garantir a
aplicabilidade e eficácia da lei 3752/12, que estabelece
prazo máximo de 30 dias para que as unidades do
Sistema Único de Saúde (SUS) realizem exames
diagnósticos e executem procedimentos necessários
à saúde dos pacientes.
A secretária-executiva Kelly Burin explica que a maior
parte das pacientes da Rede Feminina de São Miguel
do Oeste tem uma situação financeira desfavorável e,
por isso, não tem condições de fazer um tratamento
particular. Por isso, a importância da agilidade nos
tratamentos através do SUS. “Essa é uma doença
em que o tempo é uma
questão vital, quanto mais
tempo se espera, mais
grave fica a situação da
paciente. Temos situações
de exames que foram
feitos no ano passado e
estava tudo normal, sem
alteração, foram feitos
este ano e apareceram
alterações. É uma doença
que evolui muito rápido”,
explica.
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em junho

Paraquedismo levará
cores para o céu de
São Miguel do Oeste
O Clube de Paraquedismo Aerobu vai ministrar curso
nos dias 23 e 24 de junho para
quem quiser se tornar paraquedista, em São Miguel do Oeste.
Nestes dias, conforme o presidente do Clube, Robson Casotti,
também serão realizados saltos
de atletas que já fizeram o curso e de alunos em progressão.
A comunidade é convidada
a participar para assistir ao espetáculo que vai ocorrer no Aeroporto Hélio Wassun. Os interessados em participar do

curso devem ter atestado médico confirmando que a pessoa tem possibilidade de prática de esporte radical. A parte
teórica tem em média 10 horas
de duração, depois será realizada uma prova e aí sim o primeiro salto. "O curso com filiações
na federação, toda a parte teórica, um salto incluído e todo
aluguel do equipamento fica
R$ 1.150 mil", explica Casotti.
Os interessados podem
entrar em contato pelo telefone: (49) 9 9979 2525.

SOLIDARIEDADE

Feijoada reúne recursos
para cirurgia de criança
maravilhense
No sábado (26) será realizada feijoada com o objetivo de auxiliar Vinicius Gabriel Guth Vergotte, de nove anos. O valor arrecadado
com as bandejas comercializadas será destinado à cirurgia da criança, que nasceu com má formação no quadril e, aos poucos, o impossibilita de caminhar. No início de 2018 a família e amigos de Vergotte
promoveram uma ação entre amigos para adquirir recursos, porém
o montante de R$ 20 mil não foi suficiente para a realização do procedimento médico. Conforme a mãe de Vinicius, Vanuza Guth, a feijoada pode ser a solução. “Convido a todos para o evento. Fico feliz em ver que existem pessoas que nos ajudam”, conta. A ficha de R$
20 dá direito a uma bandeja contendo 1,1 quilo de feijoada. Os ingressos podem ser adquiridos na InfoPoint, Ótica Flor de Liz, Bicicletaria Zanivan e na Escola de Educação Básica Santa Terezinha.

MARAVILHA Documento não tem custo ao cidadão e fica
pronto em até 20 dias

Sine já emitiu 470 carteiras
de trabalho em 2018
A confecção da Carteira de Trabalho está na lista
dos serviços disponibilizados
pelo Sine de Maravilha. O documento é exigido para quem
vai ingressar no mercado de
trabalho e pode ser solicitado a partir dos 14 anos, quando alguns jovens já iniciam a
carreira profissional.
Para emitir a Carteira de
Trabalho, o cidadão precisa
apresentar Certidão de Nascimento, CPF, RG e comprovante de residência. A foto é

Cleiton Ferrasso/O Líder

Não há custos para a emissão do documento

tirada no local, tudo digitalizado. Quem já possui o título de eleitor, pode incluir o

número na Carteira.
A chefa do setor, Marli
Tumelero, revela que desde

o início deste ano, até agora, foram emitidas 470 Carteiras de Trabalho. Em 2016
foram 749 documentos emitidos pelo Sine e no ano passado o número subiu para
871. Marli ressalta que somente o cidadão que solicitou a Carteira de Trabalho
pode retirar o documento,
pois é preciso assinar novamente. O tempo para ter
o documento em mãos é de
até 20 dias. Não há custo ao
cidadão.

Prevenção

Sala de Situação realiza mutirão de
limpeza no Bairro União
A Sala de Situação de
Maravilha realiza o primeiro mutirão de limpeza no Bairro União hoje
(19). O trabalho nas casas inicia às 8h, com saída
do salão da comunidade
do Bairro União. Conforme o coordenador da Sala
de Situação, Francys Balestreri, o objetivo é diminuir os focos de criadouro do mosquito Aedes
aegypti na comunidade.
Segundo o coordenador, atualmente Maravilha
tem 92 focos do mosquito transmissor da dengue,
chikungunya e zika. Balestreri avalia que o número diminuiu em relação ao ano passado, porém
ainda está alto. “Nosso objetivo daqui a cin-

Ederson Abi/O Líder

Sala de Situação se reuniu com moradores do Bairro União, nesta semana, para reforçar o trabalho de hoje (19)

co anos é ter uma cidade
com no máximo 50 focos por ano, mas isso é
uma ação que envolve todos no combate”, avalia.
Até lá, o trabalho de
conscientização e mutirão vai continuar. Inclusive outros serão realizados

no município. A Sala de Situação tem um cronograma para passar em todos
os bairros de Maravilha.
A data ainda será definida com a comunidade.
O último relatório divulgado pela Diretoria de
Vigilância Epidemiológi-

ca (DIVE/SC) em 28 de
abril deste ano, Santa Catarina tem 143 municípios
com 9.141 focos do mosquito Aedes aegypti. Maravilha, Pinhalzinho e São
Miguel do Oeste são algumas cidades consideradas
infestadas pelo mosquito.
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Regras de etiqueta
do século 21 para evitar

constrangimento

S

er original é
maravilhoso.
Ainda assim,
ser educado e
gentil e respeitar os limites dos outros nunca cairá de moda. O que
muda com o tempo são
nossos comportamentos
e a maneira como interagimos com as pessoas.

Gentil é aquele
que passa pela
vida do outro,
toca-o com
leveza e marca-o
onde ninguém
mais pode ver”
Josie Conti

1- Olhar para a pessoa
com quem você está
conversando. Se alguém
falar com você, esqueça
que existe celular, por
exemplo. As maiores
grosserias de hoje estão
relacionadas com o
uso de eletrônicos. O
ser humano é, e deve
continuar sendo, o
nosso foco principal de
interação. Ainda mais
porque é absolutamente
impossível prestar
atenção com qualidade
nas duas coisas ao
mesmo tempo.
2- Não marque seus
amigos em fotos,
independente de eles
saírem bem ou mal. Na
maioria das vezes as
pessoas nem gostam de
marcações e as aceitam
só por educação. Se
a pessoa quiser ser
marcada, ela lhe dirá.
Tenha a autorização
para fazê-lo ou conheça

muito bem a pessoa para
saber que isso não a
incomodará.
3- Se a pessoa que está
com você cumprimentar
(ou for cumprimentada)
alguém, pare, olhe e
cumprimente também.
Afinal, aquela pessoa está
na sua frente e merece
respeito.
4- Quando te convidam
a algum lugar, não
responda com a pergunta:
“quem mais estará lá?”.
Isso é de mau gosto,
pois pode passar uma
impressão de que a
pessoa que te convidou
não é motivo suficiente
para você ir.
5- Se alguém estiver
te visitando, desligue a
TV, esqueça o celular e
afaste-se do computador.
Parece muito? Pois
deveria ser o mínimo.
6- Se estiver na casa de
alguém ou tiver visitas em

sua casa, não converse
ao telefone por mais de
cinco minutos. Afinal,
quando nos dispomos
a receber alguém, esta
pessoa merece nossa
total atenção.
7- Quando a comida
estiver servida e todos
estiverem à mesa, só
comece a comer quando
o dono da casa também
estiver sentado. Isso
não vale para todos
os ambientes, mas
certamente vale para a
maioria deles.
8- Quando terminarem
de comer, ofereça-se
para ajudar, tire seu
prato da mesa, ofereçase para pagar ou dividir
a conta. Gestos como
esses, independente da
aceitação do anfitrião,
mostram que você tem o
mínimo de consideração
com o trabalho que ele
teve e que ainda terá
com você. Lembre-se que
ninguém tem a obrigação

de te servir e muito
menos de te sustentar.
Relações são mediadas
por trocas e essas trocas
devem transitar entre
afetos, gentilezas e
prestatividades de um para
com o outro. Se você não
pode ajudar de um jeito,
ajude de outro.
9- Sempre desligue o
som do celular quando
estiver no teatro, cinema,
biblioteca ou durante uma
aula. Até alguns anos
ninguém precisava disso.
Confie em mim: você vai
sobreviver!
10- Não importa o que
você acha, se você
estiver na casa de outra
pessoa, a palavra final
sobre o que pode e o
que não pode acontecer
naquele espaço deve ser
do anfitrião. Não está
bom? Se for um crime,
chame a polícia. Mas se
for conflito de opiniões
e você considerar aquilo
inaceitável, talvez esse

não seja o seu lugar.
Afinal, aquela casa não é sua.
11- Cumprimente o
vizinho, o porteiro, a
pessoa do elevador.
Agradeça e sorria. Não
gosta de ser educado
com os outros? Ok, é
seu direito. Entretanto,
não se considere
educado, pois você
certamente é uma
pessoa grosseira.
12- Quer algo? Dê
exemplos. Não há nada
mais legítimo do que
se mostrar digno de
respeito.
13- Adeque-se. Se
estiver em uma casa
simples, não é falta
de etiqueta comer
com uma colher. Se as
pessoas não tiveram
as mesmas chances
de estudo ou educação
que você, perceba que
o inadequado naquele
espaço pode ser você
mesmo.

Ainda hoje,
embora tenham
se tornado
espécimes raros,
diz a lenda que,
quando vistos,
são facilmente
reconhecíveis.
São aqueles
que nos olham
verdadeiramente
nos olhos, que,
quando íntimos,
nos dão abraços
apertados, que
cumprem suas
promessas
e que não
pensam antes
de se levantar
e oferecer seu
lugar no banco”
Josie Conti

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

Casacos Fluffy
Finalmente o frio chegou chegando! A parte mais difícil
do inverno é sair da nossa cama quentinha, mas até para
isso a moda já achou a solução! Você pode levar um
cobertor para onde for, na forma dos casacos Fluffy! A
palavra Fluffy (que se pronuncia “flãfi”) significa fofinho
em inglês.
Eles apareceram na forma de jaquetas, ou seja, abertos
na frente, como também na forma de casacos fechados,
estilo moletom. São casacos bem volumosos e, se você
tem um pouco de receio disso, a dica é apostar na velha
ilusão de cores, combinando calça e blusa pretas e o
casaco de outra cor ou combinando uma blusa de cor
parecida com o casaco e uma calça de cintura alta.
Talvez você esteja se perguntando a diferença entre os
casacos Fluffy e os casacos de pele tradicionais, que
voltaram com tudo no ano passado. A diferença é na
textura mesmo, pois os casacos de pele têm os pelos
mais compridos, enquanto o outro tipo tem a textura dos
pelinhos dos ursinhos de pelúcia! Se você já tem ou deseja
ter os dois tipos, a dica para escolher o melhor estilo é
observar a ocasião. Enquanto os casacos de pele são
mais sofisticados e perfeitos para ocasiões mais formais,
os casacos Fluffy são mais descolados e perfeitos para
um passeio informal ou até mesmo para o dia a dia.

VOLTA AO MUNDO
por Henrique Hübner

Hoje encerramos nossa jornada pela cidade de Zurique mostrando
os melhores lugares para se visitar enquanto estiver por lá.

Bahnhofstrasse – a rua das grifes em Zurique
Em resumo, você encontra de tudo por lá. Trata-se de uma rua bem movimentada, tanto por locais, como por turistas, e mesmo se você não estiver interessado em compras, vale a pena andar por ali e observar um pouco da arquitetura local com prédios históricos, charmosos e os trams, trens de superfície, passando pela rua. Além disso, esse pode
ser o ponto inicial do seu roteiro para conhecer a pé os pontos turísticos de Zurique.

Lindenhof – uma colina para ver a cidade de Zurique do alto
A Lindenhof é uma praça bem tranquila localizada em uma colina de onde se tem uma vista privilegiada da cidade. É superfácil chegar até lá vindo da Banhofstrasse e passando pela Augustinergasse, uma das ruas fofas do centrinho histórico. Por lá você vai encontrar locais, às vezes senhores de idade, jogando a versão gigante de xadrez e turistas tirando fotos da linda vista!

Agenda de eventos
São Miguel do Oeste
19/5 - Show com Pequena Place –
22h30 Setessete Bar & Bilhar
25/5 - Curso de Acessibilidade
Aplicada – 8h – Crea
26/5 - Feijoada DeMolay – 11h30 –
Salão Paroquial Católico
5/6 - Baú de Histórias: “Contos da
Corte” com Cia de La Curva – 9h30 Sesc
9/6 - Festa Junina com Tiregrito –
22h30 - Setessete Bar & Bilhar
16/6 - Troca solidária – 11h - Container
Óleo e Hupets
30/6 - Dia de Cooperar – 8h30 – Praça
Valmir Botaro Daniel

Maravilha
19/5 - Cinquentenário EEB João XXIII – 10h – Salão Paroquial
Católico
- 2ª Mateada da Adoção – 14h – Praça Padre José Bunse
- 2º Oeste Beer Festival – 18h – República Bowling Pub
- Jantar da Escola de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek
de Oliveira – 20h30 – Salão Católico do Bairro Floresta
20/5 - Kerbfest da Igreja de Confissão Luterana no Brasil
(IECLB) – 9h – Salão Evangélico
24/5 - 150ª AGO Regional Extremo-Oeste – 18h30 – Maravilhas
Park Hotel
25/5 - Munhoz & Mariano – 23h59 – Play Club
26/5 - 5º Encontro de Violões – 14h – Espaço Criança Sorriso
- Jantar-dançante – 20h – Salão Comunitário Linha Três
Coqueiros
27/5 - Festa da Padroeira Nossa Senhora do Caravággio – 9h30
– Salão Comunitário Linha Arabutã
- Festa da Melhor Idade – 10h – Salão Comunitário Linha
Primavera Alta

Lago de Zurique
Na região do lago, aproveite para passar por duas praças icônicas da cidade, a Bellevueplatz, uma imensa praça de concreto onde se situa a ópera de Zurique, e a Bürkliplatz do outro
lado da rua com a escultura de Ganymede e de onde se pode ter uma vista do lago e dos Alpes.

Espero que tenham aproveitado mais uma jornada ao
redor do mundo! Se cuidem e até a próxima!
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

A querida colega
Sonia Daltoé
Wronski, do Grupo
WH Comunicações,
comemorou mais
um ano de vida
nesta sexta-feira
(18). Os colegas,
amigos e familiares
desejam tudo de
melhor em sua
vida. Parabéns,
Sônia!

Os parabéns vão
para Henrique
Hübner, que
completou mais
um ano de vida
na última sexta
(18). Que nessa
nova etapa
você consiga
realizar todos
os teus sonhos.
Felicidades
sempre!!
Votos de seus
familiares,
amigos e colegas
do grupo WH
Comunicações.

Eolina, desejamos paz, saúde e muita
felicidade. Que Deus abençoe ricamente
sua vida! Parabéns pelo aniversário
nesta segunda (21). Felicidades
sempre!! Homenagem de sua família!

Lierni, você é especial pra todas as pessoas
que te cercam. Continue sendo essa pessoa
maravilhosa que é, um exemplo a cada um de
nós. Parabéns pelo aniversário na sexta (18).
Felicidades!! De seus familiares.

Os alunos do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos de Santa
Terezinha do Progresso visitaram
a sede do Jornal O Líder e da Rádio
Líder FM em Maravilha. Eles estão
estudando a temática comunicação
e conheceram o funcionamento dos
veículos. Agradecemos pela bela visita!

Rafael. É tanta fofura que a gente não
aguenta!

Valentina, uma fofura registrada pelas
lentes da Metz Fotografias
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

design em pauta

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

por LUCIANE MOZER

Antes e Depois
Transformando ambientes

SUICÍDIO: precisamos falar para prevenir
A manchete me chamou a atenção: “Brasil vai na contramão do
mundo e apresenta aumento de suicídio”. E quero que chame a atenção de todos vocês.
A matéria relata que a taxa global desse tipo de morte sofreu redução de 26% entre 2000 e 2012. E que isso se deve ao fato de que vários países adotaram estratégias de prevenção do suicídio adaptadas
de acordo com suas condições locais.
Mas infelizmente o Brasil vai na contramão do mundo: no mesmo
período, segundo a OMS, a taxa de suicídio no país cresceu 10,4%. E tudo
está ocorrendo porque o Brasil falha ao não adotar as estratégias de prevenção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
As medidas sugeridas pela OMS são simples, mas que dependem da boa vontade dos nossos administradores públicos:

Realizar mudanças, principalmente em locais de convívio diário, pode renovar a
dinâmica de um ambiente.
Por isso, transformações, por
menores que sejam, são sempre bem-vindas em qualquer
tipo de espaço. Um exemplo
disso são as imagens de an-

tes e depois de mudanças nos
diferentes cômodos da casa,
que provam que o investimento valeu a pena, principalmente quando há um profissional especializado para
guiar e dar assistência a cada
momento.
No entanto, nem sempre

para realizar transformações
aparentes é necessário um
grande investimento. Buscar
inspirações e utilizar a criatividade pode ser a saída. Adicionar artigos decorativos
que refletem a personalidade
do morador já pode fazer toda
a diferença. Muitas vezes, ao

trocar apenas alguns itens de
decoração, o ambiente já fica
diferente e mais bonito. Mas
uma renovação completa,
mexendo em cores, piso, móveis e iluminação, pode deixar o cômodo lindo, de uma
maneira que você nunca imaginou. Veja alguns exemplos:

1. Promover o suporte e a reabilitação das pessoas com
comportamento suicida.
2. Melhorar o diagnóstico e o tratamento dos transtornos
mentais.
3. Aumentar a atenção entre profissionais de saúde para suas
próprias atitudes e tabus em relação à prevenção do suicídio e
às doenças mentais.
4. Identificar e reduzir a disponibilidade e o acesso aos meios
para se cometer o suicídio.
5. Aumentar o conhecimento através da educação pública sobre
doenças mentais e seu reconhecimento precoce.
6. Auxiliar a mídia sobre como noticiar suicídios.
7. Incentivar a pesquisa na prevenção de suicídio.
8. Promover o treinamento de equipes de saúde e indivíduoschave, como lideranças das comunidades.
9. Promover o suporte para familiares, amigos e pessoas
próximas de indivíduos que faleceram por suicídio.

Mas a sociedade está fazendo sua parte, temos valorosos voluntários que fazem um trabalho incansável na prevenção ao suicídio.
Eles fazem parte do Centro de Valorização da Vida (CVV), que presta
serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. Temos também o CVV Comunidade, que disponibiliza diversas ferramentas de auxílio, como o Grupo de Apoio
aos Sobreviventes de Suicídio (GASS).
Agora eu quero fazer alguns questionamentos: será que os governantes aqui na nossa região sabem destes números? Será que os
secretários de Saúde sabem que o suicídio é um caso de saúde pública? Será que sabem da existência do CVV? Pelas suas atitudes, acredito que não. E o pior, nem buscam ter conhecimento.
Mas saibam que o suicídio é um fenômeno complexo, que pode
afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Então não é um assunto que
possa ser deixado de lado.
Torço para que ocorra uma mudança de atitude, que os nossos
governantes sejam sensibilizados e voltem seus olhos para este assunto tão sério. Pois falar sobre o suicídio é a melhor solução.

Sim, é possível mudar a sua casa com muita criatividade e pouca reforma!

na sua estante
Conto de areia
Uma confissão

Uma confissão registra a
intensa crise de fé de Tolstói
quando, em 1879, já tendo
escrito duas das mais
aclamadas obras da literatura
universal, Guerra e Paz e Anna
Kariênina, ele se questiona
sobre o sentido da vida e é
confrontado com sentimentos
suicidas.
A narrativa de sua crise e a
busca por respostas estão
apresentadas, de maneira
autêntica e não menos
comovente, em tradução
exemplar de Rubens Figueiredo.

Entre 1967 e 1974, Jim Henson e Jerry Juhl
prepararam três versões de um roteiro para um
longa-metragem chamado Conto de Areia. Enquanto
trabalhava na última revisão do texto, Jim Henson
começou a se envolver na produção de Vila Sésamo
e O show dos Muppets, e abandonou o cinema
experimental para se concentrar nos projetos que o
tornaram um criador de renome mundial. O roteiro
de Conto de Areia, o único longa-metragem que
Henson nunca chegou a filmar, acabou nos arquivos
da The Jim Henson Company. Contudo, graças à arte
de Ramón K. Pérez (Wolverine e os X-Men, Gavião
Arqueiro), a obra finalmente ganhou vida como uma
graphic novel de impacto visual a altura do gênio que a
concebeu. Ganhadora de três prêmios Eisner em 2012
(Melhor Álbum Gráfico, Melhor Desenhista e Melhor
Design de Publicação), dois prêmios Harvey (Melhor
Álbum e Melhor História) e do Joe Shuster Award.
Também foi eleita melhor publicação do ano em 2012
pelos sites iFanboy e Comics Alliance.
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Estilo de decote que Construções não utilivaloriza os ombros zadas para moradia
"(?) Kombat",
Jogadora brasileira
clássico jogo de luta
de vôlei

(?), seca
e oleosa:
tipos de
pele

(?) de macarrão: acompanha
o churrasco

Explodir
Auxiliam a
visibilidade
do motorista

Novembro
(abrev.)
Marcha
do carro

Prefixo de
"anti-herói"
O "teen"
Reconhecimento de
(?), serviço
de cartórios
Planta,
em tupi
A de
foguetes
da Nasa é
realizada
em Cabo
Canaveral,
na Flórida

Ave que
possui uma
bolsa em
seu bico

Alimento de
peixes (pl.)
Sem (?):
atemporal
Idade, em
inglês
Rainha de
Esparta
(Ant.)
Aparo

Álcool (?):
o responsável pela
embriaguez

Veloz, em
italiano
Composto
orgânico
usado como solvente

(?) com
carne,
prato
mexicano

"(?)Rainha",
oração
católica

Parte mais distante
de uma região
Otávio Augusto,
imperador romano

Partes
de uma
expressão
matemática

(?) leve,
tipo de
pista de
corridas

(?) Peixoto, repórter
Monograma
de "Max"

3/age — caa. 4/leda — mari. 5/chili. 6/veloce.

BANCO

Arrastar
a (?):
paquerar
(gír.)

O lobo
líder da
alcateia

66

Solução

vamos colorir

(?) Tatu,
personagem de
Lobato
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espaço gourmet
BOLO INDIANO
INGREDIENTES
MASSA:
8 claras
6 gemas
100 g de manteiga
1 e 1/2 xícara de açúcar
2 xícaras de farinha de rosca
1 colher de sopa de canela
em pó
1 colher de sopa de fermento em pó

RECHEIO:
2 gemas
1 lata de leite condensado
1 colher de sopa de manteiga
1/2 lata de leite de vaca (medida pela lata do leite condensado)
MODO DE PREPARO
MASSA:
Bata as claras em neve e re-

serve. Bata as gemas, o açúcar
e a manteiga até formar um
creme. Adicione a canela e a
farinha de rosca (a massa vai
ficar bem seca), misture bem
e acrescente a clara em neve
sem bater. Por último, acrescente o fermento na massa,
misturando levemente. Leve
para assar por aproximadamente 40 minutos, a 180°C.

COBERTURA
E RECHEIO:
Misture todos os ingredientes numa panela e leve ao
fogo baixo até ganhar consistência de brigadeiro mole.
Divida o bolo ao meio e recheie com metade do creme. A outra metade coloque
por cima e acrescente canela em pó.
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EM SÃO MIGUEL DO OESTE Lais Souza falou sobre a vida, a carreira, o acidente que a deixou tetraplégica e
a batalha que enfrenta todos os dias em busca de uma qualidade de vida melhor

Ex-ginasta Lais Souza emociona em palestra
sobre superação
Simplicidade, simpatia
e muita, mas muita superação são as características que
podem, de longe, definir Lais
Souza. A ex-ginasta olímpica
esteve em São Miguel do Oeste nesta semana, onde proferiu, na quinta-feira (17), a
palestra Códigos de Superação. Durante a explanação,
no Centro Cultural da Unoesc, Lais falou sobre sua vida,
carreira, o acidente que a deixou tetraplégica e a batalha
que enfrenta todos os dias em
busca de uma qualidade de
vida melhor.
“Sempre fui muito espoleta, de não parar. Com a
quantidade de anos que tive
de treinamento, imagina! Eu

Camila Pompeo/O Líder

A ex-ginasta olímpica esteve em São Miguel do Oeste nesta semana e conversou com
a reportagem do Grupo WH Comunicações

fui de 100 a 0 de movimento, no momento que decidi
levar minha história, passar
para frente, foi muito para que
eu aprendesse. Já tinha visto
muita coisa e eu achei que po-

deria passar algo para frente.
Ter começado esse trabalho
está sendo muito gratificante,
de muito conhecimento”, disse Lais, à reportagem do Grupo WH Comunicações.

Lais Souza tem 27 anos e
atuou na Seleção Brasileira de
Ginástica Artística por muito tempo. A ginasta participou
de duas edições das Olimpíadas, em Atenas (2004) e Pequim (2008). Em 2013, aos
25 anos, conquistou uma
vaga para representar o Brasil nas Olimpíadas de Inverno, na Rússia. Porém em um
treinamento no dia 27 de janeiro de 2014, Lais sofreu um
acidente e lesionou a coluna.
Com o valor arrecadado com as palestras, Lais investe no tratamento pela
qualidade de vida e ensina a outras pessoas como é
possível se superar todos os
dias. “Hoje é o meu traba-

lho, posso dizer que eu vivo
disso. Normalmente, trabalho para ganhar o movimento, faço eletroestimulação,
fico em pé para melhorar minha pressão e isso melhora
minha saúde, as novas sensações dessa nova Lais. O

grande ponto é ser feliz, me
superar, não deixar a minha
vontade, porque estou sem
movimento, nas mãos de outras pessoas. Aprendi a pegar
as rédeas da minha vida e seguir pelo caminho que eu realmente quero”, finaliza.
Marcos Lewe/WH Comunicações

Com o tema Códigos de Superação, palestra foi realizada na quinta-feira (17) em São
Miguel do Oeste

SÃO MIGUEL DO OESTE

Proprietário de empresa de turismo recorda acidente que envolveu
ônibus com torcedores da região
O Grupo WH Comunicações conversou com exclusividade com o proprietário da
empresa Casanova Tur de São
Miguel do Oeste, Maico Casanova, sobre o acidente com um
ônibus da empresa na madrugada de domingo (13), em Iraí/
RS. O coletivo era ocupado por
26 passageiros, entre eles o proprietário da empresa, além de
dois motoristas. Doraci Cella, de
57 anos, motorista que conduzia
o coletivo no momento do acidente, faleceu no local.
O ônibus retornava de uma
viagem à cidade de Porto Alegre,
para onde havia levado torcedores gremistas ao clássico GreNal, na Arena do Grêmio. Participavam da excursão torcedores
de São Miguel do Oeste, São José
do Cedro, Itapiranga, Maravilha
e Cunha Porã. Casanova lembrou o momento do acidente,
falou sobre a assistência aos envolvidos e como seguem os trabalhos da empresa depois dos
momentos de angústia no acidente. Acompanhe a entrevista:
WH COMUNICAÇÕES - O
que aconteceu naquela ma-

drugada? Do que você se recorda?
Maico Casanova - Eu estava
na segunda poltrona, estava dormindo no momento do acidente. Acredito que quando ele passou pela lombada, que deu um
baque forte, foi o momento que
nós acordamos. Em seguida,
uma situação bem complicada,
bem trágica, árvores pela frente,
pessoas gritando. Foram segundos que pareciam uma eternidade. Quando o ônibus parou, foi
um tumulto, todo mundo desesperado querendo sair, não sabia
o que tinha acontecido. Alguns
desmaiaram, como eu, na hora
de sair passei mal. Conseguimos
sair um a um do ônibus e logo
pedir socorro para levar os machucados para o hospital de Iraí.
Quem nos socorreu foi uma van
da nossa empresa, que vinha
logo atrás. Logo em seguida começaram a chegar Bombeiros,
Samu e outras pessoas.
WH COMUNICAÇÕES Foram momentos de angústia? Como foi o socorro?
Maico Casanova - Naquele
momento, estava eu e mais três

Marcos Lewe/WH Comunicações

Proprietário da empresa Casanova Tur de São Miguel do Oeste, Maico Casanova

pessoas. Fomos os primeiros
que chegamos na pista para pedir socorro. Nós éramos os mais
machucados. Quebrei três costelas e machuquei muito o corpo. A gente abordou dois veículos e eles não prestaram socorro,
o terceiro veículo que prestou
socorro foi a van com o motorista da empresa.
WH COMUNICAÇÕES Como está a situação dos demais passageiros?
Maico Casanova - Teve uns
três ou quatro passageiros que
tiveram fratura de costela, teve
um que fez uma cirurgia em um

braço, uma senhora que machucou o braço. Os demais foram
pontos, mas estão todos bem.
WH COMUNICAÇÕES Quanto à dinâmica desse acidente, o que se sabe até o momento?
Maico Casanova - A gente não pode passar informações
que não são oficiais. Esta semana o ônibus vai para perícia,
para deixar as coisas claras. Dou
100% de certeza que não houve
falha mecânica no carro. Penso que aconteceu alguma coisa com o motorista, porque em
momento nenhum ele usou o

freio do carro, ele simplesmente
pulou dois tachões, em seguida
pulou uma lombada alta e em
seguida saiu da pista.
WH COMUNICAÇÕES Qual era a condição física do
motorista? Ele havia dormido
durante a viagem?
Maico Casanova - O Doraci Cella é uma pessoa que praticamente se criou junto comigo,
tinha 40 anos trabalhando com
ônibus e caminhão, era um cara
muito experiente. Nesse dia, eu
estive na cabine com o outro
motorista. Até Sarandi veio outro motorista dirigindo e de Sarandi para frente, o Doraci assumiu, dirigiu 110 km. Ele dormiu
das 19h até a meia-noite. Essa
possibilidade de sono não existe, ele estava descansado, estava
tranquilo. Alguma coisa aconteceu com ele, eu acredito, para
acontecer esse acidente fatal.
WH COMUNICAÇÕES Como está sendo a assistência
a esses envolvidos?
Maico Casanova - Desde o
primeiro momento do acidente,
quem prestou os primeiros so-

corros foi o outro carro da empresa, em seguida eu fui transferido para São Miguel do Oeste. O
outro motorista ficou acompanhando as vítimas, as famílias,
passando informações. Na segunda-feira orientamos pessoas
da empresa para dar esse suporte e continuamos dando suporte. A empresa possui seguro, está
dentro da legislação e estamos
tentando dar o maior suporte possível para todos os envolvidos.
WH COMUNICAÇÕES Foi uma situação angustiante. Como fica o lado profissional agora?
Maico Casanova - A vida
segue, mas está complicado
para sair da mente aquela situação. Temos que pensar que
quem está nesse ramo é assim
mesmo, ninguém quer uma situação dessas, mas infelizmente aconteceu. Vamos pensar
que foi a primeira e a última,
porque é muito triste, é trágico, e isso marca muito. Tenho
que agradecer a Deus por estar
aqui podendo dar essa entrevista para vocês.
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RECONHECIMENTO

Lions Clube completa cinco
décadas de atuação em Maravilha

N

o dia 25 de maio de
1968 o Lions Clube
iniciou as atividades
em Maravilha, como resultado
da dedicação e esforço de pessoas com um objetivo em comum: ajudar a comunidade.
Para comemorar o aniversário
de 50 anos, o Lions Clube, atualmente com 73 integrantes,
irá realizar homenagens aos
sócio-fundadores e ex-presidentes. A solenidade ocorre sexta-feira (25), no Lar de
Convivência, às 20h.
A fundação do clube de
serviço no município contou
com a orientação e apadri-

nhamento de Victorino Zolet, do Lions Clube de Chapecó. A primeira reunião
ocorreu no Clube Recreativo Maravilha, com a presença de 22 companheiros. Nesta data, o juiz da Comarca de
Maravilha, Elói Luís Dadan, e
o promotor, Silvio Noronha,
receberam a Carta Constitutiva, tornando o clube oficial.
Na época, os participantes organizaram campanha para
construir uma casa ampla e
confortável para o juiz e sua
família. Atualmente o local é
sede da Banda Marcial Cidade das Crianças.
Fotos: Divulgação

AÇÕES
Na época recebemos a visita de
Victorino Zolet, de Chapecó, que tinha
como objetivo fundar o Lions em
Maravilha. Ele explanou
sobre a importância de
termos uma organização
como essa em nossa cidade,
como forma de somar forças
para buscar benefícios em
prol da comunidade. Uma
das primeiras ações foi
trazer a repetidora de TV e
posteriormente o telefone. Me sinto
honrado por ser um dos fundadores
e ter minha filha participando
ativamente como companheira leão.”
Ervino Klamt, sócio-fundador

Victorino Zolet fez a entrega do sino e do martelo ao primeiro presidente, Eloi Dadan

Clube de serviço é destaque
no envolvimento em
campanhas e atividades
voltadas à comunidade

É uma data histórica para o
Lions Clube Maravilha. O nosso
grupo se torna efetivo quando
há participação da
comunidade. Todos os
valores arrecadados
são originários da
nossa comunidade
maravilhense, nós
simplesmente
intermediamos
e aprimoramos
esses valores. Devemos aos
maravilhenses todos os esforços.”

O Lions Clube Maravilha trabalha de forma voluntária para o
desenvolvimento do município,
com ações destinadas a pessoas
carentes ou com necessidades.
Em 1969, com o surgimento das
primeiras televisões na região, os
leões desenvolveram uma campanha para trazer uma antena repetidora de sinal. Já no ano 1973
os membros do Lions Clube Maravilha auxiliaram na fundação
do Grupo Escoteiro e em 1975 do
Harmonia Campestre Clube.
O Lions também esteve
presente nas tratativas para o
município contar com uma
agência do Banco do Brasil,
coletando informações para
comprovar a viabilidade da im-

Testes de visão feitos nas escolas

Rudimar Begrow, atual presidente
Atualmente a casa é sede da Banda Marcial

Preparação para o Jantar do Peixe

plantação. Os companheiros enviaram ainda indicações aos governantes para exigir a conclusão
da BR-158.
Uma das campanhas humanitárias de maior importância realizada pelo Lions Clube é a
Campanha da Visão, feita nas escolas por meio do teste de acuidade visual em crianças entre
seis e sete anos. Os alunos que
apresentam alguma deficiência
são encaminhados para consulta
e, se necessário, o Lions ajuda na
aquisição de óculos. De acordo
com os integrantes, a campanha
ocorre há aproximadamente 40
anos e os recursos são adquiridos
com o lucro do Jantar do Peixe ou
da venda de lasanhas.
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As campanhas para aquisição de cadeiras de rodas iniciaram na década de 80 e desde então são feitas todos os
anos, com o objetivo de angariar fundos, como as tradicionais feijoadas.
Maravilha passou por
uma tragédia em 1984, quan-

, 19 DE maiO DE 2018

do um tornado atingiu o município. O Lions Clube Maravilha solicitou recursos junto
à Fundação de Lions Internacional para auxiliar na reconstrução da cidade. Assim,
eles decidiram utilizar o valor
obtido para iniciar a construção da Apae.

Em 2011, o Lions Clube
Maravilha, Lions Clube Maravilha Oeste e o LEO Clube
concluíram a construção da

nova sede para as reuniões e
atividades. O local também
contou com doações da comunidade maravilhense.

Sede do Clube está localizada na Avenida Presidente Kennedy

O Lions Clube sempre
apoiou e incentivou campanhas em prol do meio ambiente, com o objetivo de despertar
a consciência ambiental na comunidade. A preocupação com
a conservação do meio ambiente sempre esteve presente, tendo inclusive um comi-

Feijoada é tradicional no município

tê permanente para esta pasta.
“Participamos de várias campanhas de plantios de árvores
na beira de rios, plantio de árvores para embelezamento da
cidade, campanhas de conscientizações sobre descarte e
reciclagem do lixo”, destacam os
companheiros.

O Clube apoia a Banda
Marcial, o Apadrinhamento Afetivo e a campanha de
conscientização sobre o autismo. “Sempre estivemos
presentes em campanhas do
agasalho, de trânsito, distribuições de cestas básicas e
prestamos auxílio a pessoas
com necessidades especiais,
além de atividades junto ao
Hospital São José, onde pos-

Clube auxiliou na construção da Apae

Nestes 50 anos, os membros do Lions Clube Maravilha auxiliaram na fundação do
Corpo de Bombeiros Voluntários, participaram da construção da sede do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(Peti) e apoiaram o desenvol-

vimento do Projeto Adolescer
Feliz, que tratava sobre temas
importantes como sexualidade, drogas e família. O projeto
foi desenvolvido por três anos
junto a escolas do município e
teve como idealizador o médico Guilherme Bloss.

Projeto Adolescer Feliz foi idealizado pelo médico Guilherme Bloss

Plantio de árvores na beira de rios

Produtos angariados na Campanha do Agasalho

Campanha de trânsito

Entrega de roupas na Escola Monteiro Lobato

suímos uma sala destinada
para crianças”, contam.
Os membros do Lions
Clube fazem parte de diversos conselhos, cumprindo
seu papel de liderança e auxiliando no cumprimento das
políticas públicas. Assim, nos
últimos 50 anos o clube presta serviços voluntários com o
apoio da comunidade maravilhense.
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DE REUNIÕES À MÃO NA MASSA Integrantes do Lions Clube auxiliam na melhora em instituições

Entidade promove bem-estar e melhora a vida da comunidade
Um momento de descontração para quem passa por situações difíceis. A pediatria do
Hospital São José de Maravilha
oferece essa oportunidade às
crianças desde o início da década de 1990, quando o Lions Clube investiu em uma brinquedoteca no local.
Graças à entidade, a sala
aconchegante conta com livros, brinquedos, tapetes, poltronas e até televisão. Além da
instalação realizada pelo Lions,
os integrantes frequentemente
visitam e reestruturam o local.
Em 2014 a sala foi reformulada
e ficou com ainda mais detalhes
para os pequenos.
Mas conforme a diretora do
hospital, Neiva Schaefer, não são
apenas crianças que utilizam
o espaço, pois a brinquedoteca também recebe adultos para
momentos de leitura e relaxamento. “Temos pacientes que
ficam por muito tempo aqui e
momentos de distração são importantes. Recebemos uma pe-

Fotos: Divulgação

Brinquedoteca construída pelo Lions no Hospital São José

Integrantes realizam ações frequentes no local

dagoga na sala, ela faz atividades e passa matérias escolares”,
explica.
Neiva frisa que a brinquedoteca é fundamental para o Hospital São José. Ela tem a missão
de ajudar a amenizar o sofrimento e o desconforto do paciente hospitalizado. “Nesses
mais de 20 anos, ela nos auxilia na aceitação do tratamento
e dos cuidados oferecidos pelos
profissionais. Neste espaço são
desenvolvidas atividades prazerosas, que ajudam a criar vínculo entre criança, a família e a

atividades benéficas.
Conforme o diretor da instituição de ensino, Dércio Roque
Hermann, os integrantes da entidade já participaram de diversas
ações e anualmente contribuem
na organização do Brechó. “Para
a nossa comunidade, o Lions é
essencial, ele contribui com o
desenvolvimento social dos estudantes e sem dúvida, sem ele
as coisas seriam ainda mais difíceis”, afirma.
A entidade também participou da construção do projeto do Centro Múltiplo de Apoio

equipe de saúde, compreendendo os processos de humanização hospitalar”, declara.
PELA EDUCAÇÃO
Quem conhece o Lions Clube provavelmente já ouviu falar
da Campanha da Visão. O projeto auxilia todos os anos dezenas de crianças a enxergar
melhor através de testes, prevenindo problemas, e da doação
de óculos. Na Escola de Ensino
Fundamental Juscelino Kubitschek de Oliveira, por exemplo, a
Campanha da Visão é uma das

à Criança e Adolescente, construído com apoio da administra-

ção de Maravilha. Na época, em
2003, ele recebia crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e atualmente
sedia o Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV). Ao todo, 160 jovens passam pela edificação diariamente
e participam de atividades socioeducativas e culturais. “Sempre
tivemos a parceria do Lions em
ações beneficentes, visitações
e apoio em projetos realizados”,
conta a diretora do SCFV, Liane
Rodrigues da Silveira.

Clube também participou da construção do projeto do Centro Múltiplo de Apoio à
Criança e Adolescente

MATERIAIS ORTOPÉDICOS

Trabalho voluntário sem dia e horário marcado
Paulo Preuss é membro do
Lions Clube Maravilha há oito
anos e há sete é responsável
pela entrega de cadeiras de rodas, muletas e andadores. Ele
já é conhecido pela comunidade local e rotineiramente procurado para empréstimo destes
objetos. Semanalmente, cerca
de 10 cadeiras de rodas e 12 pares de muletas são emprestados
para pessoas da comunidade.
Tudo é devolvido para o
clube quando a pessoa não
precisa mais do material, para
que outros possam ser beneficiados. Preuss relata que sempre há cerca de 30 cadeiras de

rodas emprestadas e outros 35
pares de muletas. Ele também
é responsável pelas restaurações destes materiais, quando
necessário.
Para Preuss, não tem dia,
nem horário marcado, quando
se trata de ajudar quem precisa.
Os objetos ficam armazenados
em sua empresa no ramo de estofaria e, como reside no andar
de cima da sala comercial, atender as pessoas em qualquer horário fica mais fácil. Esta é uma
das principais ações do clube
em prol da comunidade e uma
atividade voluntária que traz
satisfação para Preuss.

Anualmente o clube adquire novas cadeiras e muletas
para atender a demanda da comunidade. Os recursos são ar-

recadados na tradicional feijoada, que neste ano será realizada
no dia 9 de junho. Para Preuss,
fazer parte do Lions Clube Ma-

ravilha e comemorar o cinquentenário é motivo de muita honra. Ele destaca a força do
clube no município e também

afirma que o Lions abre caminhos para a solidariedade, envolvendo grande parte da comunidade local.

DEPOIMENTOS
Desde que estou nos meios de comunicação, lá se vão mais de 30 anos. Nos meus
programas de rádio, quando procurado pelas famílias que tinham alguém precisando
de uma cadeira de rodas ou muletas, sempre recorri ao Lions e sempre fui prontamente
atendido, assim como as pessoas que necessitavam também. Mas recentemente
minha mãe, com 91 anos de idade, precisou de um andador e mais uma vez o
Lions, através do Paulo Preuss, emprestou o equipamento. Elogiável esse trabalho
desenvolvido pelo Lions, tem ajudado muitas pessoas e famílias com esse auxílio”,
Genuir Bassani
Fotos: Divulgação

Carine Arenhardt/O Líder

Paulo Preuss
é responsável
pelo empréstimo
dos materiais
ortopédicos

Todo este empenho dos
voluntários é reconhecido pela
sociedade. Buscamos dois
depoimentos de pessoas que
já precisaram de empréstimos
e hoje agradecem ao Lions.
“Ninguém se prepara para estas
coisas. Você sempre acha que só
vai acontecer para os outros, aí sem
esperar você precisa de uma cadeira
de rodas ou um par de muletas.
Comigo foi em outubro de 2017.
Precisei de um par de muletas, usei
por 45 dias, e então passei para
outra pessoa que estava precisando.
Ainda bem que estes ‘anjos’ dos
clubes de serviços estão sempre
de prontidão! Lembrando sempre
que como você precisou, outros
também podem precisar, então
pegou emprestado, devolva”,
Alberto Niedermeier
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Nove casos de abuso sexual
já foram atendidos em 2018
Araceli tinha oito anos
quando foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada por jovens de classe média/
alta, que nunca foram punidos. O crime bárbaro foi registrado no Estado do Espírito
Santo, em 1973, e foi o gatilho
para uma mobilização nacional. Para lembrar a importância do combate, a lei federal nº
9.970/2000 instituiu, no dia 18
de maio, dia da morte da garotinha, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, com ações em todos os estados brasileiros.
Em São Miguel do Oeste,
além de uma capacitação setorial dos profissionais das pastas de Assistência, Educação e
Saúde, um pedágio informativo foi realizado na sexta-feira (18), no Calçadão. A diretora
de Assistência Social, Marcionize Filipini, explica que o
objetivo foi fazer com que a
comunidade se sinta parte importante no combate ao abuso.
“Essa é uma data em que
os estados e municípios se reúnem para mobilizar as discussões sobre o abuso, para fazer
com que todos se sintam parte do enfrentamento e do combate. Nós não queremos falar
do abuso como algo que vemos no noticiário. Acontece,
sim, na nossa cidade, no nosso bairro, muitas vezes mais
próximo de nós do que podemos imaginar”, explica.
No Brasil o Disque 100,
criado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, é um serviço
de recebimento, encaminhamento e monitoramento de
denúncias de violência contra crianças e adolescentes.

A assistente social Ana Paula Puhle explica que a denúncia é anônima e muito importante. Somente em 2018 já
foram contabilizados pela Secretaria de Assistência Social
nove casos de abuso e exploração de crianças e adolescentes em São Miguel do Oeste.
“Hoje facilita muito o Disque 100, meio por onde as denúncias são feitas de forma sigilosa. As escolas, delegacia,
o próprio Disque 100, os Cras
e Creas, todos somos canais
para atender as denúncias. É
muito importante e mesmo
que seja uma suspeita, é melhor que seja comunicado.
Em 2017, o Creas atendeu 16 casos de situações
de abuso envolvendo crianças e adolescentes. Até metade deste mês de maio, foram nove casos”, menciona.
O abuso sexual pode acontecer dentro e fora do núcleo
familiar, com ou sem contato físico. Por isso, a orientação é que as famílias fiquem
atentas ao menor sinal de mudança no comportamento das
crianças ou adolescentes.
“Nós temos sempre que
trabalhar a consciência de que
o abuso sexual vai muito além
do contato físico, nós consideramos abuso o simples fato de
espionar uma criança e adolescente em um momento íntimo, o fato de expor a criança
ou adolescente para assistir um
filme pornográfico, um conteúdo que extrapole sua capacidade de compreensão. O que as
famílias podem perceber é que
o comportamento nunca muda
apenas em um aspecto, a mudança vai ser no todo, na escola, no comportamento, nas
emoções”, destaca Marcionize.

REPERFILAGEM E ASFALTO Investimento total com as duas licitações
será superior a R$ 500 mil

Governo municipal licita obras
para sete ruas urbanas
Carine Arenhardt/O Líder

Dois processos de licitação
lançados pelo Executivo municipal preveem a contratação de obras
para trechos em sete ruas da cidade. Um dos processos já escolheu a
empresa responsável por executar
a obra de pavimentação asfáltica,
drenagem pluvial e sinalização para
trechos das ruas José Leal Filho,
Abyr Diehl, Princesa Isabel (para
ambas, entre as avenidas Padre Antônio e Sul Brasil) e Ervin Krauspenhar (atrás da empresa JJ).
O investimento para esta
obra será de aproximadamente
R$ 490 mil para pavimentar área
total de 7.449,15 m². Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Celso Maldaner (MDB),
com contrapartida do município
e dos moradores. O município
aguarda a autorização da Caixa

Trecho da Rua Nereu Ramos onde será feito o serviço de reperfilagem

Econômica Federal para executar a obra e aprovação na Câmara de Vereadores do projeto de lei
prevendo a contribuição de melhorias por parte dos moradores.
O outro processo de licitação
deve definir, no fim deste mês, a
empresa responsável por executar o serviço de reperfilagem asfáltica para trechos da Rua Nereu
Ramos, Rua do Imigrante e Rua da

Criança. A reperfilagem é uma camada fina de asfalto colocada sobre o calçamento para melhorar
as condições de tráfego no local.
Conforme o vice-prefeito,
Sandro Donati, esta é uma medida paliativa, até que o município
tenha condições de asfaltar definitivamente os trechos. Ele destaca que a reperfilagem será feita
nos locais mais precários destas

ruas, principalmente em pontos
de morros. O investimento previsto no processo de licitação é
de aproximadamente R$ 85,4 mil,
com recursos próprios do município. O vice-prefeito destaca que
para este serviço não haverá nenhuma cobrança de participação
dos moradores. Donati diz que a
obra deve ser iniciada em breve e
finalizada em pouco tempo.
A partir desta primeira experiência com as três ruas, o município
deve avaliar a viabilidade de contratar a reperfilagem para outras vias
de calçamento da cidade que estejam em condições mais precárias.
O vice-prefeito explica que o município não tem recursos para asfaltar neste momento todas as ruas
de calçamento da cidade e precisa atender as demandas conforme
disponibilidade de orçamento.

COOPERATIVA

Sicoob São Miguel inaugura nova agência
em São José do Cedro
A agência do Sicoob São Miguel em São José do Cedro está
atendendo os associados em
novo endereço, localizado na
Rua Jorge Lacerda, no Centro. O
ato de inauguração e apresentação do novo espaço foi realizado
no dia 11 de maio, com a presença de mais de 200 pessoas entre
conselho, diretoria, associados e
lideranças locais. A partir de agora, os mais de quatro mil associados do município contam com
uma estrutura mais ampla e
bem localizada, que visa atender
melhor suas necessidades, com
mais segurança e comodidade.
Durante a sua fala no ato

Divulgação

Agência de São José do Cedro possui mais de quatro mil associados e representa, em
média, mais de 8% do volume de negócios da cooperativa

inaugural, o presidente do Sicoob São Miguel, Edemar Fronchetti, ressaltou que a mudança
para a nova estrutura representa, em grande parte, o espírito empreendedor, de trabalho e progresso da comunidade

de São José do Cedro. “Nós temos a agência aqui em Cedro desde o ano 1994, mas antes disso os nossos associados
já eram atendidos pela agência de São Miguel do Oeste. Portanto, os agradecimentos tam-

bém são para os associados
que acreditaram na cooperativa desde o seu início”, ressalta.
De acordo com o gerente local, Wagner Junges, a nova agência conta com estrutura alugada de 700 metros quadrados e,
ao todo, 11 profissionais atendem os associados. “Em Cedro temos emprestado aos associados, entre recursos próprios
e BNDES, mais de R$ 61 milhões, o que fomenta o desenvolvimento do município. Nossa
agência administra mais de R$
78 milhões em ativos, isso justifica o investimento que a cooperativa está fazendo”, finaliza.

SÃO MIGUEL DO OESTE

2º EducAÇÃO Escoteira é hoje
O 2º EducAÇÃO Escoteira
em São Miguel do Oeste é uma
promoção do Grupo Escoteiro
Atalaia. O evento será realizado
hoje (19), das 13h30 às 17h, e envolverá os estudantes da EMEIF
Atílio Calza, no Bairro Santa Rita.
A chefa escoteira, Cristiane Cardoso, explica que a atividade é
realizada em todo o Brasil e o

objetivo é levar para a escola o
movimento escoteiro e trabalhar
conteúdos de aula de forma divertida e descontraída. Em São
Miguel do Oeste esta é a primeira vez que a ação é realizada.
“Essa atividade é uma forma que o grupo tem de se aproximar da comunidade, chegar
até outras crianças e adolescen-

tes que não conhecem o movimento e a gente se apresentar,
trabalhando um conteúdo que
para a escola também é útil. Vamos trabalhar nesse caso, alguns conhecimentos da área
de ciências de uma forma diferenciada, como é o trabalho
escoteiro. É muito dinâmico e
muito interessante”, finaliza.
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Apresentações envolvem crianças e encantam mães em 16 eventos durante o mês de maio

Educação infantil faz homenagem para as
mães nas escolas
Fotos: Divulgação

A programação para homenagem às
mães está sendo realizada desde o início
do mês pela Secretaria de Educação de
Maravilha. De acordo com Márcia Campana, que é coordenadora da Educação
Infantil, 13 apresentações já foram realizadas com a participação das mães. As
atividades estão sendo organizadas em
alguns eventos de educação infantil e escolas de ensino fundamental onde há educação infantil.
Márcia explica que as crianças apresentam danças, cantam músicas, além de
acompanhar as mães em palestras e cinema. Ao todo, 13 escolas já promoveram as
ações. Na próxima semana serão três locais de ações e homenagens.
Márcia afirma que o município está satisfeito com a participação de todos, já que
o cronograma foi definido a partir de conversa com as empresas e a administração.
Assim, as empresas não precisam liberar
os funcionários em grande escala, todos de
uma única vez, para acompanhar as apresentações.

Ederson Abi/O Líder

Caic contou com apresentações e entrega dos boletins

Crianças promoveram diversas apresentações no sábado, no Centro Educacional Vereador
Raymundo Veit

Alunos do Centro de Educação Infantil Branca de Neve também organizaram homenagens

Centro de Educação Infantil Sílvia Ebert teve balões e muitas emoções para as mães
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FLOR DO SERTÃO

Profissionais de Maravilha
esclarecem dúvidas sobre
benefícios previdenciários
Na tarde de terça-feira (15) a Secretaria de Assistência Social de Flor do
Sertão promoveu encontro para esclarecimentos sobre aposentadoria e outros
benefícios previdenciários. O evento foi coordenado pela chefa do INSS de Maravilha, Ida Eraci Rauber,
e pela profissional responsável pelo setor de benefícios, Daniela Carine Guarda.
Na ocasião, elas expla-

naram sobre as modalidades
de benefícios previdenciários, como auxílio-maternidade, auxílio-doença e pensão por morte, bem como os
trâmites necessários. As profissionais sanaram dúvidas
dos participantes, principalmente em relação à Reforma da Previdência. De acordo com o prefeito de Flor do
Sertão, Sidnei Willinghöfer,
a iniciativa foi importante e
reuniu público expressivo.
Divulgação

CONHECIMENTO Objetivo é proporcionar a integração das regiões e
promover o debate de políticas públicas

Profissionais da Cultura
participam de Fórum Estadual
Nos últimos dias 9, 10
e 11 profissionais da Cultura da região da Associação dos Municípios do Entre
Rios (Amerios) participaram
do 8º Fórum Catarinense de
Gestores Municipais de Cultura, em Bombinhas.
O objetivo do evento é
proporcionar a integração
das regiões catarinenses,
além de promover o debate
das políticas públicas do se-

Divulgação

Profissionais da região participaram do evento

tor cultural, ampliando o diálogo entre o Ministério da

Cultura, as prefeituras e o governo do Estado, com o obje-

tivo de fortalecer as ações de
programas já existentes e abrir
caminhos para parcerias.
O gestor municipal de
Cultura de Flor do Sertão,
Jovir Zanuzzo, que também
participou do evento, destaca que no dia 15 de junho
Flor do Sertão irá sediar a 1ª
Mostra Cultural da Amerios.
O evento será realizado no
Centro Esportivo Padre Luís
Muhl, às 19h30.

BOM JESUS DO OESTE

Ganhadores do campeonato recebem premiação
Divulgação

Evento foi coordenado por Ida Rauber e Daniela Guarda

ATENDIMENTO

Flor do Sertão conta com
novo médico especialista
O município de Flor do
Sertão conta com mais um
médico especialista. O ginecologista Ederson Pasqualotto atende nas quintas-feiras na Unidade de
Saúde, com exceção da primeira semana de cada mês.
Conforme a secretária de Saúde, Maristela Valler, são realizados mensalmente aproximadamente
45 atendimentos ginecológicos. De acordo com o
prefeito, Sidnei Willinghöfer, a contratação de um especialista na área gineco-

Divulgação

Pasqualotto irá atender na Unidade
de Saúde

lógica já estava prevista
em seu plano de governo.

Na quarta-feira (16) o
Grupo de Idosos Bom Jesus do Oeste promoveu a entrega de premiação do Campeonato de Canastra Mista
da Terceira Idade 2018, que
contou com a participação
de 16 equipes. Na oportuni-

dade, também foi realizada
homenagem para as mães,
seguida de almoço de confraternização. O evento contou com a presença do prefeito, Ronaldo Senger.
Evento contou com a
participação de 16 equipes

OBRAS

Secretaria de Agricultura de Flor do Sertão
passa por reformas
A Secretaria de Agricultura
de Flor do Sertão está sendo reformada. Segundo o prefeito, Sidnei Willinghöfer, será feita a troca
do telhado, esquadrias, forro, piso
e aberturas, além de melhorias na
instalação elétrica. A previsão é de
que a obra seja entregue em três
ou quatro meses e o investimento será de R$ 100 mil, com recursos próprios do município. Além
da reforma estrutural, a obra prevê adequação de acessibilidade.

Divulgação

Obra deve ficar pronta em três ou quatro meses

Willinghöfer adianta que o
próximo espaço que deve receber melhorias é o Centro de Con-

vivência de Idosos, onde atua o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. “Já te-

mos o projeto, mas como o custo será mais elevado, estamos
aguardando. Será feita adequação de acessibilidade, conserto do telhado, instalação de forro, substituição do piso e troca
das aberturas. Atualmente é o
melhor local para realização
de palestras e eventos, por isso
precisamos investir para melhorar o ambiente”, diz, adiantando que o valor da obra será de
aproximadamente R$ 200 mil.
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obituÁrio
ELOÍSA MAFALDA
A atriz Eloísa Mafalda
morreu na noite de
quarta-feira (16), aos
93 anos, em Petrópolis,
no Rio de Janeiro. Ela lutava contra
problemas respiratórios há alguns anos.
Em seu currículo, a atriz tem dezenas de
novelas, incluindo “Mulheres de areia”,
“Pedra sobre pedra”, “Saramandaia”,
entre outras. Eloísa nasceu em
setembro de 1924 com o nome de
batismo Mafalda Theoto. Ela deixa dois
filhos, dois netos e dois bisnetos. Eloísa
Mafalda interpretou papéis marcantes
na TV Globo, como a Dona Nenê da
primeira versão da série “A grande
família”, de 1975. Em 1982 ela foi a Dona
Mariana, também da primeira versão
da novela “Paraíso”. Em 1985 ela viveu
Dona Pombinha, uma beata, na novela
“Roque Santeiro”. Em 1992 foi Gioconda
Pontes em “Pedra sobre pedra”, de
autoria de Agnaldo Silva.
LUCIAN PINTILIE
O diretor romeno Lucian
Pintilie, que viveu no
exílio na França depois
que seus filmes foram
proibidos pelo regime comunista,
morreu na quarta-feira (16), aos 84 anos.
Cineasta comprometido politicamente,
Pintilie foi sinônimo de cinema romeno
por várias décadas, antes do surgimento
de uma “nova onda” de jovens diretores
do país, que ganharam destaque no
cenário internacional. Em 1998 recebeu
o Prêmio Especial do Júri no Festival de
Veneza por “Terminus paradis”. Outros
filmes do cineasta, como “Prea târziu”
(1996), foram exibidos na competição
oficial do Festival de Cannes. Seu
segundo filme, “Reconstituirea” (1968),
designado recentemente como o
melhor filme da história da Romênia
pela Associação Nacional de Críticos,
provocou a primeira proibição pelo
regime de Nicolae Ceausescu. Em 1973
trocou a Romênia pela França, onde
encenou peças de Tchekhov, Ionesco,
Gorki, Ibsen, Pirandello e Strindberg.
Voltou ao país natal após a queda do
comunismo, no fim de 1989.
ELIZEU REZZIERI
O ex-vice-prefeito de
São Lourenço do Oeste
Elizeu Rezzieri, de 76
anos, faleceu na quarta-feira
(16), por problemas de saúde. Ele foi
vice-prefeito no mandato de Sabino
Santin (1973/1977). Entre as principais
realizações está o início das obras da
praça da Bandeira, localizada no Centro
do município. Ele também foi vereador
do município na gestão 1977/1982.
Um dos pioneiros de São Lourenço do
Oeste, Rezzieri, antes de entrar na vida
pública, foi um forte comerciante local.
Atualmente ele morava na cidade de
Cuiabá (MT).
TOM WOLFE
O escritor americano
Tom Wolfe, um
dos maiores e mais
inovadores nomes do
jornalismo do século 20, morreu
na segunda-feira (14), aos 88 anos.
Autor do livro-reportagem “The right
stuff” (que rendeu o premiado filme
“Os eleitos”) e do romance “A fogueira
das vaidades” (também adaptado
para o cinema), ele estava internado
em um hospital de Manhattan, em
Nova Iorque, para se tratar de uma
infecção. Wolfe foi um dos autores mais
influentes do New Journalism (também
chamado de Jornalismo Literário ou
Novo Jornalismo), movimento que
revolucionou a escrita de não ficção
a partir da década de 1960 e que
teve como expoentes Gay Talese,
Truman Copote (1924-1984) e Norman
Mailer (1923-2007). Em suas longas

reportagens autorais, esses escritores
passaram a tratar o jornalismo como
uma forma de arte ao aproximá-lo
da literatura. Usavam técnicas e
recursos de narrativa e de edição
até então associados a romances,
contos e ensaios. No caso de Wolfe,
destacavam-se a sátira, o humor irônico,
a irreverência e a habilidade única com
a linguagem, num estilo de escrita
ousado – alternava passagens eruditas
e sofisticadas com momentos em
que buscava representar a linguagem
oral e desafiava a gramática. Era
uma produção que misturava gírias
e neologismos. O uso incomum da
pontuação também marca a obra do
autor. Tom Wolfe deixa a mulher, Sheila
Wolfe, designer gráfica e ex-editora de
arte da revista “Harpers” com quem foi
casado por 48 anos e com quem teve
um casal de filhos, Thomas e Alexandra.
MARGOT KIDDER
A atriz canadense
Margot Kidder,
conhecida por
interpretar Lois Lane em
quatro filmes do Superman, morreu no
domingo (13), aos 69 anos. A causa
da morte não foi divulgada. Margaret
Ruth Kidder nasceu em Yellowlife, no
Canadá, em 17 de outubro de 1948.
Iniciou a carreira no fim dos anos
1960, mas foi na década seguinte que
alcançou a fama, justamente ao entrar
para o elenco da franquia “Superman”.
Lois Lane foi seu papel mais marcante
e Margot jamais chegou a repetir o
sucesso. Em 1990 ela sofreu um sério
acidente de carro e ficou sem poder
trabalhar por dois anos, chegando
a ir à falência. Em 1996 Margot foi
encontrada pela polícia no jardim da
casa de desconhecidos. Ela estava em
estado de confusão mental e teria dito
ser alvo de perseguição. Aparentemente,
a atriz havia cortado o próprio cabelo.
Em seguida, foi enviada a uma clínica
psiquiátrica. Tempos depois, Margot
afirmou que sofria de transtorno bipolar.
O IMDb lista como trabalho mais
recentes da atriz os filmes “The big
fat stone” (2014), “The red maple leaf”
(2016) e “The neighborhood” (2017).
Margot Kidder foi casada três vezes:
com Thomas McGuane, de 1976 a
1977, com quem teve um filho; com
John Heard, de 1979 a 1980; e com
Philippe de Broca, de 1983 a 1984.
Margot Kidder interpretou Lois Lane
nos longas estrelados por Christopher
Reeve (1952-2004): “Superman: O
filme” (1978); “Superman II – A aventura
continua” (1980); “Superman III” (1983);
“Superman IV: Em busca da paz” (1987).
ROBERTO FARIAS
O cineasta, produtor
e distribuidor Roberto
Farias morreu na
segunda-feira (14), aos
86 anos, no Rio de Janeiro. De acordo
com a Central Globo de Comunicação,
o realizador de clássicos como “O
assalto ao trem pagador” (1962) e de
várias chanchadas estava internado no
hospital Copa Star, em Copacabana,
onde fazia tratamento contra um
câncer. Nascido em 1932 em Nova
Friburgo, Roberto Figueira de Farias é
irmão do ator Reginaldo Faria e tio do
também ator Marcelo Faria – o “s” a
mais no sobrenome foi devido a um erro
durante registro no cartório. Ele chegou
ao Rio para cursar Belas Artes e acabou
indo trabalhar na Atlântida, empresa
cinematográfica. A produtora se tornou
um marco no cinema nacional, com
mais de 60 filmes no meio do século
passado, especialmente as chanchadas
– produções baratas e de grande apelo
popular. Farias tem no currículo mais
de 25 filmes como produtor e diretor.
De 1957 a 1960 fez seus primeiros
quatro longas: “Rico ri à toa” (1957),

“No mundo da lua” (1958), “Cidade
ameaçada” (1959) e “Um candango na
Belacap” (1960). Dirigiu ainda sucessos
de público como “Os paqueras” (1968),
“Roberto Carlos e o diamante cor de
rosa” (1968) e “Roberto Carlos a 300
quilômetros por hora” (1971). Em 1981,
dirigiu “Pra frente Brasil”, premiado nos
festivais de Berlim, Huelva e Gramado,
entre outros. O filme falava da tortura
na ditadura militar. Também trabalhou
na TV, onde dirigiu minisséries como “As
Noivas de Copacabana” e “Memorial de
Maria Moura”. Também foi responsável
por episódios do programa “Você
decide”. Farias foi diretor-presidente da
Academia Brasileira de Cinema e diretor
geral da Embrafilme entre 1974 e 1978.
CLÁUDIA CELESTE
A atriz Cláudia Celeste,
primeira travesti a atuar
em novelas no país,
morreu na madrugada de
domingo (13), aos 66 anos, no Rio de
Janeiro. Segundo amigos, a atriz estava
com pneumonia e o quadro se agravou.
Carioca de Irajá, Cláudia começou a
carreira nos anos 1970, após trabalhar
como cabeleireira em Copacabana,
Zona Sul da cidade. Seu primeiro
grande espetáculo foi “O mundo é das
bonecas”, em 1973, no Teatro Rival, na
Cinelândia. Produzido por Américo Leal,
o show de travestis foi o primeiro a obter
uma licença do governo, depois que eles
foram banidos pela ditadura militar em
1969. Em 1977 o diretor Daniel Filho
assistiu à revista “Transetê no fuetê”
e resolveu incorporar um número do
espetáculo na novela “Espelho mágico”,
da TV Globo, sem saber que Cláudia
era travesti. A atriz contracenou com a
mocinha Sonia Braga. Sua participação
na novela, no entanto, foi cancelada
depois que a imprensa celebrou a
primeira travesti na TV. “Antes, ninguém
sabia que eu era travesti, nem Daniel
Filho. Ninguém nunca me perguntou!
E, como ficou muito ti-ti-ti, tiraram os
capítulos que eu já tinha feito”, contou
a atriz em entrevista à revista “Geni”,
em 2013. Em 1988 a artista foi a
primeira travesti a fazer uma novela do
início ao fim: “Olho por olho”, na extinta
TV Manchete. Em 2016, Claudia foi
homenageada na primeira edição do
Festival TransArte, evento que trata de
identidade de gênero e sexualidade. A
atriz era casada com o ator e bailarino
Paulo Wagner.
DAVID GOODALL
O cientista australiano
David Goodall, de 104
anos, morreu na manhã
desta quinta-feira (10) na
Suíça após sair de seu país para uma
clínica de suicídio assistido. No início
do mês o pesquisador virou notícia
porque queria acabar com sua própria
vida. Goodall não sofria de nenhuma
doença terminal, mas afirmava que sua
qualidade de vida havia piorado muito
com o passar do tempo. Uma nota da
empresa informa que o pesquisador
escolheu uma injeção letal para morrer
e caiu no sono segundos depois. O
cientista estava acompanhado de
netos, familiares e médicos. Goodall
escolheu a 9ª sinfonia de Beethoven
para acompanhar sua morte, ele
morreu tão logo a música acabou.
O cientista doou o seu corpo à
medicina. Ele também pediu para que
não tivesse enterro, nem qualquer
tipo de cerimonial. Segundo a Exit
International, Goodall não acredita
em nenhum tipo de continuação de
vida após a morte. O pesquisador
nasceu em Londres, mas vivia sozinho
em um pequeno apartamento em
Perth, no leste australiano. Ele deixou
seu emprego em 1979, mas se
manteve envolvido com sua área de
trabalho depois disso. Goodall editou

uma série de livros de 30 volumes
chamada “Ecossistemas do mundo”
e foi nomeado membro da Ordem da
Austrália por seu trabalho científico.
Goodall publicou dezenas de estudos
ao longo da carreira e até recentemente
colaborava com várias revistas
especializadas em ecologia.
JULEIDE LOSCHAIDER
CAPELIM
Faleceu no sábado
(12), no Hospital de
Cascavel/PR, aos 45
anos. Seu corpo foi velado na Capela
Mortuária Municipal de Guaraciaba
e sepultado no Cemitério Católico de
Guaraciaba. A família convida para
missa de sétimo dia, a ser celebrada
hoje (19), às 19h30, na Igreja Matriz de
Guaraciaba.

SOLIDARIEDADE

Pizza LEO comercializa
mais de mil unidades
Há mais de cinco anos o
LEO Clube Maravilha promove a campanha Pizza LEO. A
comercialização do alimento tem por objetivo entregar
50% do lucro a instituições maravilhenses e nesta edição o valor será doado à Casa de Apoio
da UTI do Hospital São José.

Ao todo, 1.262 pizzas foram vendidas pelos integrantes do clube, ultrapassando o valor de encomendas dos anos
anteriores. “Somos gratos a todos que participaram da campanha. Em breve faremos a entrega
do valor à Casa de Apoio”, explica o presidente, Diego Engler.

ILDA RUÓS GUEBIN
Faleceu no dia 10 de maio, em sua
residência, em Linha Bela Vista,
Guarujá do Sul, aos 91 anos. Seu corpo
foi velado na Casa Mortuária da Igreja
Matriz de Guarujá do Sul e sepultado
no cemitério municipal.
VALDINO TAUBE
Faleceu no dia 11 de maio, em sua
residência, em Linha São Pedro
Tobias, Dionísio Cerqueira, aos 63
anos. Seu corpo foi velado na Capela
de Linha São Pedro Tobias, Dionísio
Cerqueira, e sepultado no cemitério da
comunidade.
DORACI LUIZ CELLA
Faleceu no domingo (13), vítima de
acidente de trânsito no Rio Grande do
Sul, aos 57 anos. Seu corpo foi velado
na Casa Mortuária de Anchieta e
sepultado no cemitério municipal.
GLADIS IRMA BECKER
Faleceu às 10h do domingo (13),
aos 56 anos, em sua residência. Seu
corpo foi velado na capela mortuária
da Funerária Franke e sepultado no
cemitério municipal de Maravilha.
ELSTOR WEHNER
Faleceu às 22h de segunda-feira (14),
aos 59 anos, no Hospital São José.
Seu corpo foi velado no salão da
comunidade da Linha Sanga Silva e
sepultado no cemitério municipal da
Linha Sanga Silva.
ALCIDES PANDOLFO
Faleceu na segunda-feira (14), no
Hospital Regional de São Miguel do
Oeste, aos 85 anos. Seu corpo foi
velado no Santuário da Nossa Senhora
do Caravággio, em Linha Caravággio,
em Guaraciaba, e sepultado no
cemitério da comunidade. A família
convida para missa de sétimo dia, a
ser celebrada amanhã (20), às 20h,
no Santuário de Nossa Senhora do
Caravággio, em Linha Caravággio,
Guaraciaba.
LEOPOLDO TEODORO FEITEN
Faleceu na segunda-feira (14), no
Hospital Regional de São Miguel do
Oeste, aos 81 anos. Seu corpo foi
velado na Igreja Católica de Linha Alto
Guamerim, São Miguel do Oeste, e
sepultado no cemitério da comunidade.
LUIZ ANTONIO CAVAZINI
Faleceu na quarta-feira (16), no
Hospital São Lucas de Guaraciaba, aos
68 anos. Seu corpo foi velado na Casa
Mortuária de Guaraciaba e sepultado
no cemitério municipal.
ACILLA FENNER
Faleceu às 2h50 de quarta-feira (16),
aos 85 anos, no Hospital São José.
Seu corpo foi velado na Igreja Luterana
da Linha Humaitá e sepultado no
cemitério da comunidade.

ALUNOS E PAIS

Escola DOM desenvolve
projeto Inteligência
Socioemocional
A Escola DOM Sistema Educacional e a Escola de Inteligência, de São Paulo, realizaram,
nesta semana, o primeiro encontro com os pais do Projeto Inteligência Socioemocional, que
também é desenvolvido com
os alunos da instituição de Maravilha. O evento foi no auditório da escola, com palestra de
Aline Espíndola, e marcou o primeiro encontro com os pais.

De acordo com a escola, os alunos participam do
projeto desde o início do ano,
com material disponibilizado pelo escritor Augusto Cury.
O objetivo é trabalhar os valores e outros ensinamentos, integrando pais, alunos e escola.
O tema do primeiro encontro
com os pais foi “Vida em família”,
que terá o próximo evento no dia
19 de junho, também na escola.
Ederson Abi/O Líder

Projeto lotou auditório da escola com pais e alunos
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cotidiano
POR ABUSO SEXUAL Conforme delegado, jovem procurou auxílio
após romper com namorado e foi enganada por suspeito
TRÂNSITO E VOCÊ

por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

DIGITAR E DIRIGIR AO MESMO
TEMPO NÃO DÁ CERTO
As estatísticas demonstram que a falta de atenção é a principal causa de acidentes de trânsito nas rodovias estaduais do Extremo-Oeste de Santa Catarina. Basta o motorista perder o foco no
ato de conduzir o veículo por dois segundos que a tragédia pode
estar feita.
Mas o que mais tira a atenção dos motoristas enquanto conduzem seus automóveis? Perde-se a atenção ao tentar, por exemplo, sintonizar uma estação de rádio ou trocar um CD no aparelho
de som. O motorista igualmente perde sua concentração quando tenta localizar ou ajuntar algum objeto no interior do veículo.
Também causa dispersão da atenção o ato de falar ao aparelho de
telefone celular.
Mas o que tem trazido grande preocupação é o fato de muitos motoristas estar dirigindo enquanto visualizam ou até mesmo
(acreditem!) redigem mensagens no telefone celular (smartphone). A necessidade patológica de acessar e acompanhar as redes
sociais proporciona grande perigo aos usuários das vias públicas.
Segundo informações do site Zero Hora, a distração proporcionada pela visualização de uma mensagem no smartphone faz
as pessoas desviarem o olhar da estrada em média 23 segundos.
Para um carro a 60 km/h, isso representa 380 metros de percurso às cegas. Para um veículo a 100km/h, são 640 metros sem visibilidade.
O legislador tem estado atento a estas situações que proporcionam riscos. Dirigir veículo automotor utilizando-se de fones
nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular constitui, segundo nosso Código de Trânsito, infração de natureza média, sujeita à multa no valor de R$ 130,16.
Os valores das infrações de trânsito foram majorados em novembro de 2016. Além do aumento no valor da multa, nosso código trouxe outra alteração relacionada ao telefone celular. No passado, dirigir veículo com apenas uma das mãos, exceto quando
o condutor deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a
marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo, constituía infração de trânsito de natureza média. Desde
novembro de 2016, esta prática passou a ser caracterizada como
infração gravíssima caso o condutor esteja segurando ou manuseando telefone celular. A multa, neste caso, é de R$ 293,47.
Mas não só os motoristas comprometem a segurança no trânsito por perda de atenção proporcionada pelo manuseio do aparelho de telefone celular. Muitos pedestres, pelos mesmos motivos,
caminham pelas ruas e calçadas absolutamente desatentos em relação a potenciais perigos que os rodeiam. Em razão disso é que
deixamos as dicas: motoristas, esqueçam o aparelho de telefone celular quando estiverem dirigindo. Pedestres, procurem prestar mais
atenção quando estiverem andando pelas ruas.

Idoso de 77 anos é preso após denúncia
e ameaças contra jovem de 22 anos
Polícia Civil

A Polícia Civil de Maravilha
prendeu um idoso de 77 anos,
nesta semana, após investigação
por abuso sexual mediante fraude e ameaças. De acordo com o
delegado Wesley Andrade, responsável pelo caso, a vítima procurou a Polícia Civil na semana
passada e relatou que o suspeito estava fazendo ameaças e tentando coagir para retirar as denúncias, que já estavam sendo
investigadas desde abril. O delegado tem 10 dias para finalizar a
investigação.
Com base nas informações,
o delegado solicitou a prisão preventiva do idoso, o que foi aprovado pelo Poder Judiciário.
Para o delegado, a prisão vai
evitar tumulto e comprometi-

Polícia Civil divulgou imagem do idoso, que já presidiu o Conselho Comunitário de
Segurança e renunciou após as investigações

mento das provas no processo.
Após a prisão, o suspeito permaneceu em silêncio. A vítima
foi ouvida duas vezes.
O crime
Conforme o delegado, a jo-

vem tem 22 anos e procurou o
idoso após romper o relacionamento com o namorado. O objetivo era se reconciliar com o
companheiro por meio de algum tipo de trabalho espiritual. O delegado revela que o

idoso se aproximou da jovem
no primeiro atendimento, tocando o corpo da vítima, e intensificou as ações no segundo encontro. O ato sexual foi
consumado no terceiro atendimento, com justificativa de
que a ação era necessária para
reatar o relacionamento com o
namorado.
O delegado diz que o crime é mediante fraude em razão da atitude do homem,
que se aproveitou da condição
emocional da vítima para praticar os atos. Andrade diz que
a Polícia Civil tenta identificar
novas vítimas, que devem procurar a delegacia para relatar
possíveis acontecimentos semelhantes.

morte da sargento da PM

Polícia Civil solicita perícia complementar
A Polícia Civil, por meio da
Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de São Miguel do
Oeste, solicitou perícia complementar sobre o laudo de necropsia do corpo da sargento da Polícia Militar Viviana Paula Pan.
Viviana faleceu na noite de 2 de
maio, no Hospital Regional Tere-

zinha Gaio Basso de São Miguel
do Oeste, onde estava internada. O quadro de saúde da policial
militar teria se agravado tendo
em vista complicações decorrentes da realização de um procedimento cirúrgico. A polícia não
informou em qual hospital o procedimento teria sido realizado.
Em razão do inquérito ins-

taurado, o corpo foi alvo de perícia para identificação de eventual sinal de culpa, seja ela por
“negligência, imprudência ou
imperícia médica”. Em contato com a reportagem do Grupo WH Comunicações, a delegada Lisiane Junges – responsável
pelo caso – informou que a Polícia Civil já está com os prontuá-

rios do atendimento de Viviana
e já ouviu profissionais médicos do Hospital Regional. Ainda conforme a delegada, a perícia complementar foi solicitada
tendo em vista situações que ainda demandam de esclarecimentos. A sargento Viviana Paula Pan
tinha 42 anos, trabalhava e residia no município de Iraceminha.

OPERAÇÃO

Maconha e armas são apreendidas
As polícias Civil e Militar de
Maravilha, juntamente com o
Canil do 11º Batalhão da Polícia
Militar de São Miguel do Oeste, cumpriram, nesta semana,

três mandados de busca e apreensão no Bairro Bela Vista. Todos foram emitidos após investigações sobre tráfico de drogas.
Segundo a polícia, duran-

te as buscas o cão Colt da Polícia
Militar localizou vários torrões de
maconha. A polícia apreendeu
um revólver calibre 22 e uma espingarda calibre 36. Em uma das

residências os policiais encontraram pássaros silvestres, que também foram apreendidos. A Polícia Militar Ambiental de São
Miguel do Oeste esteve no local.

TRÂNSITO

Motociclista vítima de acidente
está na UTI
Continua internada na UTI
do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso a motociclista
vítima de um acidente de trânsito na noite de domingo (13).
O acidente no cruzamento das
ruas XV de Novembro e Itabe-

raba, no centro de São Miguel
do Oeste, envolveu um GM/
Prisma e a Honda CG, conduzida por Patrícia de Bona.
A mulher estava inconsciente e foi levada ao Hospital Regional, onde, segundo

informações, foi sedada e internada na Unidade de Terapia Intensiva. O condutor do
Prisma, na noite do acidente, negou-se a realizar o teste do bafômetro e disse ter ingerido bebida alcoólica.
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CAMPEONATO REGIONAL O título do sub-18 foi para Dionísio Cerqueira

Princesa vence Dionísio
Cerqueira e conquista o título
As dependências do Módulo Esportivo Municipal de
Princesa ficaram lotadas na
tarde de sábado (12), quando foram realizados os jogos
finais do Campeonato Regional de Futebol, organizado
pela Liga Esportiva Oestina de
São José do Cedro. A rodada
foi aberta com a partida entre
Ipiranga de São José do Cedro
e Dionísio Cerqueira Futebol Clube, valendo o troféu de

campeão da categoria sub-18.
O representante de Dionísio
Cerqueira entrou em campo
com a vantagem do empate, uma vez que havia vencido a partida de ida por 2 a 1. E
com o empate em 1 gol, o Dionísio Cerqueira Futebol Clube comemorou o título. O time
campeão ainda teve o goleador do campeonato, Jonathan
Bernal Rodriguez, com 7 gols
marcados, e o goleiro menos

vazado, Dionei Felipe Simch,
com apenas 11 gols sofridos.
A final da categoria adulto
reuniu em campo as equipes
do DNA Gaiola Club/DME de
Princesa e Dionísio Cerqueira Futebol Clube. Depois do
empate em 1 gol na partida de
ida, em Dionísio Cerqueira, os
dois times entraram em campo em igualdade de condições
de chegar ao título. Num jogo
de alto nível técnico e muito

equilibrado, o representante
de Princesa venceu pelo placar de 1 a 0 e fez a festa de
campeão diante de seu torcedor. O troféu de goleador
foi para Maurício Cardoso
de Oliveira, do DNA Gaiola,
que marcou 9 gols. Já quem
recebeu o troféu de goleiro
menos vazado foi Aldair Ludwig, do União Cedrense Futebol Clube, por ter sofrido
apenas 9 gols.

FUTEBOL

Riqueza e Palmitos estão
na final do Regional
No último fim de semana foram realizadas as partidas decisivas para apontar os
classificados do Campeonato
Regional – Taça Odi Sports/Sicoob. Na partida entre Palmitos e Águas Frias deu Palmitos
por 3 x 0. Já no clássico regional entre Caibi e Riqueza,
a decisão foi para os pênal-

tis. Melhor para Riqueza, que
ganhou de 3 x 1. A primeira
partida da final será amanhã
(20), às 15h30, em Riqueza.
Já pelo naipe feminino as finais serão entre as
equipes do Fluminense e
Águas Frias. A primeira partida será em Tigrinhos, às
15h30 de amanhã (20).
Divulgação

Fotos: Liga Esportiva Oestina/Divulgação

Dionísio Cerqueira Futebol Clube

DNA Gaiola Club/DME de Princesa

Competição é organizada pela Liga Maravilhense de Desportos

GUARACIABA

Abertas as inscrições para o Campeonato
Municipal de Futebol
O Departamento de Esportes de Guaraciaba realizou, durante a semana, reuniões preliminares com os
clubes de futebol interessados em participar do Campeonato Municipal de Futebol
da Primeira e Segunda Divisões, categorias aspirante e
principal. De acordo com informações do assessor técnico esportivo Paulo Cesar Câmera, foi acordado com os
dirigentes das equipes que
na Primeira Divisão poderão participar somente jogadores com domicílio eleitoral

no município de Guaraciaba.
Cada equipe poderá inscrever até quatro atletas de uma
lista de 45 jogadores ranqueados. As fichas de inscrição
de atletas já estão disponíveis
aos 10 clubes que têm direito de participar da Primeira
Divisão no Departamento de
Esportes. As equipes que podem participar são as seguintes: Floresta (Linha Olímpio),
Ouro Verde (Caravággio), Itapagé (Linha Índio), São Tiago (Daltro Filho), Tupy (Linha Traíra), São José (Linha
Tigre), Operário (São Vicen-

te), Flamengo (Sanga Bonita),
Universal (Linha Indiozinho)
e Juventude (Sede Flores).
O Congresso da Primeira Divisão está marcado para
o dia 1º de junho, às 19h, na
sala de reuniões do Departamento de Esportes, junto
ao Ginásio Municipal Genésio Pasinatto. Na reunião para
tratar sobre a Segunda Divisão, representantes de nove
equipes estiveram presentes
e demonstraram interesse em
participar da competição. São
eles: Palmeiras (Linha Olímpio), Ipiranga (São Roque),

Beira Rio (Guatapará Baixo),
Flor da Serra (Cordilheira),
Cruzeiro do Sul (Liso Baixo),
Treze de Maio (Linha Ferreira), Oriental (São Luiz), Cruzeiro (Guataparema) e Solano
(Linha Aparecida). Na Segunda Divisão cada equipe poderá inscrever até três jogadores de fora do município. Os
demais devem possuir domicílio eleitoral em Guaraciaba.
As fichas de inscrição já podem ser retiradas no Departamento de Esportes e o Congresso Técnico está marcado
para o dia 12 de junho, às 19h.

TAÇA MÓVEIS LÉO

Equipes de base
conseguem bons resultados
Na terça-feira (15) as
equipes da Secretaria de
Esportes, Juventude e Lazer de Maravilha estiveram em quadra. Os jogos foram realizados no Centro de
Eventos Carlos Alberto Begrow (Tomatão), em Maravilha, nas categorias sub-7, 9,
11, 13, 15 e sub-17, válidos
pela Taça Móveis Léo de fut-

sal de base, contra Mondaí.
Maravilha perdeu em apenas duas categorias: na sub9, 6 x 0 para os adversários;
e na sub-13, 3 x 1. Pela sub15 e sub-17, categorias treinadas pelo professor Gian
Mauro Silva, vitória de 5 x 2
e 8 x 0, respectivamente. Na
sub-7 vitória de Maravilha
por 5 x 2; e na sub-11, 1 x 0.
Fotos: Divulgação

TAÇA LÍDER FARMA

Rodada do municipal movimenta o
esporte no sábado
Mais uma rodada do
Campeonato Municipal –
Taça Líder Farma foi realizada em Maravilha, no sábado
(12). As partidas foram realizadas no campo do Vasco da
Gama e na Linha 51. No Vasco, a equipe da casa, na cate-

goria aspirante, ganhou de 4
x 1 do Bela Vista; e na principal, vitória dos donos da
casa pelo placar de 2 x 0.
Na Linha 51, na categoria aspirante, o 4S Amizade perdeu para o Canarinho da Primavera Alta,

pelo placar de 1 x 0. Na categoria principal o 4S Amizade ganhou por 3 x 1.
Hoje (19) começa o returno da competição. Na Linha Primavera Alta jogam,
pela categoria aspirante, Canarinho da Primavera Alta

Equipe sub-15 fez 5 x 2 em Mondaí, em jogo realizado no Tomatão

x Atlético Água Parada; e na
categoria principal o time da
casa enfrenta o Canarinho
de Linha Água Parada. Na
Linha 51 tem 4S Amizade x
Vasco da Gama nas duas categorias. Nos dois locais os
jogos começam às 13h45.

Na categoria sub-17 goleada de 8 x 0 contra os visitantes
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VELOCROSS Atleta enfrenta dificuldade para seguir na carreira e
representar Maravilha

Oneide Behling
ZONA DO AGRIÃO

Colorado começa a rondar a temida “zona do
agrião” no Brasileirão. Para não passar o domingo no atoleiro, precisa torcer pelo empate entre Ceará e Vitória. Seria bom o Palmeiras vencer o Bahia.
Contra a Chapecoense na segunda-feira o Internacional precisa triunfar. Também, aí já é pedir demais, torcer para o Grêmio superar o Paraná. É muito cedo, mas o Inter já está nesta situação.
GRE-NAL
Já ouvi muitos jogadores dizer que clássico não se
joga, se ganha. O empate no Gre-Nal foi um resultado
que pode ser comemorado como vitória pelos colorados. Para o Grêmio, teve sabor de derrota. Para o Inter,
uma derrota significaria a inclusão na “zona do agrião”.
SEMELHANÇA
Na primeira vitória da Chapecoense no Brasileirão, diante do Flamengo, tivemos um lance semelhante ao clássico gaúcho. A diferença é que Leandro Vuaden viu pênalti de Jonas em Guilherme. Já
o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou penalidade máxima de Fabiano em Bruno Cortês. Aliás, o assoprador de apito do Gre-Nal não viu três pênaltis claros a favor do Grêmio. Um escândalo.
AMISTOSO
Neste sábado, às 15h30, no Estádio Dr. Leal Filho, em Maravilha, teremos a oportunidade de ver de
perto dois candidatos ao título do Estadual de Amadores. A competitividade entre ambos pode ser considerada como um grande atrativo nesta tarde. Mesmo sendo um amistoso, acredito em um belo duelo
entre CRM X Guarani de São Miguel do Oeste. As
duas equipes vêm fortes para essa nova disputa.
QUE SEMANA
Semana de classificação para Grêmio e Chapecoense. Tricolor Gaúcho venceu o Monagas e avançou para a próxima fase da Libertadores. Nos 45
anos de história, a Chape, pela primeira vez, chega nas quartas-de-final da Copa do Brasil. Verdão
do Oeste espera o sorteio para conhecer o adversário e com R$ 2,4 milhões de premiação na conta bancária. Próxima fase será disputada após a pausa da
Copa do Mundo e vai pagar R$ 3 milhões. Alívio financeiro para a Chape com essa premiação recorde.

Piloto de Maravilha desiste de
competição por falta de patrocínio
Com uma carreira recheada de títulos e bons
resultados, o piloto maravilhense de velocross Jaime Mendes, neste ano, enfrenta dificuldades para
poder representar a cidade
em competições importantes. Ele foi obrigado a desistir do Campeonato Paranaense por falta de patrocínio.
Mendes participou da primeira etapa e ficou em segundo lugar. “Fui na pri-

Arquivo

Resultados são positivos sempre que Mendes consegue participar das provas

meira etapa para fazer um
bom resultado e consegui.

Tinha esperança de chamar
a atenção dos empresários

da cidade e região, mas ninguém me procurou”, conta,
ressaltando que foi para o
Paraná com recursos próprios.
Mendes conta que não
tem como bancar sozinho
as despesas e necessita de
patrocínio. Entre as competições que o piloto já foi
campeão, destaque para a
Copa Dirt Race, Copa Pro
Tork Paraná, Copa COVX e
Copa Secreta Motos.

MICRORREGIONAL

REFORÇO

Leão do Vale contrata Jogos Escolares de
12 a 14 anos foram
jogador do Botafogo
carioca para o Estadual realizados em Maravilha
Natural de Romelândia e
desde os 15 anos no Botafogo do Rio de Janeiro, o jovem
jogador Dieverson (Jhon), de
23 anos, acertou, na noite de
quarta-feira (9), a participação no Campeonato Estadual
de Futebol Amador pelo Guarani de Linha Sanga Silva.
Atualmente ele estava no Co-

ritiba. De acordo com a diretoria do Leão do Vale, o atleta vem para jogar, mas estava
parado há quatro meses, e se
aparecer proposta de outras
equipes do futebol profissional, está liberado para seguir.
Para atuar no Guarani o jogador será baixado da categoria profissional para amador.
Divulgação

Jovem de 23 anos vem para defender o Guarani

Durante as últimas duas semanas o município de Maravilha foi palco dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc), de
12 a 14 anos, fase microrregional. Na primeira semana foi a
vez do atletismo, com dezenas
de categorias sendo disputadas.
Nesta semana foram disputadas as modalidades de vôlei, handebol, badminton, xadrez, tênis de mesa e futsal, nos
naipes masculino e feminino.
Até o fechamento desta matéria os resultados do futsal ainda não estavam disponíveis.
Na modalidade de vôlei feminino as classificadas para
a fase seletiva foram as meninas da Escola de Educação Básica (EEB) Nossa Senhora da Salete e no naipe masculino a EEB
Helio Wassun, de Sul Brasil.

O handebol foi a única modalidade disputada apenas
no naipe feminino. Classificadas as meninas de Saudades da
EEB Rodrigues Alves. Na modalidade de badminton a EEB
Jorge Lacerda, de Flor do Sertão, classificou nos dois naipes, Luan Antonio Bortolini e Geisa Caroline Boll.
No tênis de mesa destaque
para o aluno Kauã Cansi, da EEB
José Marcolino Eckert, de Pinhalzinho, e no feminino, Tainá
Hagemann, da EEB Manuel de
Freitas Trancoso, de Iraceminha.
O xadrez classificou
no naipe masculino Mateus Luís Gauer Mueller, da
EEB João XXIII, de Maravilha, e no naipe feminino Julia Zonatto Kuhn, da EEB Jorge Lacerda, de Flor do Sertão.
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PREPARAÇÃO

CONTRATADO

Guarani contrata
CRM realiza jogotreinador para o Estadual treino hoje
Com o Campeonato Estadual fase Oeste batendo à
porta, o Guarani de Linha Sanga Silva estava sem técnico até a última semana. Após diversas especulações, o
Leão do Vale confirmou a contratação de Rafael Tapioca.
O técnico estava à disposição no mercado, foi procurado pela direção do Guarani e aceitou o desafio. Ele comandou o primeiro treino na quarta-feira (16). Rafael já
fez carreira internacional por duas temporadas na Nigéria.

pódium

por joão luís theis

O Clube Recreativo Maravilha vai fazer jogo-treino hoje (19), contra o Guarani de São Miguel do Oeste. A partida ocorre às 15h30 e serve para preparar a
equipe para o Campeonato Estadual, fase Oeste.
Dia 1º haverá a apresentação oficial dos atletas e patrocinadores no Restaurante Zatt. No dia 26 terá congresso técnico do Estadual. A reunião ocorre na Câmara de Vereadores de Maravilha, a partir das 9h.

Engenheiro Mecânico
joaotheis@yahoo.com.br

ESTADUAL Hoje (19) equipe joga em Pinhalzinho pela última
rodada da fase de classificação

Maravilha Futsal empata pela
Liga Catarinense
Na noite de sábado (12),
véspera do Dia das Mães, em
jogo realizado no Ginásio Municipal de Esportes Gelson Tadeu de Lara Mello pelo Campeonato Estadual da Liga
Catarinense de Futsal, Maravilha empatou com Seara.
No começo da partida
deu a impressão que Maravilha havia retomado o bom
futsal apresentado no começo da competição. Maravilha
marcou com Tonini e Biju nos
minutos iniciais. Passado o

Divulgação

Equipe tem três vitórias, dois empates e duas derrotas

susto, a equipe visitante conseguiu organizar as jogadas e
equilibrou o jogo, tirando assim os espaços de Maravilha e

indo para o ataque. Na segunda etapa, Galbas amplia para
Maravilha.
Maravilha ficou com pla-

car favorável até quando faltava um minuto e 15 segundos para finalizar o jogo,
momento em que Seara,
usando o goleiro linha, empatou a partida.
Hoje (19), às 20h15, Maravilha joga em Pinhalzinho
contra Pinhalzinho e Seara
joga em casa contra Bom Jesus do Oeste.
Maravilha está agora na
quinta posição com 11 pontos e Seara em sétimo com
seis pontos.

LIGA CATARINENSE

Sub-16 da Cidade das Crianças é líder da chave A
O time sub-16 da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer/Acema de Maravilha jogou na noite de
sábado (12) em Maravilha, no Ginásio Municipal
de Esportes Gelson Tadeu
de Lara Mello. A partida foi

pelo Campeonato Estadual da categoria. Os donos
da casa ganharam de Seara pelo placar de 5 x 2.

Meninos treinados pelo professor
Gian Mauro Silva fizeram bonito
diante da torcida

REGIONAL

50tões de Maravilha
entram em campo
neste fim de semana
Os 50tões de Maravilha entram em
campo no domingo (20). As duas equipes do município estão com 100% no
Campeonato Regional. Os maravilhenses jogam em Cunha Porã, a partir das
8h30. De Maravilha estão participando o CRM 50tões e Maravilha 50tões.

Divulgação

ESTADUAL DE AMADORES

CRM e Guarani disputam
amistoso preparatório
para a Copa Oeste
Clube Recreativo Maravilha e Clube Esportivo Guarani de São Miguel do Oeste
realizam hoje (19) amistoso preparatório para o Campeonato Estadual de Futebol Amador,
Copa Oeste. Os dois times entram em campo às 16h, no Estádio Dr. Leal Filho, em Maravilha. No dia 31 de maio, feriado
de Corpus Christi, os dois times
voltam a se enfrentar, mas desta vez no Estádio Padre Aurélio
Canzi, em São Miguel do Oeste.

De acordo com informações
do vice de futebol do Bugre, Nei
Reck, o Guarani tem mais um
amistoso agendado para o dia
26 de maio, em São Miguel do
Oeste, diante do Metropol/AFA
de São Carlos. Tanto o Guarani,
quanto o CRM, já estão com seus
grupos praticamente formados
para o Campeonato Estadual de
Amadores. O Congresso Técnico da Copa Oeste está marcado
para o dia 26, às 9h30, na Câmara de Vereadores de Maravilha.

MARAVILHA

Município licita novas obras
Carine Arenhardt/O Líder

Licitações contemplam reperfilagem asfáltica para três ruas e pavimentação para
outras quatro vias

SÃO MIGUEL DO OESTE
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PAGUE DOIS, LEVE UM

Ex-ginasta Laís
Souza emociona
em palestra

Feirão do Imposto
alerta para alta
carga tributária

Palestrante falou sobre o acidente que a deixou
tetraplégica e a batalha que enfrenta todos os
dias em busca de uma vida melhor

Campanha teve palestra durante a semana em
Maravilha e em São Miguel do Oeste haverá
exposição no calçadão hoje (19)
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