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GNIGLER

www.lucasmiguel.com

Um pouco menos de liderança
Há alguns dias, em um treinamento, ouvi alguém falar que o
termo “líder” é melhor do que “gerente”, e que por isso é o termo
que deveria ser utilizado.
Eu entendo a boa intenção da pessoa. Ela quer um ambiente com chefes melhores. Mas os calejados sabem que não se trata apenas da nomenclatura.
É a mesma ideia de chamar o “funcionário” de “colaborador”. Já fui até repreendido por usar o termo “errado”.
Nesse caso de diferenciar líderes e gerentes, o problema
aparece de forma mais evidente: temos muitos livros e cursos
de liderança. Desenvolvemos o líder, essa pessoa supostamente
melhor que o gerente tradicional. Mas que de tanto ler autoajuda, esquece de gerenciar.
Não adianta tentar ser “líder” e deixar o básico e fundamental em segundo plano: orientar, planejar, delegar, coordenar.
Eu eu falei que entendo a boa intenção da pessoa que quer
chamar de “líder”. Ela quer um ambiente com chefes melhores.
Mas tem mais uma pergunta: o que é um chefe melhor? Precisamos, em equipe, entrar em acordo e definir o que esperamos
do líder.

Palestra-show contra abuso e exploração
sexual recebe 930 crianças
O cronograma contra violência e exploração sexual de
crianças e adolescentes encerrou na quarta-feira (23) com
palestra-show ministrada pela
equipe Vilson Cechetti e Deivid Freitas. O evento recebeu
930 alunos das redes municipal

e estadual de ensino, no Lar de
Convivência. As crianças do 1º
ao 3º ano receberam informações sobre como se comportar
diante de uma situação de risco.
O evento foi ministrado em
dois turnos e teve a participação
das crianças do Serviço de Con-

vivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV), que cantaram
uma paródia com a temática.
A programação foi desenvolvida pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras),
Centro de Referência Especializado de Assistência Social

(Creas) e pelo Conselho Tutelar. “É importante debatermos
um assunto importante como
esse. Ao longo deste mês tivemos várias atividades para falar sobre o assunto”, explica a
secretária de assistência social, Khatiucya Lara Immig.
Fotos: Diana Heinz/O Líder

Palestrantes vestiram fantasias para chamar a atenção das crianças

Evento foi realizado na quarta-feira (23), no Lar de Convivência

CHARGE

*

Em outra consultoria, conheci uma empresa que possuía
uma equipe engajada, feliz, motivada.
Mas essa equipe também peca no básico: não se sabe exatamente quem é responsável por o quê, não estão claras as prioridades, os processos básicos não foram padronizados.
O diagnóstico foi o seguinte: a primeira e mais difícil etapa
foi concluída com sucesso. As pessoas estão engajadas e gostam
do trabalho. Mas tem uma dolorosa observação, e confesso que
demorei anos para perceber esse fenômeno: será que o pessoal
gosta tanto de trabalhar nessa empresa justamente porque a
coisa está solta? Será que, quando as regras básicas chegarem,
o clima vai permanecer o mesmo?
Eis o desafio deles (e nosso, sempre): manter a motivação,
mas colocando ordem na casa.

*

Alguém vai dizer: “Mas Lucas, a gente sempre trabalhou assim, do nosso jeito, e sempre deu certo.” Eu sei que sempre deu
certo. Mas qual é o custo para dar certo? Talvez o gerente não
perceba o quanto as coisas poderiam ser mais simples se houvesse… gestão! Cada entrega é um parto. Cada problema é um
incêndio.
Concluo: a empresa, como organização, precisa ter um mínimo de previsibilidade. Atuamos assim, entregamos assim, e se
algo der errado, resolvemos assim. E que venham as exceções.
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LIÇÕES DE VIDA
O que vale a pena? Saúde, família e liberdade... O mais
é apenas nossas loucuras. Quem fecha a porta para o
estresse tem saúde e vida longa e é feliz! Pense nisso!

radar
por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

EMPREENDEDORISMO
A cidade de Maravilha sediou, durante
a semana, a 150ª Assembleia Geral
do Conselho Estadual de Jovens
Empreendedores de Santa Catarina. Além
de palestras e troca de experiências, o
evento teve como destaque visitas técnicas
em três empresas da cidade: Duetto
Concept, de propriedade das amigas Leane
Dreifke e Terezinha Zanin; FM Pneus, da
família Maldaner; e MHNet, do amigo
Patrick Canton. Elas foram indicadas
pelo exemplo de empreendedorismo,
enfatizando o tema inovação nos negócios,
nas áreas do comércio, indústria e
prestação de serviços. Parabéns, amigos!

SOLUÇÃO INTELIGENTE

NÚMERO DE ADVOGADOS PREOCUPA

O Cemitério Municipal Jardim da Paz de Maravilha vai contar com nova
estrutura, sendo 12 gavetas para sepultamentos. O “gavetário” será construído pela empresa Viga Construtora e Incorporadora Eireli, que venceu o processo de licitação. Conforme o secretário municipal de Administração, Cleiton Borgaro, o contrato com a empresa já foi assinado. Ele destaca
que o objetivo é aumentar o número de locais para sepultamento. Inteligente a medida, pois estamos com problemas de espaço no cemitério.

O grande número de cursos de Direito no
Brasil, que já é superior ao do restante do mundo,
é um dos principais desafios da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A grande oferta de novos advogados no mercado preocupa o futuro da
classe. Como agravante, recentemente o MEC
aprovou a criação de mais 35 cursos de Direito.

MISSÃO NA ARGENTINA

DISPUTA ACIRRADA
No último fim de semana foi realizado concurso público para delegado da Polícia Civil do
Rio Grande do Sul. O número de candidatos que
disputaram as 100 vagas para os cargos foi de
16.039, o que dá uma média de 160 pretendentes por vaga. O salário compensa: R$ 20.300 mil.

BONS PAGADORES
Os endividados no Brasil somam, hoje,
um recorde de 61,2 milhões de pessoas, segundo a Serasa. A principal razão é a inadimplência no cartão de crédito...

O nosso amigo Vitor Carlos D’Agostini nos visitou nesta semana e fez um
breve relato sobre a missão que, juntamente com seus colegas da Unoesc, participou na Argentina, buscando fortalecer as relações internacionais durante
este mês de maio. A missão teve dois momentos distintos: o primeiro foi a visita na Universidade Nacional de Missiones (Unam); o segundo, foi a participação da Unoesc no evento da Zona de Integração do Centro-Oeste da América
do Sul (Zicosur), que neste ano foi realizado na cidade de San Miguel de Tucumán. O Zicosur é rede de cooperação entre os países do Mercosul, cujo objetivo é inserir seus integrantes no contexto internacional do ponto de vista da
competitividade, desenvolvendo o intercâmbio econômico, social e cultural...

PESQUISAS?
RISCO OU CONVICÇÃO
Apesar do momento delicado em que se encontra a economia brasileira, muitos executivos
do ramo da construção civil, com tantos imóveis à
venda e desocupados na região para locação, investem em mais edificações, e cada vez mais pomposas, com linda arquitetura. Isto é convicção ou
risco? Não resta dúvida que é uma atitude muito arrojada. No mínimo, não estão acomodados!

Em cada eleição as mesmas polêmicas. As pesquisas eleitorais mudam
o voto dos eleitores. São manipuladas.
Este ano temos um fato novo. O ex-presidente Lula é ficha suja e está inelegível.
Ponto final. É um presidiário e responde a outros processos na Justiça Federal. E os institutos de pesquisa insistem
em fazer pesquisas com o nome do ex
-presidente. Por quê? Todo mundo sabe.

DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
O Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo
Simples Nacional (Pert-SN), mais conhecido como Refis da Pequena Empresa, está aberto para adesão das empresas até o próximo dia 8 de julho. Contudo,
uma dúvida ainda existe para os empresários com débitos e que podem aderir: vale
a pena aderir? A resposta é sim. As condições que foram oferecidas são muito interessantes e as empresas encontrarão muitos benefícios em ajustar suas condições.

ONU
O Comitê de Direitos Humanos da
ONU rejeitou pedido do ex-presidente Lula para que sua prisão fosse evitada.
Até a próxima edição!

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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ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

Presidente da Casan fala
de investimentos em visita
a São Miguel do Oeste
O novo presidente da Casan,
Adriano Zanotto, que assumiu o
cargo no mês de abril, esteve em
São Miguel do Oeste na quinta-feira (17), onde se reuniu com
o prefeito, Wilson Trevisan, e falou dos investimentos realizados
pela empresa em Santa Catarina.
Em entrevista, Zanotto mencionou que desde que assumiu a Companhia, há mais de
um mês, encontrou uma empresa bem estruturada no Estado de Santa Catarina. “A empresa está investindo R$ 2,2 milhões
em saneamento básico. Santa
Catarina, que ocupava a 23ª posição no ranking nacional, que
era um número não muito agradável, hoje está entre os 10 primeiros estados da federação que
está tratando o esgoto. Queremos chegar até o fim do ano que

vem entre os cinco estados. A
empresa está bem aparelhada,
está recebendo recursos importantes para que possamos atender as demandas”, menciona.
Trevisan disse que o objetivo da reunião com o presidente
da Casan foi manter um primeiro contato. Além disso, salienta que a Companhia tem mais
de R$ 15 milhões de investimentos atrasados em São Miguel do
Oeste. “Queremos que a Casan melhore o abastecimento
de água em nossa cidade e invista em saneamento. Percebemos a boa vontade da nova
administração da Companhia
para encaminhar estas demandas, mas não vamos assinar nenhum documento novo
enquanto estes serviços não
forem melhorados”, finaliza.

CORPUS CHRISTI Maravilha e São Miguel do Oeste terão procissões
e produção dos tradicionais tapetes

Feriado terá programação
tradicional cristã
Quinta-feira (31) é feriado de Corpus Christi, expressão que vem do latim e significa
“corpo de Cristo”, e é um dia dedicado à memória e devoção à
Eucaristia. Para o catolicismo,
o mistério eucarístico consiste na consagração do pão, representando o corpo de Cristo, e do vinho, significando o
sangue, que renova o sacrifício de Jesus na cruz. A Eucaristia teria sido instaurada por
Cristo durante a Santa Ceia,
na quinta-feira que precedeu
Sua morte. De acordo com a
tradição, Corpus Christi ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao domingo que celebra a Santíssima Trindade, que,
por sua vez, ocorre no domingo seguinte ao de Pentecostes.

Arquivo/O Líder

Programação realizada no ano passado em Maravilha

Na Paróquia São José Operário de Maravilha, a programação começa no período da
tarde com montagem dos tapetes coloridos, feitos de serragem, flores, sal grosso, pó de
café, tampinhas e outros materiais, na Praça Padre José Bunse.

A tradicional procissão tem
início às 19h no Espaço Criança Sorriso e segue pela Avenida Araucária até a Igreja Matriz,
onde a missa campal será realizada. Na oportunidade, será
aberta a programação das Santas Missões Populares, em come-

moração aos 60 anos da Diocese,
além da renovação do mandato dos ministros da Palavra, Eucaristia, Batismo e Matrimônio.
“Cada comunidade receberá
uma vela que faz parte do cronograma. Convidamos a todos
para a cerimônia tradicional e
bela da nossa igreja”, convidam
os integrantes da Paróquia.
Em São Miguel do Oeste a programação do feriado
de Corpus Christi também está
definida. A celebração na Igreja Matriz São Miguel Arcanjo
está marcada para as 14h. Em
seguida, uma procissão deve
iniciar por volta das 15h30, na
quadra em frente à igreja, retornando posteriormente para o local. Tapetes com flores e muito
verde devem encantar os fiéis.

Ascom

Festival da Cerveja

2º Oeste Beer Festival reúne 16 estilos
de cerveja artesanal em Maravilha
Adriano Zanotto visitou o prefeito, Wilson Trevisan, que cobrou melhorias no
abastecimento de água em São Miguel do Oeste

DESDE O PRINCÍPIO, O SER
HUMANO VIVE ENVOLTO
PELA PAZ DE DEUS
Desde o princípio vivemos no
mundo pacífico de Deus. É como se à
nossa volta resplandecessem os claros raios do Sol. Mas, mesmo vivendo
no mundo da Luz, se estivermos com
os olhos cerrados, não enxergaremos
a luz que brilha em torno de nós. A
chave para solucionar o problema
está em abrir a “janela da mente”.
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

Os apreciadores de cerveja artesanal aproveitaram o sábado (19) à noite
para prestigiar do 2º Oeste Beer Festival, em Maravi-

lha. O frio de 10°C não intimidou o público. Segundo
os organizadores, o Grupo Rock N Hop, cerca de 300
pessoas estiveram presen-

tes. Bandas regionais agitaram a galera. A atração máxima do evento contou com
a participação de Gazu, exvocalista da banda Dazara-

nha. O repertório musical
de rock foi a trilha sonora da noite para degustar
16 estilos de cerveja artesanal produzidos na região.
Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Gazu, ex-vocalista da banda Dazaranha, agitou o público

Dezesseis estilos de cerveja artesanal foram apresentados

Extremo Oeste
Catarinense
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SÃO MIGUEL DO OESTE Foram chamadas 166 pessoas que estavam
registradas no Hospital Regional

Pacientes vão passar por mutirão
de cirurgias ortopédicas
No total, 100 pacientes compareceram e foram atendidos.
Segundo o secretário, Leonir Caron, os médicos especialistas
aprovaram 42 destes pacientes
para realização de procedimentos cirúrgicos, que serão feitos
entre os meses de junho e julho,
no hospital de Itapiranga. Cerca de 15 pessoas foram encaminhadas para a alta complexidade
e três tiveram que ser mantidas
na lista do Hospital Regional devido à necessidade de uma es-

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

Médicos especialistas aprovaram 42 pacientes para realização de procedimentos cirúrgicos

trutura de suporte mais complexa. O restante dos pacientes

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

política

O Centro de Educação de
Jovens e Adultos (Ceja) de Maravilha realizou na terça-feira
(22) a terceira edição da mesa
-redonda, com o tema “Interpretação de textos: compromisso de todas as disciplinas”.
O evento é resultado do projeto coordenado pela professora Alice Teresinha Zardo.
A iniciativa contou com
a contribuição de profissio-

Em roteiro no Extremo
-Oeste, já em pré-campanha eleitoral, o senador federal e pré-candidato ao
governo de Santa Catarina Paulo Bauer (PSDB) visitou São Miguel do Oeste, Guaraciaba e Maravilha,
entre outros municípios.
Em São Miguel do Oeste, o senador destacou o repasse de R$ 100 mil de sua
verba parlamentar em Brasília para o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso.
Em Guaraciaba, o senador
se reuniu com o vice-prefeito, Vandecir Dorigon, o
vereador Clodoaldo Fontana, ambos do PSDB, e lideranças regionais. Em Maravilha, o senador visitou
a prefeita, Rosimar Maldaner, juntamente com lideranças locais do parti-

foi liberado da cirurgia e poderá fazer tratamento alternativo.

Na região, Bauer fala sobre
Ceja de Maravilha
promove mesa-redonda candidatura em 2018
nais de diversas áreas: Jucilei
Passoni Giacomin, diretora
do Ceja; professora da Unoesc Dilva Bertoldi Benvenutti; professor, historiador e escritor Francisco Gialdi; jornalista
Franciele Cristina Borges; psicóloga Chancarlyne Vivian; sargento da Polícia Militar Luís
Carlos Tremea; e Francys Balestreri, coordenador da Sala
de Situação de Maravilha.
Divulgação

Evento contou com a participação de profissionais de diferentes áreas

PROCURADORA-GERAL DA
REPÚBLICA DEFENDE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL DA IMPRENSA

Ascom

WH Comunicações

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
defendeu a criação de um marco regulatório mais protetivo a comunicadores que sofrem ameaças ou são vítimas de violência em decorrência da atividade profissional no Brasil. O posicionamento foi externalizado
durante audiência pública promovida pelo Conselho
Nacional de Direitos Humanos (CNDH), no último dia
7, em Brasília. Raquel DodgE, conforme o site do MPF,
contextualizou a questão sob a ótica da legislação nacional que, de forma geral, assegura a liberdade de expressão. Para ela, no entanto, é preciso considerar não
apenas o conteúdo repressivo, mas também o protetivo das normas. A procuradora-geral da República disse ainda que a PGR lamentou o fato de a maior parte
dos comunicadores ameaçados atuarem em pequenos
municípios, onde praticamente não existem veículos
formais de comunicação. Os dados mais recentes mostram que a região Nordeste concentra o maior número
de ocorrências de crimes contra jornalistas. Para ela, o
combate à impunidade é fundamental para reduzir as
ocorrências.

AQUI NA REGIÃO TAMBÉM EXISTEM CASOS

Paulo Bauer visitou a 103FM e
concedeu entrevista ao programa
Atualidades

do e o presidente do PSDB
em Santa Catarina, deputado estadual Marcos Vieira.
Bauer garantiu que o
PSDB terá candidato ao governo do Estado, nem que
para isso seja preciso concorrer em chapa pura. No
entanto, destacou que as negociações sobre coligações
ocorrerão com todos os partidos, com exceção do PT.

Muitos podem pensar que tal situação diz respeito
apenas a outros locais. Mas infelizmente não. Não tem
muitos dias que acompanhei um colega em uma audiência, já que este havia sido ameaçado no exercício
da profissão. A audiência serviu mais como reprimenda ao cidadão intimidador, para que tal procedimento
não se repita. Mas nos serve também de alerta para termos consciência que também aqui, na região, tem gente que ainda pensa que pode “mandar” na imprensa.
Pobres diabos. Não mandam nem em suas vidas e se
acham no direito de pensar que podem mandar (ou calar) na imprensa. Bem, comigo tais intimidações nunca funcionaram, em que pese já ter havido tentativas de
alguns de calarem este colunista. Principalmente na seara política, que fique bem claro. Na verdade, tais intimidações são efetuadas muito mais “pelas costas” do
que propriamente através de contatos diretos. Contudo, a prática infelizmente existe. Não deixaremos de lutar por este direito de liberdade de expressão. Ou seja, a
ação da procuradora-geral da República vem em excelente hora. Parabéns à PGR.

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.

Uma iniciativa da administração de São Miguel do Oeste,
por meio da Secretaria de Saúde, vai possibilitar expressiva redução na fila de pacientes que
estão à espera de cirurgias ortopédicas. Foram chamadas
166 pessoas que estavam registradas no Hospital Regional para passar por estas cirurgias. Alguns já estavam há mais
de cinco anos na fila. No sábado (19) um mutirão de consultas pré-cirúrgicas foi realizado.

DIRETO
AO PONTO
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COMUNIDADE NOVO BAIRRO

Festa da Padroeira
Nossa Senhora de Fátima
será no domingo (3)
Desde 2009 a Comunidade da Padroeira Nossa Senhora de Fátima, do Novo Bairro, realiza almoço para a comunidade maravilhense. Este ano o evento será realizado no domingo (3), no Salão Paroquial Católico. Conforme o presidente da
entidade, Hugo Franz, dois quilos de carne assada terão custo de R$ 40. Após o almoço haverá matinê com três bandas e
quem já estiver na festa não pagará ingresso. “Convido a todos para a nossa integração. Para nós, do Novo Bairro, é muito importante recebermos outras comunidades”, explica.

PARA RECURSOS

Centro Educacional Mundo
Infantil promove 9ª edição
da Galinhada no Tacho
O Centro Educacional
Mundo Infantil (Caic) realiza, no dia 9 de junho, a 9ª edição da Galinhada no Tacho.
O evento, que é promovido
pela Associação de Pais e Professores e pelo Conselho Escolar, na última edição recebeu mais de mil pessoas.
Conforme a diretora, Ester Rollwagen, o evento promove integração entre a equipe
de profissionais, pais e alunos,
além de garantir lucro à escola. “Nós ficamos muito felizes

em poder promover a galinhada. O almoço é produzido por
profissionais e o lucro será destinado a uma das muitas necessidades da escola”, explica.
O evento começa às 11h30
no Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow e os ingressos custam R$ 15 para adultos
e crianças de seis a 10 anos pagam R$ 10. “Convido a comunidade a participar do evento. Quem não pode ficar para
o almoço, nós entregamos
marmitas prontas”, afirma.

COMPETIÇÃO

Idosos de Maravilha
participam dos Jasti
Um grupo formado por
mais de 30 idosos de Maravilha está em Rio do Sul
para representar o município nos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti). A competição iniciou na quarta-feira
(23) e encerra amanhã (27).
Maravilha disputa as modalidades de bocha feminino,
bolão 23 masculino e feminino e também as modalidades

de dança folclórica e dança
coreográfica. Conforme a coordenadora dos grupos da
terceira idade, Liamar Pedroso, os Jasti reúnem atletas da
terceira idade de todo o Estado. “Proporcionar a ida deste
grupo que se classificou para
a fase estadual é valorizar o
trabalho e o esforço de cada
um em representar seu grupo
e nosso município”, destaca.

PARA DESENVOLVER Evento, que teve início na terça-feira (22),
encerrou com a presença de 900 pessoas

Fórum Empresarial encerra
6ª edição com palestra
Fotos: Nelcir Dall´Agnol/O Líder

Mais de 900 pessoas participaram na quinta-feira (24)
da palestra “O mundo mudou... bem na minha vez”, ministrada pelo mestre e doutor
em Comunicação Dado Schneider. O evento encerrou a
6ª edição do Fórum Empresarial realizado pela CDL e
Associação Empresarial, em
parceria com a Unoesc de
Maravilha, curso de Administração e com os núcleos da
Mulher Empresária e de Jovens Empreendedores.
A programação começou na terça-feira (22) com o
workshop “Marketing digital
e mídias sociais”, do professor universitário Paulo Santos. Com um contexto atual
e dados recentes, o professor
universitário destacou a importância das mídias sociais,
apontando a funcionalidade
das principais mídias e a ocupação em que cada uma está
no ranking mundial. Conforme Santos, nos últimos anos
as pessoas passaram a “ser
conectados” e atualmente existem cerca de dois bilhões de usuários de internet
no mundo e aproximadamente 140 milhões no Brasil.
Quanto ao marketing digital, ele ressaltou que o consumidor está em primeiro lugar
e que as pessoas não compram o que você faz, mas o
porquê você faz. O professor
explicou ainda que o marketing vende uma marca e que
esta marca precisa gerar uma
experiência ao consumidor.
O segundo workshop realizado na terça-feira (22) abordou o conteúdo “Comunica-

Evento foi realizado no Maravilhas Park Hotel

ção efetiva e inovação” através
do professor Luiz Henrique
Maisonnett. O profissional
falou sobre a relação de comunicação das pessoas, destacando, com exemplos de filósofos, as leis naturais, onde
cada um apresenta a sua naturalidade e forma de comunicação. Ele destacou as políticas de relacionamento, nas
quais as pessoas demonstram
em determinadas situações
formas diferentes de se comunicar. Conforme Maisonnett,
o amor é o sentimento que
está presente em todas as relações do ser humano, mas que
cada um deve direcioná-lo em
proporções assertivas, equilibrando o querer com o dever.
O professor explica que quando a pessoa consegue este
equilíbrio, ela alcança um status de moral, no qual o reconhecimento da comunicação
é natural.

Divulgação

Grupo é formado por mais de 30 idosos

Dado Schneider abordou assuntos atuais, como inovação, comunicação e as gerações

SEGUNDO DIA
DE FÓRUM
Na quarta-feira (23) um
dos workshops teve como
tema “Filosofia Kaiezen –
PDCA” e foi ministrado pelo
especialista em Engenharia
de Produção Adriano Lamb.
O profissional iniciou explicando o que é Lean Manufacturing, isto é, uma produção
enxuta, e pontuou os princípios deste processo dando destaque em como diminuir os desperdícios. Quanto
à Filosofia Kaizen, o especialista explicou que é uma reunião de pessoas em times de
melhorias, para identificar
problemas, estudar as causas,
dados e soluções. Já o PDCA
é um plano de ação para aplicação do projeto, que será desenvolvido a partir do estudo.
O outro workshop foi sobre o tema “Sucessão em empresa familiar”. Com exem-

plos da história da Seraglio
Implementos Rodoviários,
a empresária e especialista
em gestão Empresarial Renata Carvalho Seraglio relatou
como foi o processo de sucessão na empresa.
Conforme Renata, ela e
o irmão receberam a empresa como herança, em razão
do falecimento do pai, pontuando que a maior dificuldade foi a falta de preparação, de conhecimento, para
assumirem o cargo de direção. A empresária destacou
assim a importância de registrar no sistema os diversos processos das empresas
e de envolver e valorizar os
colaboradores para que estes permaneçam na função,
principalmente em caso de
mudança na direção.
O empresário e diretorsuperintendente da Móveis
Henn, Bruno Inácio Henn,
pontuou que na sua empresa o processo de sucessão
pode ou não ser familiar, e
que para tomada de decisões,
como essa, existe um Conselho de Família. Henn salientou os modelos de gestão
que acreditam ser melhores
e comentou que dificilmente
num processo de sucessão familiar não haverá problemas,
explicando maneiras de amenizar estas situações. O empresário frisou que as empresas envelhecem, mas a gestão
precisa ser jovem e atual.
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“Persistência é a irmã gêmea
da excelência. Uma é a mãe da
qualidade, a outra é a mãe do tempo”

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Marabel Morgan

por Raquel Basso Hübner
raquel@jornalolider.com.br

Governo reduz de 2,97% para 2,5%
previsão para o PIB em 2018
O governo divulgou na terça-feira (22) novas previsões para a economia brasileira no fim de 2018 e reduziu as estimativas para o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) e para a inflação. As projeções anteriores haviam sido divulgadas no fim de março. PIB:
caiu de 2,97% para 2,5%; inflação: caiu de 3,64% para
3,11%; dólar: subiu de R$ 3,27 para R$ 3,35; taxa básica de juros (Selic): caiu de 6,5% para 6,34%. As mudanças estão no Relatório Bimestral de Avaliação de
Receitas e Despesas e confirmam
a expectativa de uma retomada
mais fraca da atividade econômica neste ano.

Escassez de recursos ameaça o
programa Minha Casa Minha Vida

Sebrae/SC desenvolve programa de
consultoria com 10 municípios da região
Criado com o objetivo de dinamizar a economia dos municípios por
meio de atendimento e consultoria aos empresários e futuros empreendedores, o Programa de Consultoria Municipal (PCM) foi implementado neste ano em 10 cidades do Extremo-Oeste de Santa Catarina. A iniciativa, do
Sebrae/SC, vem sendo desenvolvida após convênio assinado entre a coordenadoria regional Extremo-Oeste da entidade e as prefeituras. Os municípios atendidos são: Campo Erê, Palma Sola, Bom Jesus do Oeste, Iraceminha,
Riqueza, Guaraciaba, Caibi, Mondaí, Tunápolis e Princesa. O público-alvo é formado por microempreendedores individuais (MEIs), microempresa (ME), potenciais empresários, produtores rurais, potenciais empreendedores, produtores rurais e empresas de pequeno porte (EPP). A extensão
urbana oportuniza atender empresas da indústria, comércio e serviços.

“Oscar” da aviação lista melhores aeroportos

Bancos poderão abrir mais
tarde e fechar mais cedo
na Copa
Os bancos poderão alterar o horário de
atendimento ao público nos dias de jogos da
seleção brasileira durante a Copa do Mundo
da Rússia, que será realizada entre 14 de
junho e 15 de julho. A autorização é adotada
pelo Banco Central desde o mundial de futebol
de 2006. O BC informou que, nos dias em
que houver partidas do Brasil, as agências
poderão reduzir seu atendimento para quatro
horas – a regra atual impõe funcionamento
mínimo de cinco horas. Os bancos também
estão dispensados de fazer atendimento
ininterrupto, isto é, poderão fechar as agências
por um período e reabrir posteriormente.
Caso decidam adotar horário diferenciado, os
bancos deverão afixar em suas dependências
aviso aos clientes, com antecedência mínima
de dois dias úteis.

O aeroporto de Changi, em Cingapura, foi eleito pelo sexto ano consecutivo o melhor do mundo pelo Skytrax World Airports Awards, considerado o “Oscar” da aviação. E mais uma vez
nenhum aeroporto brasileiro aparece entre os 100 primeiros colocados. Entre os dez melhores, há seis aeroportos da Ásia (eles dominam as cinco primeiras colocações) e quatro da Europa. Na América
do Norte, o melhor colocado é o de Vancouver (Canadá), na 14ª posição. A América do Sul conta com quatro aeroportos na lista dos 100
melhores do mundo: Bogotá (Colômbia) em 46º lugar, Quito (Equador) em 47º, Lima (Peru) em 49º e Guaiaquil (Equador) em 70º.

Dirigentes da Amcred Sul visitam
o Grupo WH Comunicações

Divulgação

Aeroporto de Cingapura é eleito o melhor do mundo pelo sexto ano

O orçamento do programa de habitação popular corre o risco de ficar sem recursos para a construção de moradias destinadas às famílias mais
pobres, que ganham até R$ 1,8 mil por mês. Na
reunião da semana passada da junta orçamentária - que reúne os ministros da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil - foi avisado que, se o
governo não conseguir reduzir as despesas obrigatórias, como pagamento de salários, previstas
para o ano que vem, será preciso cortar uma série de programas sociais e proibir qualquer contratação com impacto fiscal, como as casas do programa, cujo subsídio chega a 90%. Para contornar
essa situação, os ministros da junta propuseram
dar prioridade para a aprovação do projeto que
acaba com a desoneração da folha de pagamento para alguns setores e adiar o reajuste dos servidores previsto para entrar em vigor em janeiro.

Os dirigentes da Associação de Microcrédito da Região Sul (Amcred Sul) visitaram a região nesta semana. O atual presidente, Júlio Búrigo; o novo presidente, José Jacó Pivetta; e o
diretor-executivo, Pedro Ananias Alves, estiveram na sede do Grupo WH Comunicações em
São Miguel do Oeste, onde falaram sobre este
momento de intercâmbio de informações, transição de diretoria e oportunidade de microcréditos para microempreendedores. Durante o bate-papo, o destaque para os resultados que o
microcrédito oferece ao desenvolvimento local
através do fomento a micro e pequenos empreendimentos, sejam formais ou informais. A associação foi fundada em 25 de março de 2006,
com a participação de 13 instituições fundadoras, reunidas em assembleia geral na cidade de São Miguel do Oeste. A Amcred mobiliza
o setor de microcrédito e criou uma sociedade garantidora que atua desde o ano passado em todo o Estado catarinense, substituindo o aval para clientes com bom histórico.
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150ª EDIÇÃO Evento contou com palestra, troca de experiências e visitas técnicas
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Como superar o
negativo e os traumas
Superar uma lembrança traumática é, na maioria
das vezes, uma tarefa duríssima, mas que tem que
ser encarada quanto mais logo possível para não
deixar prejuízos e moldar a personalidade da pessoa para toda a vida.
O trauma vem definido como uma ferida psíquica, consequência de um evento negativo, que afeta de maneira dramática, causando dor e angústia
emotiva.
Nós não podemos mudar o passado. Não podemos mudar nossa infância. Violências, abusos, abandonos, ambivalências e ausências muitas vezes marcam o nosso passado e repetem no nosso presente.
Mas os traumas podem até ter uma função positiva, quando vêm conhecidos e reconhecidos profundamente e assim podem ser usados para lidar
com situações parecidas e doloridas no futuro. Tem
uma maneira para sair fortalecido de um ou mais
traumas.
Obviamente, conseguir trazer algo de positivo de
um trauma não depende apenas da pessoa, mas também da sequência de eventos que o indivíduo e as
pessoas ao seu redor conseguem proporcionar-se.
Temos que levar em conta que a nossa memória trabalha seletivamente para excluir as lembranças dos eventos negativos. Amnésia e apatia agem
como armaduras e escudos diante do que não sabemos gerenciar.

Mas então o que fazer para
superar as lembranças
negativas e os traumas?
Primariamente, obviamente, recorrer a um profissional. E depois, é muito importante acercar-se
de pessoas do que você confia e abrir-se: pessoas
empáticas. Buscar uma vida social satisfatória. Não
isolar-se. Jogar fora pensamentos negativos; talvez
escrevendo-os num papel e colocando-os numa caixinha para depois jogar fora ou queimar.
Muitas vezes o trauma é o resultado do que vem
percebido, da leitura que a pessoa foi capaz de fazer, e não exatamente do que aconteceu. Uma criança pode, por exemplo, sentir-se não desejada e sofrer
isso por toda a vida. Mas talvez, de fato, não foi verdade; foi uma interpretação automática e inconsciente.
Para superar um trauma, além disso, precisa de
tempo. Dar-se um tempo. Parar. Refletir sobre si
mesmo. Planejar o futuro e que pessoa se quer ser.
Senão o corpo também vai gritar suas dores de maneira fisiológica e somática. E geralmente, mesmo
sendo difícil estabelecer um indicador objetivo, sendo que falamos de emoções, considera-se ter conseguido superar o trauma quando conseguimos olhar
para o passado, falar sobre o evento sem sofrer.
Todo esse processo vem muito acelerado com
uma boa terapia. Porque o primeiro passo para superar o passado e o negativo é sempre decidir que
se quer ter um futuro melhor. E isto nem sempre é
fácil.

Maravilha sedia Assembleia
Geral do Cejesc
O município de Maravilha
sediou nesta semana a 150ª
Assembleia Geral do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina (Cejesc). O evento teve
início na quinta-feira (24)
com a palestra “O mundo mudou... bem na minha vez”, ministrada pelo doutor em comunicação Dado Schneider.
Na manhã de sexta-feira (25) foi realizada reunião
com os coordenadores de núcleos da regional, seguida de
almoço. No período da tarde
foi promovida a assembleia
do Cejesc, na sede da Associação Cultural Italiana de
Maravilha (Acima). Na oportunidade, o vice-presidente
de Infraestrutura da Facisc,
Andre Gaidzinski, falou sobre
o tema “AGO 150: 12 anos de
estrada”.
As assembleias ocorrem
mensalmente, cada vez em
uma das 12 regionais, e são

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Lideranças e representantes da Cejesc participaram do evento

comerciais e aprendizagens.
VISITAS
Além de palestras e troca
de experiências, o evento teve
como destaque visitas técnicas em três empresas maravilhenses: Duetto Concept, FM
Pneus e MHNet. “É uma oportunidade para mostrar os cases de gestão e inovação dessas
empresas, além de evidenciar
o potencial empreendedor
de nosso município”, comenta a coordenadora do Núcleo
de Jovens Empreendedores de
Maravilha, Angela Batisti.

uma oportunidade para a troca de experiências entre os
nucleados, disseminação de
conhecimentos, geração de
negócios e fomento ao empreendedorismo.
De acordo com o vice-pre-

sidente regional do Cejesc,
Bruno Saldivia, além de discutir formas de fomento ao empreendedorismo e melhoria
do ambiente empresarial, os
encontros permitem estabelecer grandes relacionamentos

Vice-presidente de Infraestrutura da
Facisc, Andre Gaidzinski

Reunião foi promovida na sede da Associação Cultural Italiana de Maravilha

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Duetto Concept sedia Visita Técnica
Ontem (25) empreendedores
de várias as regiões do Estado participantes da 150ª AGO do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina (Cejesc)
visitaram a loja maravilhense Duetto Concept. O convite do Núcleo
de Maravilha teve como objetivo passar conhecimentos da empresa que começou por meio da
parceria e visão empreendedora
de Teresinha Zanin e Leane Dreifke. “Uma oportunidade incrível

compartilhar o case Duetto, contar um pouco da nossa trajetória
como empreendedoras, que há 25
anos unimos para abrir um pequeno comércio de confecções e hoje
somos referência em moda, gestão e inovação”, contam as sócias.
Durante a visita, além de conhecer a história da Duetto, eles desfrutaram de pequena apresentação da
nova coleção, com desfile preparado
para surpreender e mostrar o trabalho e os eventos que são produzidos.

Divulgação

Visita realizada ontem (25) durante o cronograma da AGO

QUADRO FUNCIONAL

Governo do Estado empossa novos gerentes
na regional de São Miguel do Oeste
O ato de posse de três
gerentes foi realizado na
semana passada, na Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de São
Miguel do Oeste. Tomou
posse o gerente de administração, finanças e contabilidade, Charles Oli-

veira, da cidade de São
José do Cedro. Além dele,
o assessor de comunicação, Vandro Welter, de São
João do Oeste, e o gerente de saúde, Miguel Schneider, de Itapiranga.
A nomeação dos três
novos gerentes repõe uma

parte do quadro funcional antes existente na regional, sendo que algumas
gerências ficarão vagas.
A ADR de São Miguel do
Oeste passou a incorporar
a regional de Itapiranga e
Dionísio Cerqueira, sendo
constituída por 18 municí-

pios. “Tenho total confiança nos servidores e preciso
do entendimento da população porque passamos
por uma crise econômica,
mas dentro do possível estaremos fazendo com que
as ações de governo aconteçam”, disse Meneghini.
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Dia 25 de maio –
A tireoide é uma glândula que regula a função de órgãos
importantes, como o coração,
o cérebro, o fígado e os rins. Ela
produz os hormônios T3 (tri-iodotironina) e T4 (tiroxina). Dessa forma, garante o equilíbrio
do organismo. A glândula possui forma de borboleta (com dois
lobos) e se localiza na parte anterior do pescoço, logo abaixo do
Pomo de Adão.
Em relação a outros órgãos do corpo humano, a tireoide é relativamente pequena,
mas é uma das maiores glândulas, já que pode chegar a até 25
gramas em um adulto. Ela atua
diretamente no crescimento e
desenvolvimento de crianças e
de adolescentes, na regulação
dos ciclos menstruais, na
fertilidade, no peso, na memória,
na concentração, no humor e no
controle emocional.
Quando a tireoide não funciona corretamente, pode liberar
hormônios em quantidade insuficiente (hipotireoidismo) ou em
excesso (hipertireoidismo). Nos
dois casos, o volume da glândula aumenta, o que é conhecido
como bócio. Esses problemas
podem ocorrer em qualquer etapa da vida e são simples de se
diagnosticar.
Hipertireoidismo: sintomas
O hipertireoidismo ocorre
quando há uma produção excessiva dos hormônios da tireoide
(T3 e T4). Em sua forma mais suave, não apresenta sintomas facilmente diagnosticáveis ou apenas distúrbios como fraqueza ou
sensação de desconforto. Entretanto, em seu aspecto mais grave,
a doença pode até matar. Há risco de a disfunção afetar a gravidez ou a fertilidade feminina, en-

Dia Internacional da Tireoide
Graves, o bócio, a existência de
um nódulo tóxico (que produz
mais hormônio tireoidiano que o
necessário), tireoidite subaguda,
silenciosa ou pós-parto, ingestão
excessiva de iodo (presente em
comprimidos de alga, expectorantes ou em amiodarona, usada
em remédios para arritmia cardíaca) e a superdosagem de hormônio tireoidiano.

tre outros males.
Ocorre um aumento no volume da tireoide durante o hipertireoidismo, o que também pode
ser associado a outros sintomas,
como:
- Aceleração dos batimentos
cardíacos acima de 100 por
minuto (chamada taquicardia)
- Irregularidade no ritmo cardíaco,
principalmente em pacientes
com mais de 60 anos
- Nervosismo, ansiedade e
irritação
- Mãos trêmulas e sudoreicas
- Intolerância a temperaturas
quentes e probabilidade de
aumento da sudorese
- Queda de cabelo e/ou fraqueza
do couro cabeludo
- Rápido crescimento das unhas,
com tendência à descamação
das mesmas
- Fraqueza nos músculos,
especialmente nos braços e
coxas
- Intestino solto
- Perda de peso importante
- Alterações no período
menstrual
- Aumento da probabilidade de
aborto
- Olhar fixo
- Protusão dos olhos, com ou
sem visão dupla (em pacientes
com a Doença de Graves)
- Acelerada perda de cálcio dos
ossos com aumento do risco de
osteoporose e fraturas.

Entre as causas para o hipertireoidismo estão a Doença de

Hipotireoidismo: sintomas
Assim como o hipertireoidismo, o hipotireoidismo também
causa aumento de volume da tireoide. Contudo, esse aumento não é acompanhado de mais
produção dos hormônios tireoidianos, mas sim pela queda na
produção dos hormônios T3 (tri
-iodotironina) e T4 (tiroxina).
Como outros males da tireoide, o hipotireoidismo é mais comum em mulheres, mas pode
ocorrer em qualquer indivíduo,
independente de gênero ou idade. Os endocrinologistas orientam mulheres, especialmente
acima de 40 anos, a fazer o autoexame da tireoide regularmente. Entre os sintomas do hipotireoidismo estão: depressão,
desaceleração dos batimentos
cardíacos, intestino preso, menstruação irregular, diminuição da
memória, cansaço excessivo, dores musculares, sonolência excessiva, pele seca, queda de cabelo, ganho de peso, aumento do
colesterol no sangue.
Na maioria das vezes, o hipotireoidismo é causado por
uma inflamação denominada
Tireoidite de Hashimoto, uma
disfunção autoimune. O hipotireoidismo também afeta recém-nascidos. Nesses casos, o
problema é diagnosticado pelo
conhecido “Teste do Pezinho” e

o tratamento deve ser iniciado
imediatamente.
As complicações causadas
pelo hipotireoidismo são normalizadas por meio das prescrições
do médico. Quando o tratamento não é adequado, o paciente
pode sentir anemia, coronariopatia e desordens gastrointestinais, neurológicas, endócrinas,
metabólicas e renais. Também
são comuns as disfunções respiratórias, dislipidemia, glaucoma,
hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e, no caso de recémnascidos, retardo mental, surdez
e deficiência de crescimento.
Câncer de tireoide
O câncer de tireoide é um
tipo raro de câncer, que ocorre
em aproximadamente 1% da população. Embora seja três vezes
mais frequente em mulheres, a
doença afeta também homens. A
faixa etária de maior risco é entre
25 e 65 anos.
Aproximadamente 10% da
população adulta têm nódulos
tireoidianos, mas cerca de 9095% são benignos. A incidência
do câncer de tireoide aumentou
na última década, mas a mortalidade diminuiu. De acordo com
o tipo histológico, 75 a 90% dos
casos são diagnosticados como
câncer de tireoide papilar; 5 a
10% como carcinomas foliculares, 3 a 5% como carcinomas medulares e 1% são anaplásicos.
O autoexame da tireoide pode
ser útil na identificação de nódulos,
mas é importante procurar um endocrinologista para o diagnóstico e
tratamento adequados. O diagnóstico precoce do câncer de tireoide
aumenta as chances de sucesso do
tratamento.
Fonte: www.tireoide.org.br
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Reflexos da greve em maravilha

Sem recolha, agricultor
descarta mil litros de
leite em Maravilha

O

agricultor Valdecir Volter,
da Linha Água Parada, interior de Maravilha, descartou mil litros de leite na manhã
de ontem (25). Desde quinta-feira (24) o transporte não chegou na
propriedade por causa da paralisação dos caminhoneiros. “Aqui tenho 30 vacas com produção de 600
litros por dia. Com essa situação,
nosso lucro vai todo fora. É difícil,
mas temos que suportar essa situação de novo”, lamenta o produtor. A
principal renda mensal da família,

um casal e um filho, é o leite.
Conforme o presidente do Sindileite e Conseleite de Santa Catarina, Valter Antônio Brandalise, a situação é crítica e quase 100% dos
caminhões que realizam o transporte ficaram paralisados. “O grande volume de leite que deixa de ser
coletado é descartado, isso gera
prejuízos para o produtor e a empresa e acaba no bolso de quem
compra. Nós concordamos com a
razão da greve, mas sabemos das
consequências”, explica.

Empresas registram
falta de gás
A redação do Jornal O Líder entrou
em contato com as empresas distribuidoras de gás de Maravilha. Das cinco empresas contatadas, apenas duas ainda tinham o produto para o comércio ontem
(25), mas o estoque deve terminar hoje
(26). Conforme os proprietários, a procura aumentou e só quem tinha se organizado com um espaço maior para depósito
pôde continuar comercializando o produto.

SEM ALIMENTO PARA OS ANIMAIS
Outra consequência é a ração para os animais. Como exemplo, temos a
propriedade de Maximino Devenci, na Linha Pedreira em Cunha Porã, eles estão
sem receber alimento desde quinta-feira (24). As 26 mil aves do local estão
debilitadas por falta de nutrientes.
Quem produz a ração para a propriedade de Devenci é a Cooperativa Central
Aurora Alimentos de Cunha Porã. Conforme o supervisor de unidade da empresa,
Alessandro Linhares, desde segunda-feira (21) o local não recebe matéria-prima
para a produção e 90% da frota ficou paralisada durante a semana.
Na tarde de ontem (25) um acordo liberou a passagem de caminhões que
transportam ração aos animais e carga viva para Maravilha, Pinhalzinho, São
Miguel do Oeste e Cunha Porã.

Hospital cancela cirurgias eletivas
O Hospital São José cancelou as cirurgias eletivas desde a quinta-feira (25) por conta
do impacto da greve dos caminhoneiros. Em nota oficial, a
entidade revelou que as decisões foram tomadas após reunião da diretoria. Além das cirurgias, o Hospital São José
passou a atender apenas casos
de urgência e emergência no

Pronto Socorro. A instituição
também prioriza os casos de
pacientes mais graves. Os pacientes que não se enquadram
em urgência e emergência serão redirecionados para os postos de saúde. Na tarde de ontem (25) a direção do hospital
informou que o caminhão do
oxigênio deve chegar na tarde
de hoje (26), após ação judicial.

Sem transporte escolar
Em comunicado na quintafeira (24), a administração garantiu o transporte escolar até
ontem (25), mas sem o abastecimento de combustíveis, o município não fará o transporte de
alunos a partir de segunda-feira.
Porém, as escolas estarão aber-

tas e os pais poderão levar os
alunos. Segundo o município,
os pacientes de hemodiálise serão levados normalmente hoje
para São Miguel do Oeste. “Para
a próxima semana, em caso de
manutenção da greve, poderão
ser suspensos os transportes e

atendidos apenas os casos de urgência e emergência”, justifica.
A Secretaria de Transportes e Obras suspendeu o trabalho e a empresa Tucano,
que faz a recolha de resíduos, informou que não haverá coleta a partir de hoje.

Universidades
cancelam aulas

Estoque da linha perecível
está baixo nos mercados

Na quinta-feira (24) de manhã os quase 70 acadêmicos maravilhenses que utilizam ônibus como
transporte no trajeto Maravilha a Chapecó, até a
Universidade Comunitária da Região de Chapecó
(Unochapecó), já sabiam que não iriam para o campus. Conforme o presidente que representa os estudantes, Natan Cembranel, como existia um bloqueio no trevo da cidade de Chapecó, o ônibus não
iria, e uma nota publicada no período da tarde confirmou a situação. As aulas na universidade foram
canceladas até hoje (26). Segundo o presidente do
transporte que leva quase 30 alunos a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Senai e Unochapecó, Gustavo Kachava, não houve transporte com
ônibus desde quinta-feira (24) devido ao bloqueio
realizado pelo movimento. Alguns professores da
UFFS dispensaram os alunos, mas a instituição acabou encerrando as aulas até a manhã de hoje (26).
A Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) de Maravilha, São Miguel do Oeste e Pinhalzinho também cancelou as aulas. Em nota, a instituição disse apoiar o movimento dos motoristas.

A paralisação nacional dos caminhoneiros também
afetou a oferta de alimentos em supermercados de Maravilha. Já na quarta-feira (23) o comércio de alimentos
começou a sentir os reflexos da greve, com cargas atrasadas. A linha perecível foi a primeira a ser afetada, já
que as entregas são mais frequentes, algumas até diárias. A linha de padaria e açougue também foi afetada.
As empresas com dificuldade de receber produtos de
outros municípios optaram por comprar a mercadoria
de fornecedores locais, mas nem tudo foi abastecido.

Indústrias paralisadas com estoque cheio

Postos sem combustíveis

A Aurora Alimentos emitiu uma nota no fim da tarde de terça-feira (22) informando a paralisação de todas as plantas da indústria de abate nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso
do Sul. A empresa paralisou as atividades das indústrias de processamento de aves e suínos, incluindo as unidades de Maravilha e São Miguel do Oeste, na quinta-feira (24) e ontem (25). A suspensão total das atividades teve
como razão os efeitos do movimento grevista que impediu a passagem dos caminhões que transportam os insumos necessários ao funcionamento das indústrias e, também, o escoamento dos produtos acabados para os portos e
os centros de consumo. A capacidade de estocagem de produtos frigorificados, de 50 mil toneladas, está exaurida. Outra empresa que teve paralisação ocasionada pela greve foi a indústria Realce, que parou a produção na fábrica devido à falta de materiais. O cancelamento dura até o dia 4 de junho.

No primeiro dia de paralisação nacional o estoque de combustíveis nos postos de Maravilha começaram a baixar. Já na terça-feira (22) havia registro de falta de gasolina aditivada e diesel S10 em um
estabelecimento da cidade. Motoristas fizeram filas durante o fim da tarde de terça-feira e na quarta-feira (23) para garantir o produto. Na quinta-feira
(24) nenhum posto da cidade afirmou ter combustível para abastecimento, garantindo apenas reserva para abastecer veículos do Estado, como viaturas
e ambulâncias. Ontem (25) os postos continuavam
sem o produto e não havia confirmação de reabastecimento devido à paralisação dos caminhoneiros.

Fotos: WH Comunicações
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

design em pauta

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari
Ideias ousadas e bonitas para uso de tinta no exterior da casa

GARÇONETE TRATOU UM MENDIGO COM GENTILEZA. QUANDO
ELA DESCOBRIU QUEM ELE ERA, ELE COMEÇOU A CHORAR
A manchete me chamou a atenção e a história ainda mais:
Mary era uma garçonete que trabalhava em um restaurante no
Texas. Certo dia um morador de rua adentrou o estabelecimento e
fez um pedido que não parecia compatível com suas posses.
Cheirando mal, com aparência que indicava miséria e um humor rabugento, ele se sentou no meio do salão. Mesmo identificando a diferença entre ele e o público que normalmente frequentava o
local, Maria o tratou com respeito, dignidade e igualdade.
O público que estava ao redor ficou inquieto com relação à aparência e o mau cheiro do homem, mas Maria manteve sua postura
profissional e amável. É claro que, dentro de si, Maria se questionou
se o cliente teria como pagar a conta, mas ela sabia que não cabia a
ela este julgamento e o serviu com abundância enquanto entregava
tudo o que ele pediu.
O homem, ao perceber o tratamento atencioso, sentiu a diferença. Pela primeira vez em muito tempo alguém o tratava como um ser
humano e não como um estorvo que prejudicava o dia de trabalho de
alguém. Mary olhou em seus olhos, disse seu nome e sorriu.
Terminado o serviço, Mary colocou-se à disposição: “Estarei
aqui, caso o senhor precise de algo mais”. Entretanto, apesar do tratamento de Mary, os outros funcionários e clientes estavam indignados. Seu gerente a advertiu dizendo que, se ele não pagasse, a
conta seria descontada de seu salário. Mary apenas concordou.
O homem pediu panquecas, ovos com bacon, além de um café
bem quente e aconchegante.
Quando percebeu que ele terminou de comer, Mary aproximou-se e disse a ele que ele não precisava se preocupar com a conta, pois ele tinha sido seu convidado. O homem acenou com a cabeça e, logo em seguida, foi embora, emocionado.
O que Mary não imaginava era que, ao levantar o prato, encontraria uma nota de 100 dólares, um cartão e um bilhete. No bilhete estava escrito:
“Mary, minha querida, eu te respeito muito por perceber o quanto você respeita a si mesma e ao próximo. Tenho certeza de que você
conhece o segredo da felicidade, pois a sua gentileza a guiará entre
aqueles que a conhecem.”
Para surpresa de todos, o homem maltrapilho que foi embora
emocionado era o dono da rede de restaurantes onde Mary trabalhava. Para saber como era o atendimento aos seus clientes, ele periodicamente se disfarçava como um mendigo e observava como
seria tratado.
Não fica difícil entender por que, uma semana depois, Mary foi
promovida a gerente do restaurante.
A moral da história é de que a gentileza deve pautar nossa vida
e, sendo gentis, todos nós só temos a ganhar.
Fonte: Contioutra

Este sonho modernista é um ótimo exemplo do impacto gráfico de
uma cor ousada em uma grande área da parede exterior lisa.

Dê vida a sua casa usando cores de tinta para exterior inspiradas
na natureza para trazer mais vigor.

Essa combinação
com cores neutras
cria um exterior de
casa calmo, porém
sofisticado.

Os tons escuros combinam bem
principalmente em superfícies exteriores como
alvenaria antiga.
É fácil limitar-se a uma paleta pálida, mas o
efeito de um tom mais escuro e mais rico pode
agregar verdadeira elegância.

Experimente
usar cores creme
com um toque
de amarelo para
acentuar a luz solar
em sua fachada
exterior e traga
a sensação de
ambiente aberto
para sua casa.

Brinque com tons
contrastantes da mesma
cor. Esta casa usa uma
paleta de azuis que
destaca a cor do céu.

na sua estante
CUIDE DOS PAIS ANTES
QUE SEJA TARDE
Nesta obra, Carpinejar mergulha em
sua própria intimidade ao se lembrar de
seus pais. Faz confissões, desabafos sinceros e também aconselha todos aqueles
que ainda têm pai e mãe vivos a valorizá
-los, tudo isso de maneira poética e verdadeira. A Inevitabilidade da morte permeia
a obra, com reflexões sobre o que podemos fazer para lidar com ela de modo a
torná-la menos dolorosa. O tom de arrependimento também se faz presente, em
meio às memórias do autor. Livro emocionante com o qual todos vão se identificar.
Inclui texto de orelha do ator Paulo Betti.

HIPPIE
Em seu livro mais autobiográfico, Paulo Coelho nos leva a reviver o sonho transformador e pacifista da geração hippie.
Paulo é um jovem que quer ser escritor, deixa os cabelos longos e sai pelo
mundo à procura da liberdade e do significado mais profundo da existência. Sua jornada começa com uma viagem pela América do Sul – passando
por Machu Picchu, no Peru, Chile e Argentina – até o encontro com Karla,
em Amsterdã, quando juntos resolvem
ir até o Nepal no Magic Bus. No caminho, os companheiros vivem uma extraordinária história de amor, passam
por transformações profundas e abraçam novos valores para suas vidas.
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Dicas para ensinar o seu filho a ser organizado
Hoje iremos discutir a importância de ensinar o seu filho a ter organização
Sabemos que é absolutamente
saudável que as crianças brinquem e
levem seus brinquedos para todos os
cantos da casa, mas para que sejam

1. Crie uma rotina diária
para seu filho
É relevante que os pais desenvolvam uma
rotina diária para o filho. Dessa forma, a estrutura
física e psíquica dele também se organiza.
A rotina transmite segurança à criança. Ela já
sabe que, após a escola, a mãe irá buscá-la, que
precisa tomar banho antes de jantar, fazer o dever de casa antes de brincar, escovar os dentes
antes de dormir e arrumar a cama ao acordar,
por exemplo.
Algumas tarefas fáceis de aplicar na rotina
diária do seu filho são: hora do café, almoço e
jantar; hora de deitar; hora de estudar e hora de
brincar. A rotina garante que seu filho tenha segurança e orientação. Uma criança com rotina
não chega atrasada na escola, alimenta-se direito, toma banho e estuda nas horas corretas.

adultos responsáveis, é fundamental
que desde cedo eles entendam que
existem limites.
Ensinando seu filho a ser organizado,

2. Mostre como arrumar de
forma divertida
Converse com seu filho, explique por que é importante organizar suas coisas e o ensine a guardar
os brinquedos após brincar. Você precisa passar a
ideia de que ter as coisas organizadas é mais prazeroso do que perder tempo procurando aquilo que está
perdido por não ter sido guardado anteriormente.
É possível fazer desse momento uma
brincadeira, convidando-o para o “jogo de guardar”.
Tornar esse momento divertido facilita tudo.
3. Estabeleça limites para ensinar
o seu filho a ser organizado
Você precisa saber até onde permitir e até onde
dizer não e cobrar do seu filho. Ele precisa ter o mínimo de organização e cuidado com o seu quarto e
suas coisas, bem como a casa e pertences dos outros,

você estará criando uma pessoa mais
responsável e independente para o futuro.
Isso ocorre porque, quando se estabelece
limites e regras, sempre com coerência

e também precisa ser responsável com os estudos e
com a higiene pessoal. Mas cuidado para não cobrar
demais e sufocar a criança. Perfeccionismo exagerado faz mal e pode causar o efeito reverso.
4. Dê pequenas tarefas
para a criança
Permita que a criança seja responsável por alguma pequena tarefa rotineira, como preparar a mesa
para o jantar. No começo, você pode orientá-la, falando onde cada coisa deve ficar, e depois permitir
que faça sozinha.
Outra coisa simples é ensiná-la a arrumar a
cama todos os dias ao acordar. Ensine-a a esticar
o lençol da forma que gosta uma vez e depois deixe que ela tente sozinha. Se, por ventura, não ficar
bem arrumado nas primeiras vezes, converse com
a criança e fale (da forma mais didática e carinhosa

e flexibilidade, evita-se a formação de
jovens e adultos inseguros, ansiosos
e desorganizados, diferente de uma
educação excessivamente permissiva.

possível) o que fazer para melhorar.
Lembre-se sempre de parabenizá-la por fazer
algo corretamente. Dessa forma, você vai estimular
a independência e obediência no seu filho, ao mesmo tempo em que trabalha de forma positiva a sua
autoestima.
5. Seja o exemplo
Se você deixa bolsa, sapatos e roupas espalhados pela casa e não tem horários regrados, não espere que com seu filho seja diferente. Os pais são o
principal modelo na vida do filho. Ele se espelha em
vocês. Portanto, façam a sua parte, sejam pais mais
organizados e instiguem seu pequeno a fazer a parte dele também.
Ensinar o seu filho a ser organizado irá direcioná
-lo para, mais tarde, dar conta dos compromissos da
vida adulta. Ou seja, ele será bem-sucedido.

Excelente fim de semana a todos!
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Jogos de (?): roleta
e bingo Espécie
de moeda com que
se toca o berimbau

Aquele que usa de
Dependentes de má-fe para obter
ganho
apreciação Cantor
judiciária espanhol de "Hey"

Parte central de "A
Divina Comédia" (Lit.)

Composto
gasoso
essencial
à fala

Fenômeno
financeiro
oposto ao
"crash"
Incomodada com
pedidos
insistentes

"O (?) cego é o que
não quer
ver" (dito)
Sistema
operacional do
iPhone
Grande ave de ilhas
oceânicas
remotas

Locais
sujos e
mal frequentados

Orifício cutâneo
obstruído pelo cravo
Crime do motorista
que atropela e
foge sem
assistir
sua
vítima

O número
3,1416
(Mat.)

Membro
de congregação
religiosa

Petit-(?):
ervilha
sem casca (fr.)
Degelo
dos (?):
fato que
aumentaria o nível
dos oceanos (Geog.)

O plano
alternativo ao
principal

Orgulho,
em inglês

Freguesia
do (?),
bairro de
São Paulo
Prova da
(?): é feita
por futuros
advogados

Pôr enfeites em

Taxa de referência
para juros (sigla)
Cenário de propagandas de alimentos

Dedicação
Poema
lírico

Coroa cerimonial
do Candomblé
Estado
final da
evolução
budista

Emir
Sader,
filósofo
brasileiro

Boletim
de Ocorrência
(sigla)
Condição
típica da
peça
leiloada

Diz-se do
trabalho
em carvoarias

A começar de
Lugar em que navios
são construídos
ou reparados

vamos colorir

3/ios. 4/boom — pois. 5/pride. 8/albatroz. 10/purgatório.

BANCO

41
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MODO DE PREPARO
Descasque as batatas e leve para
cozinhar. Corte em cubinhos a calabresa
e o bacon. Pique todos os temperos
separadamente. Frite a calabresa e o
bacon e reserve. Quando as batatas
estiverem cozidas, bata com água

no liquidificador até formar um caldo
grosso, reserve. Aqueça o óleo, frite a
cebola, acrescente o alho, logo após
os cubinhos de bacon e a pimenta e
o cominho. Despeje o caldo batido
na panela do recheio e acrescente a
calabresa e o bacon. Mexa o caldo para
não grudar na panela. Quando ferver,
acrescente o sal, o coentro e a couve.
Sirva com vinagrete, torradas e patê.

V A
I Z A
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R
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S
P
T
O
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T
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R A
E
D
S T A

1 colher (chá) de pimenta-do-reino
sal a gosto

P
R
I
D
E

Ingredientes
1 kg de batatas
1/2 kg de calabresa defumada
250 g de bacon
3 colheres de sopa de óleo
2 cubos de caldo de bacon
1 cebola pequena
4 dentes de alho
1 molho de coentro
1 porção de couve (cortada bem fininha)
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I
A
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Caldo verde

D

espaço gourmet
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Aniversariante do LEO

Neste mês de maio nossos queridos companheiros que completaram mais um ano de vida foram Daniel Clen
(5), Diego Engler (9), Luciano Mosmann (12) e Angela Batisti (24). O LEO Clube de Maravilha deseja um feliz
aniversário e que esta nova etapa de suas vidas seja repleta de realizações! Felicidades mil!

Franciela! Parabéns pelo aniversário neste
domingo (27)... Que você possa ter muitos anos
de vida, abençoados e felizes, e que estes dias
futuros sejam todos de harmonia, paz e desejos
realizados.

As 10 agências com maior crescimento de vendas do Estado foram
premiadas pela BRT Operadora, em parceria com a Avianca, com uma
viagem de capacitação no Chile, que aconteceu de 17 a 20 de maio.
Os ganhadores puderam conhecer os principais pontos turísticos
de Santiago e dos arredores, como o Valle Nevado, Viña Del Mar e
Valparaíso.

Eduardo, que
o sucesso e
a felicidade
sempre te
acompanhem.
Que sua vida
seja sempre
repleta de
realizações!
Parabéns pelo
teu dia hoje (26)!
Feliz aniversário!

Eduardo, uma fofura! Registrado pelas lentes da
Metz Fotografias
Como não se apaixonar por tanta fofura? A linda Joanna...
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Agenda de
eventos

MODA & ESTILO

por Susane Zanin

São Miguel do Oeste
26/5 - Feijoada DeMolay – 11h30 – Salão Paroquial Católico
30/5 - Festa Lá Casa de Funk – 23h – Rud´s Pub
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
- Festa Noite dos Solteiros – 23h30 – Joy Lounge Bar
16/6 - Troca solidária – 11h - Container Óleo e Hupets
- Festa Junina Com Risoto no Tacho – 19h30 – Salão Comunitário
Linha Pinheirinho
30/6 - Dia de Cooperar – 8h30 – Praça Valmir Botaro Daniel

Jaqueta jeans e moletom para eles!
A dica de estilo para essa
semana gelada que vem por aí
é especialmente para você, homem estiloso! Adoro ver homens que não têm medo de
inovar nos looks e esbanjam
criatividade. Com a chegada
do frio fica ainda mais fácil,
pois assim como para as combinações femininas, as camadas de roupas tendem a trazer
mais estilo e originalidade.
Uma combinação que tem
sido muito utilizada pelos homens dos países do hemisfério Norte (que, em sua maioria, costumam ser bem ligados
à moda) é a dos moletons de
capuz utilizados com jaquetas sobrepostas. Melhor ainda
se for uma jaqueta jeans! Então, se você ainda não investiu na sua, acho que chegou a
hora! É uma jaqueta muito versátil que, além de combinar
com muitos tipos de casacos
ou camisetas, pode ser usada

na meia estação.
A dica é deixar o capuz do
moletom por cima da jaqueta mesmo e você pode optar,
tanto por um moletom fechado, como um de zíper frontal.
Prefira moletons lisos ou com
estampas mais discretas para
que o look não fique carrega-

MAIS CONFORTO

Loja Ousadia reinaugura
em novo ambiente
No último dia 18 a Loja
Ousadia de Maravilha ganhou
novo ambiente, com local totalmente remodelado e novas
marcas. A Ousadia agora está
atendendo ao lado da antiga
loja e conta com linha completa de modinha masculina e

feminina, calçados e plus size.
A proprietária, Mara Solange Zanivan de Oliveira,
agradece a todos que compareceram na reinauguração. Ela lembra que foi grande
a visitação e ficou satisfeita com presença de todos.
Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Equipe atendeu aos clientes que chegavam para conhecer o novo ambiente

do de informações. Outra dica
é evitar combinar os tons dos
jeans, então escolha uma calça
que tenha uma lavagem ou cor
diferente da sua jaqueta, para
não parecer um conjunto. E se
bater aquele ventinho gelado,
vale colocar o capuz na cabeça,
sim, é superestiloso!

Maravilha
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
30/5 - Festa Pinga na Seringa – 23h59 – Green Club
31/5 - Procissão feriado Corpus Christi – 19h – Espaço Criança Sorriso
1º/6 - Show com Projota – 23h30 – Hangra
2/6 - Jantar-dançante italiano – 20h – Salão Paroquial Católico
3/6 - Festa do Padroeiro Santo Antônio – 9h – Salão da Linha Tope da
Serra
- Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima – 10h – Salão Paroquial
Católico
- Arraial da Integração – 14h – Espaço Criança Sorriso
9/6 - Galinhada no Tacho do Caic – 11h30 – Parque de Exposições
Carlos Alberto Begrow
- Jantar-dançante dos Namorados – 20h – Salão Católico do Bairro
Floresta
- Show com MC WM – 23h – Play Club

MARCHA DOS PREFEITOS

Em Brasília, prefeitos da Ameosc pedem revitalização
e federalização de rodovias
O presidente da Ameosc
e prefeito de Itapiranga, Jorge Welter, e os demais prefeitos dos municípios de abrangência da Associação dos
Municípios do Extremo-Oeste de Santa Catarina (Ameosc) estiveram em Brasília
nesta semana, onde participaram da 21ª Marcha em Defesa dos Municípios, que se estendeu até a quinta-feira (24).
Paralelo à realização do
encontro nacional de prefeitos, os chefes do Executivo participaram de uma série de audiências em ministérios e

Divulgação

Prefeitos participaram de uma série de audiências na capital federal

com representantes da bancada catarinense de parlamentares. Na tarde de quarta-feira (23) os prefeitos se reuniram
com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira,

para reiterar o pleito pela revitalização e manutenção da rodovia BR-163, trecho que liga
São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira, e o processo de
inventário que visa à federalização do trecho de São Mi-

guel do Oeste a Itapiranga.
Nesta quinta-feira (24) a audiência foi com o secretário Nacional de Desenvolvimento
Regional do Ministério da Integração Nacional, Marlon Carvalho Cambraia. Conforme o
vice-presidente do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (Conder), Plinio
de Castro, prefeito de São José do
Cedro, na pauta da audiência esteve a liberação de recursos para
a usina de asfaltos que será instalada em São Miguel do Oeste para atender aos municípios
de abrangência da Ameosc.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Tramitação de documentos entre Executivo e
Legislativo será digital

Clientes têm diversas opções de compra

A tramitação de documentos entre a prefeitura e a Câmara de Vereadores de São Miguel
do Oeste passará a ser digital a
partir do dia 1º de junho. Os encaminhamentos de moções, re-

querimentos de informações e
indicações dirigidas ao prefeito
e secretários municipais, bem
como as respostas da municipalidade ao Legislativo, passarão a ser feitos por meio

digital. A exceção é para projetos de lei e redações finais,
que permanecerão físicos. De
acordo com Trevisan, além de
proporcionar a economicidade de papel e combustível para

carros que se deslocam diariamente entre as sedes dos
dois poderes, para levar e trazer documentos, a medida
busca gerir com mais eficiência o trâmite destas matérias.
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LAÇOS DE AFETO
Dia Nacional da Adoção celebra
todas as formas de amor
Após quase cinco anos de espera, Edson e Fátima Muller destacam
que a família ficou completa com a chegada de Kauana
Fotos: Camilla Constantin/O Líder

A chegada de um novo
membro na família, biológico ou não, desperta emoções
e exige responsabilidade, afeto e paciência. Fátima Muller
e o marido, Edson, estavam na
fila de adoção há pouco mais
de quatro anos quando receberam a notícia de que se tornariam pais pela segunda vez.
Kauana, hoje com cinco
anos, chegou à vida da família
apenas um dia após o seu nascimento. “Na época eu estava
cuidando do meu pai que estava doente e me ligaram. Pediram para eu já escolher um
nome, pois a minha filha havia nascido. Em apenas um
dia fomos atrás de tudo, berço, roupas, e organizamos
o quartinho para recebê-la”,
conta a mãe.
O casal, que reside em Maravilha e possui um filho biológico de 21 anos, conta que a
família ficou completa quando ela chegou. “Já tínhamos
até pensado em desistir, mas
quando vimos a nossa princesinha, tivemos certeza de
tudo”, destacam. Dois meses
após o nascimento de Kauana, no mesmo horário, o pai de
Fátima faleceu. Para a família,
isso foi mais um sinal de que a
chegada dela foi um presente.
Apesar do tempo de espera normalmente ser maior do
que nove meses, os pais acreditam que tudo vale a pena.
“Às vezes as pessoas têm preconceito, mas gostaríamos
de destacar que não há diferença. É filha, da mesma maneira que seria se tivesse saído de dentro de mim. Para
quem pensa em adotar, não
tenha medo. É amor, apenas”,
destaca Fátima.
O Grupo de Estudos e
Apoio à Adoção de Maravilha
(Geama), criado em 2014, trabalha em prol da atitude adotiva e apresenta a importância da adoção para a garantia
do direito à convivência familiar e comunitária das crianças
e adolescentes. Em alusão ao

Após mais de quatro anos de espera, Fátima se tornou mãe pela segunda vez

Dia Nacional da Adoção, lembrado em 25 de maio, o Geama
promove hoje (26) a 2ª Mateada da Adoção, a partir das 14h,
na Praça Padre José Bunse.
O evento irá contar com
entrega de materiais informativos, roda de conversa, além
de mateada e pipoca. “Teremos cuias prontas, com um
gostoso chimarrão feito com a
erva-mate Materva. Contamos
com a sua presença. Leve toda
a família e vamos nos divertir”,
destaca a presidente, Noeli Severgnini Fiorini.
De acordo com a assistente social do Fórum da Comarca
de Maravilha, Andreia Segalin,
há oito adolescentes disponíveis para adoção e 16 famílias
pretendentes na Comarca. O
município também conta com
o Apadrinhamento Afetivo,
que objetiva cadastrar pessoas para auxiliar e acompanhar
a vida de uma criança ou adolescente acolhido, assumindo
a representação de padrinhos
afetivos. O objetivo é que o afilhado construa outras referências de vida e de comunidade.
Preparação e diálogo
são fundamentais
antes da adoção
Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, para
cada criança na fila, há cinco
famílias querendo adotar. O
perfil das crianças que os futuros pais sonham, no entanto,
é bastante restrito. No Brasil,
29% das famílias querem adotar somente meninas e quase

70% não aceitam ficar com os
irmãos. Enquanto 69% só aceitam crianças sem doenças,
mais de 25% possuem problemas de saúde.
Para que uma criança ou
adolescente esteja apto para a
adoção, a Justiça precisa estar
convicta, por meio de provas
e estudos técnicos, de que a
medida atende ao melhor interesse deles e que não é possível sua manutenção na família biológica.
A oficial da Infância e Juventude da Comarca de São
Miguel do Oeste, Jocieli Lucia Scariot, explica que pessoas maiores de 18 anos, independente do estado civil
e orientação sexual, podem
adotar. A exigência é que o
adotante seja, pelo menos, 16
anos mais velho que o adotado. “Solteiros também podem adotar. Para adoção conjunta, é indispensável que os
adotantes sejam casados ou
convivam em união estável,
comprovada a estabilidade
da família”, menciona.
Conforme Jocieli, os profissionais do serviço social fazem um estudo psicossocial
a fim de aferir a capacidade
e o preparo dos interessados
para o exercício da maternidade/paternidade responsável, o real desejo de ser pai
e/ou mãe. Ainda segundo a
oficial, não há um tempo estimado de espera na fila de
adoção.
“É muito variável, de
acordo com cada Comarca.

Depende da disponibilidade
de crianças ou adolescentes
de acordo com o perfil desejado pelos pretendentes. Via
de regra, dura mais que uma
gestação biológica. Se considerarmos as últimas adoções ocorridas na Comarca, é
possível dizer que, em média,
o prazo de espera é de três
a cinco anos, mas é apenas
uma média, podendo ocorrer
em prazos diversos”, explica.
A profissional salienta
que para os pretendentes que
estiverem dispostos a adotar crianças de mais idade ou
grupo de irmãos, o tempo de
espera é bem menor. “O importante é que os pretendentes utilizem esse período
para se preparar amplamente, se organizar, ler e dialogar sobre o assunto, gestar a
criança no coração, entender que no tempo que for
devido, ela chegará. Também podem aproveitar para
integrar o Grupo de Apoio à
Adoção existente na Comarca”, menciona.
O Grupo de Apoio à Adoção São Miguel do Oeste “Unidos pelo Coração”, surgiu em 2014 para dar suporte
emocional e técnico às famílias que desejam adotar.

Casal reside em Maravilha com a filha Kauana

Documentos necessários
para adoção

• Identidade
• CPF
• Requerimento conforme modelo
(será preenchido no Fórum)
• Estudo social elaborado por
técnico do Juizado da Infância
e da Juventude do local de
residência dos pretendentes
• Certidão de antecedentes
criminais
• Certidão negativa de distribuição
cível
• Atestado de sanidade física e
mental
• Comprovante de residência
• Comprovante de rendimentos
• Certidão de casamento (ou
declaração relativo ao período de
união estável) ou nascimento (se
solteiros)
• Fotos dos requerentes (opcional)
• Demais documentos que a
autoridade judiciária entender
pertinente

OBS.: Os documentos deverão ser
apresentados em original ou fotocópia
autenticada.
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CEMITÉRIO MUNICIPAL

Construção de
“gavetário” deve iniciar
na próxima semana
O Cemitério Municipal Jardim da Paz de Maravilha vai
contar com uma nova opção
de espaços para sepultamento. Deve começar na próxima
semana a construção do primeiro “gavetário” no local, obra
que será executada pela empresa Viga Construtora e Incorporadora Eireli, que ven-

ceu o processo de licitação.
Serão construídas 12 gavetas
para sepultamento. Conforme o
secretário municipal de Administração, Cleiton Borgaro, o objetivo é aumentar o número de locais para sepultamento por meio
de construções que otimizam o
uso do espaço disponível. O valor desta obra é de R$ 22.804,73.
Ilustração

Serão construídas 12 gavetas

FALSO SEQUESTRO Saiba como proceder caso receba uma ligação
duvidosa informando sequestro

Polícia Militar registra 14 casos em
três dias em São Miguel do Oeste
Apesar das diversas informações e orientações sobre o
chamado Golpe do Falso Sequestro, ainda são comuns as
situações em que pessoas acabam extorquidas por criminosos que se aproveitam do estado emocional das vítimas.
Geralmente o criminoso
liga para um número de telefone aleatório e alega que sequestrou alguém da família.
Do outro lado da linha, a vítima ouve gritos e pedidos de
socorro falsos. É nesse momento que, aproveitando do
estado emocional da vítima, o
criminoso consegue obter informações e começa a exigir
dinheiro para a liberação do
suposto sequestrado.
“A gente recebeu a ligação
e a conversa começou com alguém falando: ‘Mãe, eu fui assaltada e estou toda machucada, mas não chama a polícia’.
Parecia muito a voz da minha
filha. Em seguida, entrou a fala
de um homem dizendo que ia

INFORME PUBLICITÁRIO

BRDE contrata R$ 369 milhões com produtores
rurais e cooperativas agropecuárias em SC
Um dos carros-chefes da economia catarinense, o
agronegócio foi um dos principais tomadores de crédito no
BRDE em dois mil e dezessete. A agência de Santa Catarina
encerrou o ano passado com trezentos e sessenta e nove
milhões de reais em contratações de financiamento ao
setor. Os números incluem os recursos do Pronaf e se
somam aos financiamentos contratados por meio de outras
linhas de crédito por produtores rurais de maior porte e
cooperativas agropecuárias.
As contratações pelo Pronaf de pequenos e micro
proprietários rurais somaram setenta e seis milhões e
quinhentos mil reais em dois mil e dezessete. Foram mil
seiscentas e setenta e oito operações viabilizadas em
parcerias com as cooperativas de crédito conveniadas do
BRDE. Já as cooperativas agropecuárias foram
responsáveis por mais de duzentos e noventa e dois milhões
de reais em operações realizadas, das quais setenta e três
milhões e oitocentos mil reais com recursos do Pronaf.
Passando para o setor de armazenagem, foram contratados
no ano passado financiamentos no montante de doze
milhões e quatrocentos mil reais. Somente a Copercampos
aprovou sete operações de implantação/expansão de
unidades de recebimento e armazenamento de grãos em
diferentes municípios, somando R$ 27,2 milhões em
financiamentos junto ao BRDE.
www.brde.com.br

Ilustração

Orientação principal é tentar contato com o familiar que teria sido vítima do sequestro

matar, que ia esquartejar, que
ela já estava com o braço quebrado. Perguntei onde eles estavam e, claro, eles não sabiam a cidade, então falaram
que iriam matá-la e deixar partes do corpo em várias cidades.
Foi quando eu peguei o meu
celular e liguei para a minha
filha. Mas é uma situação desesperadora, você não consegue pensar em uma coisa lógica”, contou à reportagem uma
mulher vítima do golpe em São
Miguel do Oeste.
Além dela, vizinhos passa-

ram pela mesma situação nos
últimos dias. Para alertar a população da região e evitar os
golpes, o 11º Batalhão de Polícia Militar chama a atenção da
comunidade com orientações
de como identificar o falso sequestro. De acordo com o tenente da PM, Junior Tatsh, em
três dias foram pelo menos 14
casos informados à Polícia Militar. “Nós orientamos para que
nunca se faça depósito, que em
primeiro plano, se entre contato com essa pessoa, esse familiar. Não conseguindo, jamais

efetuar depósitos, ligue para a
Polícia Militar no 190 e nós vamos tentar elucidar essa situação”, explica.
No falso sequestro geralmente a ligação é de um código de área de outro Estado
ou de número bloqueado. Ele
não fala dados sobre a vítima
e espera obter alguma informação através do estado emocional da pessoa que está recebendo a ligação para então
comentar sobre a identidade
do suposto sequestrado.
“Qualquer pessoa pode vir
a ser vítima, principalmente
pessoas que têm familiares em
outros estados, muitas vezes,
não conseguem contato com
o familiar e acabam fazendo
esse depósito por entrar em
desespero. A nossa orientação é que se procure a PM, por
mais irrelevante que pareça,
talvez nos ajude a colher dados para subsidiar uma investigação e se chegar à autoria
desses crimes”, finaliza Tatsh.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Câmara de Vereadores doa veículo
para a prefeitura
O presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel
do Oeste, Cláudio Barp, formalizou na quarta-feira (23) a doação de um veículo para a prefeitura. Barp entregou ao prefeito, Wilson Trevisan, e ao vice-prefeito, Alfredo Spier, o
veículo Fiat Linea Absolute 1.8 DL, ano 2012, que era utilizado pela Câmara de Vereadores. Também acompanhou
o ato de doação a chefe de Gabinete, Claudete Fabiani.
Wilson Trevisan agradeceu a doação e informou que o carro será incorporado à frota da prefeitura e utilizado provavelmente pela Secretaria de Administração e Finanças. Barp disse que
o Linea não é mais necessário à Câmara em razão da aquisição
de um GM Cruze LT Sedan, neste mês, por meio de licitação.

Tiarajú Goldschmidt/Câmara de Vereadores

Veículo foi entregue ao prefeito, Wilson Trevisan, e ao vice-prefeito, Alfredo
Spier, e integrará frota da prefeitura

GUARACIABA

Romaria do Caravággio será realizada hoje
A comunidade de Linha Caravággio, em Guaraciaba, realiza hoje (26) a 51ª
edição da Romaria do Caravággio. Com
o lema: “Mãe missionária, caminha conosco”, as celebrações iniciaram durante a semana com missa do tríduo de 23 a
25 de maio. Na noite de ontem (25) jantar com sopa e mondongo foi servido.
“A Romaria do Caravággio se diferen-

cia de todas as outras celebrações. É um
evento bonito e se destaca como diocese,
pela presença do bispo ou de alguém que
ele indica para presidir a missa principal.
Ela também se diferencia pela quantidade de atividades religiosas, tem missas,
confissões, caminhadas, tríduos. É muito bonita e especial e vale a pena participar”, explica o padre José Tarcísio Henz.

No feriado municipal, hoje (26),
as celebrações ocorrem às 6h, 7h30 e
9h30. Ao meio-dia serão servidos lanches, churrasco, sopa e mondongo. Este ano a novidade será a Hora
da Ave-Maria, marcada para as 18h
no Santuário. O objetivo é contemplar os fiéis que não puderem comparecer às celebrações ao longo do dia.
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IMAGISTRAR PRODUÇÕES Paixão por registrar momentos especiais é o que une os irmãos
Felipe e Fabiano Waldow

Maravilhenses transformam hobbie em profissão
e prestam serviço e atendimento diferenciados
Além dos laços familiares,
Felipe e Fabiano Waldow compartilham a paixão por produzir
vídeos. Na adolescência os irmãos
guardavam suas economias para
adquirir câmeras fotográficas e ir
a lugares diferenciados para fazer registros da natureza. Foi com
esta paixão em comum que surgiu a Imagistrar Produções, empresa que atua na produção de
vídeos para casamentos, aniversários, formaturas, institucionais
e propagandas.
Felipe conta que com o passar do tempo começou a gostar
de fazer vídeos, adquiriu conhecimento e começou a trabalhar
profissionalmente como videomaker. O gosto logo foi compartilhado com o irmão e as fotos de
fim de semana se transformaram em pequenos vídeos. A parceria foi um sucesso e aquilo que
era hobbie se transformou oficialmente em profissão em junho de 2017, quando fundaram
a Imagistrar Produções.
Prestes a completar um ano,
a empresa atua em Maravilha e
região oferecendo serviço e aten-

Fotos: Divulgação

Casamento Marcos e Aline
Irmãos Felipe e Fabiano Waldow

dimento diferenciados. “Contamos com equipamentos de
última geração e estamos constantemente nos atualizando.
Apresentamos nossas propostas
no conforto da casa dos interessados ou ainda em pontos de lazer, assim conseguimos dar total
atenção ao cliente”, explicam.
Para os proprietários, poder
registrar emoções e sentimentos
é a maior satisfação, já que o vídeo proporciona movimento e
uma perspectiva diferente às recordações de momentos especiais. Além disso, eles enfatizam

que é gratificante ver um evento concluído e saber que fizeram
parte disto. “Temos algumas motivações: o gosto pela profissão,
pela imagem bem gravada, pelo
corte perfeito, pela computação
elegante. Mas gostamos de pensar que, como produtora de vídeo, são os resultados que nos
definem. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a contar suas histórias da melhor forma possível,
desde um romance que levou
um casal ao altar até a realização
de um sonho de um jovem formando”, afirmam.

Formatura da EEB Nossa Senhora da Salete

Formatura de Agronomia da Unoesc

CONTATO
@imagistrar
@imagistrar
(49) 99821 0996
imagistrar@gmail.com
Profissionais apostam
em equipamentos de
última geração
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PREPARAÇÃO

Começa terceira
turma do Programa de
Inicialização ao Trabalho
O Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE) e
a secretaria de Assistência Social deram início na
segunda-feira (21) ao Programa de Inicialização ao
Trabalho (PIT) para aproximadamente 30 jovens de
Maravilha. O ato inaugural foi realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras),
com a presença da secretária de Assistência Social, Kathiucya Lara Immig, e a prefeita, Rosimar
Maldaner, além dos integrantes do programa.
De acordo com a assistente social Elizangela Riva, os jovens com idade entre 14 e 16 anos terão
aulas três vezes por semana, até o dia 2 de julho, quando haverá for-

matura. Os estudantes vão
exercitar conhecimentos
práticos e teóricos, aprendendo como se comportar em uma entrevista de
emprego, em um processo seletivo e no ambiente
de trabalho. “A capacitação tem 60 horas e dentro dela queremos preparar os alunos. Além da
teoria, mostraremos a prática, visitando empresas
de Maravilha”, explica.
Para a prefeita, Rosimar Maldaner, prática e teoria andam juntas,
e quanto mais preparação para o mercado de
trabalho, melhor. Ela
deu boas-vindas ao grupo e colocou o município
à disposição. A primeira
turma do PIT foi fechada em agosto de 2017.
Divulgação

PREMIAÇÃO Próxima competição para os bovinos da raça
charolesa será em julho

Cabanha maravilhense é
destaque na Expocampos 2018
Maio é o mês da tradicional Expocampos, a segunda
maior feira de exposição agropecuária de Santa Catarina. O
evento reúne o melhor da atividade pecuária, entre novidades, leilões, palestras e julgamento de animais, atraindo
grande público para a cidade
de Campos Novos, na região
Serrana de Santa Catarina, conhecida como Celeiro Catarinense por ser um dos maiores
centros criatórios de bovinos.
Esta foi a 13ª edição da
Feira e a Cabanha Mano Rafa
de Maravilha, de propriedade da família Donati, obteve
grandes resultados com os bovinos de elite. Na disputa de
alto nível da raça charolês, a
Cabanha, que possui três meses de criatório, levou quatro
animais de pista. Os demais
ficaram no criatório para melhor preparação para os julgamentos de Itajaí, em julho,
e para a Expolages, maior feira agropecuária do Estado, em
outubro.
CABANHA MANO RAFA
Conforme Renan Donati, um dos proprietários e co-

Capacitação terá 60 horas e segue até julho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINARIA
O Presidente da COACIG AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA, situada na Linha Indiozinho, interior no município de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ: 18.398.064/0001-58, Inscrição Estadual
nº. 257.089.004, registrado na Jucesc 42400023894 em
26/06/2013, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Artigo 41º do Estatuto Social, convoca os 612 cooperados
com direito a voto, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no dia 06 de Junho de 2018, na
sede da Cooperativa, na linha Indiozinho, interior, na cidade de Guaraciaba/SC, em primeira convocação às 18:00
horas, com dois terços dos cooperados presentes, em segunda convocação às 19:00 horas com a metade mais um,
e em terceira e última convocação às 20:00 horas com o
mínimo dez cooperados presentes, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1º) – Troca Membro do Conselho de Administração.
Guaraciaba/SC, 26 de Maio de 2018
SERGIO SCALCO
Presidente

Fotos: Divulgação

Premiações
conquistadas:
Macho
Nome: AFS VULCANO
1007 DA LESTADA
Prêmios: campeão de
categoria e campeão do
Touro Dois Anos

Renan Donati, durante a Expocampos

ordenador, a Cabanha Mano
Rafa começou em fevereiro
de 2018 e o nome é em homenagem ao seu falecido irmão.
“O ramo é recente e começamos com o melhor da genética mundial. Estamos buscando
boas colocações nos julgamentos para pontuarmos e finalizarmos o ano em uma boa colocação no Ranking Catarinense
de Criadores da Raça”, explica.
Segundo Donati, o motivo
da criação de charolês é o sucesso pela beleza, rusticidade,
adaptabilidade, eficiência e
garantia na produção de carne da raça bovina. “Gostaria

de fazer um agradecimento
especial ao nosso cabanheiro
Paulo Henrique, pela dedicação e empenho na preparação
dos animais de pista. Ficamos
felizes com o resultado”, conta.

Fêmeas
Nome: ATRIZ 376 DA
FONSECA
Prêmios: Vice-campeã de
categoria Novilha Menor
Nome: 1373 DA SÃO
SEPÉ
Prêmios: Vice-campeã de
categoria Novilha Maior
Nome: AFS XENIA 1020
DA LESTADA
Prêmios: Campeã de
categoria e campeã
Novilha Maior

Evento foi realizado em Campos Novos

MOBILIDADE URBANA

Sinalização em vias que terão mão única começa
a ser implantada em São Miguel do Oeste
Quem transitou por São
Miguel do Oeste nesta semana notou a pintura diferente nas ruas do centro. A sinalização horizontal começou
a ser aplicada tendo em vista a proximidade do início do
funcionamento oficial do estacionamento rotativo, marcado para o mês de junho.
Conforme o diretor-adjunto de Planejamento da Administração Municipal, Jeferson
Dias, a população precisa redobrar a atenção ao transitar pelos locais que vêm recebendo a
sinalização. “Atualmente existe uma empresa no município fazendo a pintura das vias
para instalar a mão única, por
isso já peço atenção, para que
os motoristas tomem um pou-

Marcos Lewe/WH Comunicações

Empresa contratada vem realizando pinturas nas vias do centro

co mais de cuidado”, destaca.
Dias explica que a intenção da administração ao implantar o estacionamento rotativo é dar fluidez ao trânsito
nas principais ruas da cidade.
“O que estamos tentando im-

plantar no município por meio
do estacionamento rotativo e
o sistema de mão única é melhorar o fluxo, a transição das
ruas. Nesse projeto foi estudada a situação dos cruzamentos,
vão ser melhoradas a seguran-

ça e a sinalização em diversos cruzamentos para evitar
os acidentes laterais que ocorrem diariamente em São Miguel do Oeste”, argumenta.
O diretor-adjunto de Planejamento ainda destaca: a
população vai ter de mudar a
forma de conduzir os veículos depois que o novo sistema
passar a valer. “O que a população precisa levar em consideração é que o município
terá o estacionamento rotativo e longas vias de mão única. É preciso ter atenção, mudar a concepção na forma
de dirigir no centro da cidade. Nos próximos dias teremos uma grande campanha
de divulgação sobre quais
serão essa vias”, finaliza.
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REFLEXÃO Eventos são alusivos ao Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

SÃO MIGUEL DO OESTE

Rodada de negócios
reúne 55 empresas

Municípios promovem ações
de conscientização
Os municípios de Flor do
Sertão e Bom Jesus do Oeste promoveram iniciativas em alusão
ao Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes. Em
Bom Jesus do Oeste a Secretaria
de Assistência Social, Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho
Tutelar e o Centro de Referência
de Assistência Social (Cras) realizaram a Campanha Faça Bonito
– Proteja Nossas Crianças e Adolescentes.
Na ocasião, a pedagoga Alda
Detofol ministrou oficinas nas
escolas. Além do bate-papo com
os alunos, foi feita a entrega de
adesivos da campanha. Já o Conselho Tutelar promoveu o Pedágio de Conscientização, com o
apoio da Polícia Militar.
As conselheiras tutelares salientam que as denúncias podem ser feitas diretamente no
Conselho Tutelar pelo telefo-

Fotos: Divulgação

Bom Jesus do Oeste contou com o Pedágio da Conscientização

ne 49 3363 0177. A comunidade
também pode entrar em contato fora do horário de expediente, por meio do celular de plantão (49) 98437 7735, ou ainda no
Disque Denúncia Nacional, com
o número 100.
Em Flor do Sertão também ocorreram diversas ações
em alusão à data. O Pedágio
da Conscientização, promovido pelo Conselho Tutelar e Polícia Militar, contou com a adesivação de aproximadamente 100
carros. De acordo com a presidente do Conselho Tutelar, Edu-

arda Poppe, o objetivo foi chamar a atenção das pessoas para
denunciar caso suspeitem de algum crime.

A população também contou com a peça Bem Me Quer,
do grupo teatral Ciranda Cultural, de Campo Erê. “Atingimos
um bom público e todos gostaram da peça. Apesar de ser um
tema que trabalhamos o ano
todo, eventos como esse sempre
rendem frutos”, enfatiza Eduarda.
As denúncias podem ser feitas diretamente no Conselho Tutelar, sendo mantido o anonimato. Há também a ferramenta do
disque 100, além do celular (49)
98414 2584.

Lideranças, alunos e comunidade em geral prestigiaram peça em Flor do Sertão

BOM JESUS DO OESTE

Prefeito participa de marcha em
defesa dos municípios
O prefeito de Bom Jesus
do Oeste, Ronaldo Luiz Senger, esteve em Brasília nesta semana para participar da
21ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. “É uma
oportunidade ímpar poder
participar deste evento. Muito
além de um encontro, o evento é um movimento, mobiliza
o municipalismo de todo Brasil em torno de causas que au-

xiliam o trabalho e o cuidado
dos gestores com as suas cidades e seus munícipes”, destaca.
Nos quatro dias de congresso, desafios comuns
dos municípios foram debatidos com os diferentes atores políticos. Nesta
edição também foi realizada a eleição da nova diretoria da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Divulgação

Ronaldo Luiz Senger destaca a importância da experiência

Representantes de 55
empresas participaram, na
noite de quarta-feira (23), da
Rodada de Negócios do Núcleo da Mulher Empresária da Associação Empresarial de São Miguel do Oeste
(Acismo). Realizado no Salão Azul do Hotel Solaris, o
evento possibilita aos participantes a apresentação
de seus produtos e serviços
a fim de futuros negócios.

A rodada de negócios também teve o objetivo de reunir empresas de
vários segmentos e portes para criar novas oportunidades de negócios exclusivos, aproximando e
fortalecendo o associativismo, além de aproximar
a empresa de potenciais
compradores e também
promover parcerias por
meio do networking.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 192 de 21/05/2018.
Homologa Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cessão
de Uso nº 001/2018, que entre si celebram o Município de
Maravilha e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Maravilha.
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do
Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,
em especial a alínea “d” do inciso “I” do artigo 46 do Regimento Interno, faz saber a todos os habitantes deste Município que o plenário da Câmara aprovou e ELE promulga o
seguinte Decreto Legislativo.
Art. 1º Com fundamento na cláusula nona do instrumento pioneiro, resolvem, de comum acordo aditar o Termo de Cessão de Uso nº 001/2018, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
Art. 2º O presente Termo tem por designo alterar o
inciso II Cláusula terceira do instrumento pioneiro, para
constar que as despesas com combustíveis e arla, serão
arcadas pelo cedente, a partir da assinatura do presente
aditivo.
Parágrafo Único. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de Cessão de Uso nº 001/2018, não alcançadas pelo presente Termo Aditivo.
Art. 3º A minuta deste convênio em anexo é parte integrante deste Decreto Legislativo.
Art. 4º As despesas decorrentes da realização do presente Decreto correrão por conta do orçamento municipal
em vigor.
Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Sessões aos 22 dias do mês de maio de 2018.
Láurio Stieler
Presidente
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Órgãos de segurança e
administração unem forças
pela redução de acidentes

Campanha chama a atenção para o
alto índice de vítimas no trânsito

C

om o tema Nós Somos
o Trânsito, a campanha Maio Amarelo de
2018 alerta para os altos índices de mortos e feridos
por acidentes de trânsito. O movimento simboliza a conscientização e responsabilidade sobre
o comportamento de cada cidadão no trânsito. No Brasil, de
acordo com o DataSUS, mais de
37 mil pessoas morrem todos os
anos no trânsito das cidades e

rodovias do país.
Em São Miguel do Oeste os
órgãos de segurança têm redobrado a fiscalização de trânsito
e a administração pública tem
buscado medidas para diminuir
o índice de acidentes. O coronel
da Polícia Militar, Marcelo de
Wallau, explica que na grande
maioria os acidentes são causados por falha humana, seja por
desatenção ou negligência na
condução dos veículos.

“Estatisticamente, mais de
90% dos acidentes foram por intervenção do condutor do veículo. Alguma manobra imprudente, imperícia, negligência,
pressa, falta de atenção ou atenção em outra situação, como o
telefone celular, por exemplo.
Entre outros fatores que também contribuem, em menor escala, sinalização deficiente ou
inexistente, condições das vias.
O que se percebe é que realmen-

ALTO ÍNDICE NA WILLY BARTH
Uma das vias mais
perigosas de São Miguel
do Oeste é a Willy Barth,
onde o fluxo de veículos
é intenso e a velocidade
de condução dos veículos
é maior. A via que corta
duas grandes rodovias
regionais é corredor de
milhares de veículos
diariamente e, por lá, o
número de acidentes
vem assustando. Para
reduzir os índices, o
diretor do Departamento
Municipal de Trânsito
(Demutran), Jeferson
Dias, explica que a Polícia
Rodoviária Federal (PRF),
o Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) e a

administração de São
Miguel do Oeste planejam
fechar pontos de
conversão onde há maior
ocorrência de acidentes.
Conforme dados da
PRF, em 2016 foram
registrados 97 acidentes
na Willy Barth, em São
Miguel do Oeste. No
ano seguinte, foram 84
acidentes no mesmo
trecho. Somente neste
mês foram seis acidentes
de trânsito na via. O
foco da administração
municipal é investir na
infraestrutura do local.
“Especificamente na Willy
Barth, a administração
está organizada para
colocar luminárias

integradas de led nos
postes. Serão 325
luminárias de 150 watts,
um produto de alto
desempenho e baixo
consumo. A Willy Barth
vai ficar bem iluminada,
do trevo até o Bairro
São Sebastião. Será um
investimento de R$ 230
mil só em iluminação
desta via. Também
estamos trabalhando
na limpeza dessa via,
no corte de grama, na
poda de árvores para não
atrapalhar a visão e evitar
qualquer tipo de acidente”,
destaca a secretária
de Planejamento e
Urbanismo, Marli da
Rosa.
WH Comunicações

te o maior causador é a pressa, a
negligência, a imprudência”, diz.
A embriaguez ao volante é
outro fator que tem sido decisivo
no número de acidentes registrados no município. Em 2017,
conforme dados da Polícia Civil, 43 pessoas foram presas em
flagrante por embriaguez ao volante, conforme o delegado regional, Adriano Krull Bini. “Em
relação aos delitos de trânsito,
temos três especificamente que
são os mais comuns: embriaguez ao volante, lesão corporal
grave na direção do veículo automotor e o homicídio culposo
na direção de veículo. Somente

em 2018, no caso da embriaguez
ao volante, tivemos 13 pessoas
detidas em flagrante por dirigir
sob efeito de álcool”, argumenta Bini.
Para colaborar com a redução das ocorrências de acidentes, a Polícia Militar tem realizado diversas operações de
trânsito, abordando condutores e fiscalizando as condições
dos veículos. Apesar disso, ainda
é alto o número de ocorrências
envolvendo,
principalmente,
motociclistas. De janeiro até a
metade deste mês de maio, 42%
dos acidentes registrados envolveram motociclistas.

Noventa e oito por cento dos acidentes
em Maravilha ocorrem por falha humana
Em Maravilha foram
contabilizados 200
acidentes de trânsito
entre o dia 1º de
janeiro e 20 de maio
deste ano. Conforme o
primeiro-tenente da 3ª
Companhia de Polícia
Militar de Maravilha,
Altair Lisot, a média de
acidentes por dia fica
em 1.5. Lisot destaca
que 98% das ocorrências
de trânsito são por
falha humana, falta
de atenção ao dirigir
e no descumprimento
da legislação. Nestes

primeiros meses do ano
foram lavrados cerca de
850 autos de infração de
trânsito, média de seis
por dia.
Os homens estão
com o maior índice
no envolvimento de
acidentes, representando
70% do total. Com
relação à faixa etária,
60% dos motoristas
têm idade entre 18
e 31 anos. A maior
parte das ocorrências
resulta apenas em
danos materiais e 20%
deixam vítimas com

lesões corporais. Ainda
sobre os acidentes, 95%
ocorrem em locais e vias
devidamente sinalizadas.
Em Maravilha foram
implantadas neste
mês faixas educativas
para conscientizar os
motoristas que circulam
pelas vias urbanas.
Os materiais foram
colocados nas rotatórias
e no trevo de acesso à
cidade. A iniciativa é do
Departamento Municipal
de Trânsito, em parceria
com despachantes e
autoescolas.
Cleiton Ferrasso/O Líder

Acidente registrado na Willy Barth no último dia 18 deixou um jovem de 19 anos ferido com gravidade

Em Maravilha, faixas foram colocadas nas rótulas e trevo
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obituÁrio
ALBERTO DINES
O fundador do
Observatório
da Imprensa,
jornalista Alberto
Dines, morreu aos 86 anos, às 7h15
terça-feira (22), no Hospital Albert
Einstein, em São Paulo. Dines deixa
mulher e quatro filhos. Alberto Dines
nasceu no Rio de Janeiro em 19 de
fevereiro de 1932. Iniciou sua carreira
no jornalismo em 1952 na revista
“A Cena Muda” e, no ano seguinte,
mudou-se para a revista “Visão”
para cobrir assuntos ligados à vida
artística, como teatro e cinema. Logo
depois, passou a fazer reportagens
sobre política. Em 1957 ele trabalhou
para a revista “Manchete”, até se
demitir da empresa. Em 1959
assumiu a direção do segundo
caderno do jornal “Última Hora”,
de Samuel Wainer. Já em 1960
colaborou para o jornal “Tribuna da
Imprensa”. Em 1960, convidado por
João Calmon, dirigiu o jornal “Diário
da Noite”, dos “Diários Associados”,
de Assis Chateaubriand. Já em
1962 tornou-se editor-chefe do
“Jornal do Brasil”, no qual ficou
por 12 anos. Desde 1963, Dines
também era professor na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ). Na promulgação
do Ato Institucional Nº 5 (AI-5), em
13 de dezembro de 1968, durante a
ditadura militar, coordenou a edição
da primeira página que usou termos
da previsão do tempo para narrar o
momento político – “Tempo negro.
Temperatura sufocante. O ar está
irrespirável. O país está sendo varrido
por fortes ventos...” – como parte
de uma estratégia para denunciar a
censura imposta à redação a partir
de então. O Núcleo de Memória
da PUC-RJ diz que, naquele ano,
militares haviam ocupado as
redações para fazer uma censura
prévia. O jornal chegou a ser proibido
de circular, mas voltou após assumir
um compromisso de autocensura.
Outro episódio que marcou sua
passagem pelo JB foi a cobertura do
golpe que depôs o presidente chileno
Salvador Allende, em 11 de setembro
de 1973. A censura havia proibido
a publicação de manchetes sobre
o assunto, então Dines coordenou
a edição de uma primeira página
sem títulos, mas com um longo
texto contando o que aconteceu no
Chile. O jornalista foi demitido do
JB naquele ano. Ele também tem
passagem pela “Folha de S.Paulo”
e a Editora Abril. Em 1994, fundou o
Laboratório de Estudos Avançados
em Jornalismo (Labjor), da

Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), junto com os professores
Carlos Vogt e José Marques de
Melo. O objetivo era criar um centro
de pesquisa e acompanhamento
crítico da mídia. A partir de 1999, o
Labjor passou a oferecer um curso
de pós-graduação de Jornalismo
Científico. Entre os principais livros
publicados por Alberto Dines estão
“Morte no Paraíso - A tragédia de
Stefan Zweig”, “Diários Completos
do Capitão Dreyfus”, “Por que não
eu?”, “O papel do jornal e a profissão
de jornalista” e “A imprensa em
questão”.
NARA ALMEIDA
Morreu na
madrugada de
segunda-feira
(21), aos 24 anos, a
modelo e influenciadora
digital Naiara Almeida, conhecida
como Nara Almeida. Ela estava
internada no Hospital Nove de Julho,
em São Paulo, onde lutava contra
um câncer de estômago, descoberto
em meados de 2017. A luta de Nara
ganhou força ao ser compartilhada
em suas redes sociais.
JÚLIO POMAR
O pintor Júlio
Pomar morreu na
terça-feira (22), no
Hospital da Luz, em
Lisboa. Importante e
multifacetado artista plástico
português, com obra feita nos mais
variados suportes, Pomar pertencia
à terceira geração de modernistas.
Tinha 92 anos e estava internado
há algum tempo. Júlio Artur da Silva
Pomar nasceu em 10 de janeiro de
1926, em Lisboa. Quando criança,
era introvertido e muito metido
consigo próprio, refugiando-se “no
gosto e na prática quase excessiva
do desenho”, como confessou ao
Diário de Notícias em 2016. Um
dos artistas mais conceituados
do século XX português, Pomar
deixou uma obra marcada por
várias estéticas — que vão desde
o neorrealismo ao expressionismo,
passando pelo abstracionismo
— e uma profusão de temáticas
abordadas. Apesar de se ter
dedicado, sobretudo à pintura e
desenho, o artista plástico realizou
também trabalhos de gravura,
escultura e assemblage, ilustração,
cerâmica e vidro, tapeçaria,
cenografia para teatro e decoração
mural em azulejo. Em 2004 foi
condecorado pelo então presidente
da República, Jorge Sampaio, com

a Ordem da Liberdade. Quase dez
anos depois, abriu o Atelier-Museu
Júlio Pomar, instalado num edifício
em Lisboa, perto da residência do
artista, com um acervo de cerca de
400 obras.
JOÃO ALFREDO SULZBANCH
Faleceu no dia 18 de maio, em
sua residência, em Linha Olímpio,
Guaraciaba, aos 86 anos. Seu corpo
foi velado na Capela Sagrada Família
de Linha Olímpio, Guaraciaba,
e sepultado no cemitério da
comunidade. A família convida para
o culto de sétimo dia a ser celebrado
amanhã (27), às 9h, na Capela
Sagrada Família de Linha Olímpio,
Guaraciaba.
ALBERTO BAVARESCO
Faleceu no domingo (20), no
Hospital de São José do Cedro, aos
86 anos. Seu corpo foi velado na
Capela da Ressurreição da Igreja
Matriz de São José do Cedro e
sepultado no cemitério municipal.
OTTO ERVINO DOERZBACHER
Faleceu às 9h20 de domingo (20),
aos 86 anos, em Chapecó. Seu corpo
foi velado na Capela Mortuária da
Funerária Franke e sepultado no
cemitério de Maravilha.
IRINEU GREBIEN - POPULAR PISCA
Faleceu às 21h30 do domingo (20),
aos 73 anos, em sua residência. Seu
corpo foi velado no salão do Bairro
União e sepultado no cemitério
municipal de Maravilha.
ORIONTINO ALVES SERPA
Faleceu às 5h de segunda-feira (21),
aos 91 anos, em sua residência. Seu
corpo foi velado na Igreja Adventista
de Bom Jesus do Oeste e sepultado
no cemitério municipal de Bom
Jesus do Oeste.
DÉCIO ANTONIO MEYER
Faleceu na segunda-feira (21),
na cidade de Marechal Cândido
Rondon/PR, aos 53 anos, vítima
de acidente de trânsito. Seu corpo
foi velado e sepultado na cidade de
Bento Gonçalves/RS.
PIETRA WEGHER AZEVEDO
Faleceu na segunda-feira (21), no
Hospital Regional de São Miguel do
Oeste, aos três meses. Seu corpo foi
velado na Igreja Evangélica Luterana
do Brasil de São Miguel do Oeste e
sepultado no cemitério municipal.
JOVENIL FARIAS AMARAL
Faleceu na terça-feira (22), no

Hospital São Paulo de Xanxerê,
aos 78 anos. Seu corpo foi velado
na Igreja do Bairro Progresso,
São Miguel Oeste, e sepultado no
cemitério municipal.
EMÍLIA DE OLIVEIRA DIAS
Faleceu na terça-feira (22), no
Hospital de Descanso, aos 84
anos. Seu corpo foi velado na Casa
Mortuária de Descanso e sepultado
no cemitério de Linha Campinas,
Descanso.
ALBINO BERNARDI
Faleceu na terça-feira (22), no
Hospital São José de Maravilha, aos
86 anos. Seu corpo foi velado na
Comunidade de Linha São Paulo,
Maravilha, e sepultado no cemitério
da comunidade.

VISITA

Elas de Bike promove
ação beneficente
em lar de idosos
Os idosos do Lar Santa Bárbara receberam no sábado (19) os integrantes do Grupo Elas de Bike. A visita, que
foi realizada pela primeira vez,
foi de confraternização. Os ciclistas levaram lanches, música e animais de estimação para alegrar o ambiente.

Conforme a assistente social do Lar, Liziane Rotistrola, visitas como esta são importantes para os pacientes. “Eles
estão sempre acostumados com
a mesma rotina e ver pessoas animadas como eles é fundamental. Assim, sentem-se
menos esquecidos”, destaca.
Divulgação

LÔIZE KUMMER
Faleceu na terça-feira (22), no Posto
de Saúde de São José do Cedro, aos
87 anos. Seu corpo foi velado na
Casa Mortuária da Ressurreição da
Igreja Matriz de São José do Cedro e
sepultado no cemitério municipal.
ADILSON FRIZON
Faleceu às 19h20 de terça-feira (22),
aos 48 anos. Seu corpo foi velado
na Capela Mortuária da Funerária
Franke e sepultado no cemitério
municipal de Maravilha.
CLAUDIUS AUGUSTUS FAGGION
Faleceu na terça-feira (22), no
Hospital Regional de São José/SC,
aos 77 anos. Seu corpo foi velado e
cremado no Crematório de Palhoça/
SC. Claudius Augustus Faggion
atuou por mais de 35 anos como
médico em nossa região e presidiu o
Clube Esportivo Guarani em 1977.
ROSALINA MOSCHEM
Faleceu na quarta-feira (23), no
Hospital São Lucas de Guaraciaba,
aos 64 anos. Seu corpo foi velado na
Igreja Evangélica Visão Missionária
de São Miguel do Oeste e sepultado
no cemitério municipal.

Visita foi realizada no sábado (19)

VARIEDADE

Escola de Maravilha
realiza brechó
No sábado (19) o Centro de Educação Infantil (CEI)
Pequeno Príncipe, de Maravilha, realizou o Brechó Pequeno Príncipe. Foi a segunda edição e, de acordo com
a diretora, Sirlene Marafon,
superou as expectativas.
As peças que estavam para
venda foram doadas por lo-

jas, pais de alunos, professores e pessoas da comunidade
em geral. O valor máximo por
peça era de R$ 10,00. Havia à
disposição dos interessados,
desde calçados, até roupas de
frio. Segundo Sirlene, a intenção é usar o dinheiro arrecadado para aquisição de novas televisões para as salas de aula.
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

ORNÉLIO BITENCOURT popular
LULA TCHÊ
Faleceu ontem (25), aos 59 anos,
no Hospital São José. Seu corpo
foi velado na Capela Mortuária
Municipal e sepultado no cemitério
municipal de Maravilha.
Elma Bertoldo Trevisan
Faleceu ontem (25), aos 81 anos.
Seu corpo foi velado na canônica de
Iraceminha e sepultado no cemitério
municipal de Iraceminha.

Evento teve grande procura da população para aquisição das mercadorias
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cotidiano
ESTELIONATOS Em um dos casos, vítima ficou interessada em
trocar R$ 10 mil por R$ 120 mil
TRÂNSITO E VOCÊ

por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

GREVE DOS CAMINHONEIROS
Iniciou no último dia 21 de maio, nas rodovias estaduais e federais do Brasil, o movimento de paralização dos caminhoneiros. Os
atos são contra a disparada do preço do óleo diesel que faz parte da
política de preços da Petrobras, em vigor desde julho.
Já no terceiro dia de paralisação os reflexos foram perceptíveis:
produtos necessários para a alimentação humana começaram a faltar nas prateleiras dos supermercados; os estoques de combustíveis
acabaram nos postos; a agroindústria, a atividade econômica propulsora da economia do Extremo-Oeste catarinense, sofre incalculáveis
prejuízos; a rotina das pessoas acaba alterada em razão da situação.
Em nosso sentir, um dos pontos que diferencia a atual paralização das duas que esta antecederam, é a elevação (e isso pode parecer paradoxal) do nível de organização do movimento, ainda que
não se tenha, até o presente momento, identificado uma entidade ou pessoa responsável pelo trabalho de organização das ações.
Isso talvez se deva à utilização das redes sociais, principalmente do
WhatsApp, que acabam por facilitar a comunicação entre todos os
participantes.
Meu propósito não é aqui discorrer sobre a pertinência ou impertinência do movimento, ainda que considere absurdos os preços praticados no mercado brasileiro para a venda de combustíveis.
Vou procurar me ater a aspectos que afetam a segurança das pessoas no trânsito.
Nesta fase das manifestações (terceiro/quarto dia), percebese maior anuência e simpatia de toda sociedade para com as pessoas que protestam. Mas a experiência de outros eventos similares
ao atual nos permite afirmar que a tolerância do público impactado pela situação é inversamente proporcional ao tempo em que ele
é afetado pelas consequências da paralisação. A simpatia tende a virar antipatia na medida em que o desconforto imposto pela greve
castiga o público afetado. E é aí que iniciam os conflitos que colocam em risco a integridade física das pessoas.
O cansaço e a preocupação começam a minar a razão das pessoas envolvidas. As emoções tendem a dominar mais facilmente o
indivíduo, fazendo aflorar os instintos mais primitivos. Alguns motoristas, contrariados por talvez estarem sendo obrigados ou cooptados por colegas de classe a permanecerem junto ao movimento,
acabam tentando retornar aos seus lares com seus veículos de carga. Podem, possivelmente, tentar transpor pontos de paralisação.
Um movimento que era, até então, pacífico, passa a ter todos os ingredientes necessários para uma tragédia, já que os manifestantes
podem se opor ao desiderato do colega que pretende seguir viagem,
inclusive com o uso da violência.
Lembramos que vivemos num Estado Democrático de
Direito. Ir e vir é direito do cidadão, da mesma forma que a
manifestação pacífica o é. Mantenhamos a calma e o diálogo, de modo a proporcionar condições apropriadas para a
construção de uma solução adequada à crise instalada.

Após sacar dinheiro em dois bancos,
mulher perde R$ 7 mil em golpe
A Polícia Militar registrou
duas ocorrências de estelionato
na quarta-feira (23) em Maravilha. Uma moradora de Maravilha foi abordada por duas mulheres no Bairro Universitário
e, em seguida, por um homem.
Eles lhe convenceram a ir até o
banco em um Corsa Sedan de
cor branca e lhe ofereceram R$
120 mil, mas em troca ela teria
que entregar R$ 10 mil.

A vítima sacou R$ 5 mil em
um banco, R$ 2 mil em outro e
entregou o dinheiro. Eles pediram para ela ir em um terceiro
banco e falar com Cláudio para
receber os R$ 120 mil. Chegando
lá, ela percebeu que se tratava de
um golpe e não encontrou mais o
veículo dos estelionatários.
Na outra ocorrência de estelionato, um morador afirmou
que foi sacar o seguro-desem-

prego e quando saiu da agência
viu que um homem deixou cair
um envelope de papel, aparentemente com grande quantidade
de dinheiro, momento em que
ajuntou e foi devolver.
O homem que recebeu o
envelope agradeceu e disse
que o valor total era de R$ 11
mil. O estelionatário afirmou
que o chefe da empresa iria fazer um vale de R$ 400 como

forma de agradecimento.
O homem deixou o malote
com ele até voltar com a recompensa, mas em troca ele lhe entregou alguns pertences como
garantia: a carteira com R$ 1.600
mil, documentos pessoais e um
celular Samsung J7. Após o estelionatário não voltar mais, o morador verificou o malote e viu que
tinha apenas uma nota de R$ 50,
o resto era papel.

SEGURANÇA

Polícia registra dois furtos de veículos
Polícia Militar registrou
dois furtos de veículos em
menos de 12 horas no município de Maravilha. De acordo
com a PM, um carro foi furtado no Bairro Morada do Sol
e a ocorrência foi registrada

às 22h30 de quinta-feira (24).
No local, a mulher relatou que
deixou seu veículo Fiat Uno
estacionado em frente a sua
residência, de onde foi furtado. O carro foi localizado por
volta de 8h30, na Linha Jun-

diá, no interior de Maravilha.
A outra ocorrência foi
atendida na manhã de sexta-feira (25), por volta das
6h35, na Avenida Padre Antônio. A vítima relatou que deixou um Gol branco, com pla-

cas de Maravilha, estacionado
em frente a sua residência durante a noite e quando acordou percebeu a falta do veículo. O carro possui suporte
para escada e em seu interior
havia diversas ferramentas.

POLÍCIA CIVIL

DIC/Fron indicia cinco integrantes de
associação criminosa que atuava em SC e RS
A Divisão de Investigação
Criminal de Fronteira de São Miguel do Oeste (DIC/Fron) indiciou cinco pessoas pela prática
dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa. Os indiciados negociavam na
região Extremo-Oeste de Santa Catarina a venda de automóveis adulterados/clonados, provenientes de furtos e roubos
cometidos em Santa Catarina e
no Rio Grande do Sul. No curso

das investigações, foram apreendidos uma caminhonete Toyota/
Hilux, um GM/Prisma, um Peugeot/SW 206 e um VW/FOX.
Nas buscas realizadas também foram apreendidas armas e
munições em desacordo com as
determinações legais, bem como
celulares, carimbos, procurações,
CRLVs e CNHs falsas. Dois dos indiciados já respondem ação penal em outra comarca pelos crimes de estelionato, adulteração

Polícia Civil

de documentos públicos e particulares e falsidade ideológica, enquanto outros dois são ad-

vogados atuantes na região. Os
indiciados já foram denunciados pelo Ministério Público.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Homem fica gravemente ferido por
golpes de facão
Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por golpes de facão, na noite
de quarta-feira (23), em São Miguel do Oeste. A ocorrência foi
atendida pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar por volta das 21h30 na Rodovia Leolino
João Baldissera, proximidades da
JBS, interior do município. No local, o homem de 27 anos rela-

tou que estava esperando a esposa sair do trabalho quando
dois homens chegaram em um
veículo Gol, de cor cinza, e começaram a danificar sua motocicleta com uso de facão.
Ao perguntar o que estava acontecendo, um dos homens tentou desferir um golpe
de facão na sua cabeça e o outro lhe acertou a mão, causando

um corte profundo. A vítima fugiu do local e pediu ajuda. Ele foi
atendido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido ao Hospital Regional para atendimento
médico. O veículo Gol foi localizado com documentos pessoais em seu interior, porém os autores do fato não estavam mais
no local, sendo que um deles
foi reconhecido pela vítima.
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50tões têm jogos transferidos Guarani de Sanga Silva
por causa de chuva
realiza amistosos

Igualdade no placar
marca a primeira partida

Os 50tões de Maravilha estiveram em campo no domingo (29), no
Estádio Doutor José Leal Filho. O desafio foi contra Palmitos e as duas
equipes de Maravilha conseguiram vitória. A equipe do Maravilha 50tões
ganhou por 3 x 1, com gols de Darci (2) e Chato (1). Já a equipe do CRM
50tões fez 2 x 0 nos visitantes, com gols de Beto e Tabaco. O jogo da rodada seria realizado no domingo (20), em Cunha Porã, mas foi transferido, por causa do mau tempo, para o dia 3 de junho, no mesmo local.

Visando o Campeonato Estadual-fase Oeste, o time do Guarani
de Linha Sanga Silva vai realizar dois amistosos. De acordo com o técnico, Rafael Tapioca, os jogos servem para observar jogadores e montar a equipe considerada ideal para a competição. O primeiro amistoso
será hoje (26), em São Miguel do Oeste, contra o Guarani daquela cidade. O jogo ocorre no Estádio Padre Aurélio Cansi, às 15h. Já na terça-feira
terá amistoso em Pinhalzinho contra o Ajap, no estádio do Ajap, às 20h.

No domingo (20) começou a decisão do Campeonato Regional – Taça
Odi Sports/Sicoob. Pelo naipe feminino, Fluminense empatou em um gol
com a equipe de Águas Frias. No masculino, outro empate, entre Ginástica de Riqueza e Juventude de Palmitos, placar final em quatro gols no total. Pelo naipe feminino, o jogo ocorreu em Tigrinhos, e no masculino, em
Riqueza. Amanhã (27) tem o jogo da volta em Palmitos com a decisão do
masculino. A final do feminino será no dia 3 de junho, em Águas Frias.

COPA INTEGRAÇÃO

AUDAX Atletas completaram os percursos no tempo disponibilizado e
retornaram com premiação

Equipes de base
conseguem bons resultados

Ciclistas de Maravilha e região
participam de desafios
Cleber Zanotto e Rodrigo Comparin participaram no
sábado (19), em Florianópolis, do Audax 300. De bicicleta,
eles percorreram os municípios de Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba e

Laguna. A chegada foi em Florianópolis, ponto de partida.
Já no Rio Grande do Sul,
no Audax 200, participaram
Simone Raber, de Maravilha;
Jairo Riscof, Éverton Fank e
Rodrigo Auler, de Cunha Porã;

e Diogo Berghahn, André
Luiz Ody, Silvio Censi e Eudes
Brusco, de Pinhalzinho. Neste evento os ciclistas percorreram nos municípios de Erval
Grande, São Valentim e Barão
de Cotegipe até a cidade de

Taça Odi Sports/Sicoob

Erechim e seguindo a Chapecó. “Tínhamos 13 horas para
fazer a prova e todos concluímos com sucesso dentro do
tempo, recebendo uma medalha e certificado na chegada”,
disse Simone.

No sábado (19) as equipes
de Maravilha e São Miguel da
Boa Vista se enfrentaram pela
Copa Integração. As partidas foram no Parque de Exposições
Carlos Alberto Begrow e no feminino as equipes jogaram pelas

categorias sub-11, 13, 15 e sub17. No sub-11 Maravilha ganhou
de 7 x 1, a vitória também veio no
sub-13 (1 x 0). Outro triunfo foi
na categoria sub-17, com placar
de 5 x 0. A única derrota foi pela
categoria sub-15, placar de 1 x 0.
Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Na categoria sub-17 Maravilha goleou por 5 x 0

Na Capital do Estado, foram 300 quilômetros percorridos

No Rio Grande do Sul, 200 quilômetros vencidos em menos de 13 horas

RUMO À VIRADA

Maravilha Futsal perde em Curitibanos pela
partida de ida das oitavas-de-final da LCF
A equipe do Maravilha Futsal foi até a cidade
de Curitibanos enfrentar o
a ADC Curitibanos pelas oitavas-de-final da Liga Catarinense de Futsal, na noite
de quarta-feira (23). A equipe da casa saiu na frente e
em seguida Maravilha empatou com Natanael. Maravilha conseguiu segurar
a equipe da casa por quase
todo o primeiro tempo, mas
quando faltavam alguns minutos para fechar a primeira etapa, os anfitriões mostraram a superioridade.
O primeiro tempo acabou
com o placar de 5 x 1. Na
etapa inicial Maravilha perdeu dois tiros livres diretos.

Lucas Betiolo/Rádio Movimento FM

Agora Maravilha é obrigado vencer para levar o jogo para a prorrogação

Veio a segunda etapa, quando Maravilha tentou uma reação, mas não
deu certo. Curitibanos
mostrou a superioridade de uma equipe já campeã da competição e fez
11 gols. Natanael descon-

tou mais uma vez para os visitantes. Placar final: 11 x
2 para os donos da casa.
Agora tem a partida de
volta. A vantagem, que era
de Maravilha por obter classificação melhor que Curitibanos na primeira fase da

competição, foi para o time
de Curitibanos. Em virtude das paralisações, a Liga
Catarinense de Futsal cancelou a rodada. Uma nova
data ainda será divulgada.
Não tem saldo de gols
e, caso Maravilha ganhe a
partida por qualquer resultado, a decisão da vaga vai
para prorrogação, quando a vantagem do empate volta para Maravilha.
A comissão técnica e
Secretaria de Esportes de
Maravilha convidam todos para ir ao Ginásio de
Esportes Gelson Tadeu de
Lara Mello para incentivar
o time em busca da virada.
O duelo começa às 20h15.

Na sub-15 foi a única categoria que as meninas foram derrotadas

Na sub-13 jogo foi emocionante, mas as maravilhenses triunfaram no final

Com pouca idade e muito futebol, as garotinhas do sub-11 também golearam
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INVESTIMENTO Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer distribui novos
uniformes e disponibiliza palestra com a Goleira Maravilha

Oneide Behling
PARA TUDO
Tudo fica em segundo plano no mundo do futebol neste sábado. Os olhos estarão voltados para a Ucrânia, às 15h45, Real Madrid e Liverpool se enfrentam pela grande decisão da Champions
League. Cristiano Ronaldo contra Mohamed Salah. Para tudo!

PARA ACALMAR
A vitória do Internacional sobre a Chapecoense serviu para
acalmar as tensões dos torcedores colorados. Inter foi superior e
aplicou um solene 3 X 0 na faceira Chape. O colorado precisa melhorar muito, mas o passo adiante na tabela foi dado. Com a chegada do executivo Rodrigo Caetano, outras novidades virão.
MARCAÇÃO
Chapecoense achou que poderia jogar fora de casa com três
atacantes! A realidade da Chape é outra, o campeonato do Verdão do Oeste é outro. Fora de casa, contra times grandes é necessário priorizar a marcação. Espero que Gilson Kleina tenha aprendido
a lição. Neste sábado, contra o Fluminense, é hora de usar os volantes Elicarlos e Amaral juntos para tentar neutralizar o Fluminense.
Treinador precisa achar o equilíbrio no Brasileirão para que o time
não oscile tanto. Sinal de alerta novamente ligado em Chapecó.

LIBERTADORES
Com muitos desfalques por lesão e retrancas adversárias,
era certo que o rendimento do Grêmio iria cair. Alguns adversários têm medo de goleada, diante do atual campeão da América. Até o gramado da Arena precisa de melhoramentos e Renato ameaça assumir a jardinagem por lá. Grêmio se classificou
para as oitavas-de-final como líder, com 14 pontos. Agora, aguarda o sorteio para a próxima fase, que ocorrerá no dia 4 de junho.

SELEÇÃO
Não gosto muito de falar sobre Seleção Brasileira. Mas faço um
registro sobre a convocação de Tite. As ausências de Arthur e Luan
são reclamadas em todo o Brasil. O interessante é que até a imprensa do eixo Rio/São Paulo reclama pela não convocação de ambos.

FUTSAL
Essa Liga Catarinense de Futsal mostrou a que veio! Muita competitividade, goleadas, expulsão, faltas e, principalmente, amizade e participação familiar. Futsal que em Maravilha estava com o nível mais baixo, retornou bem mais competitivo.
Mesmo com a goleada aplicada pela ADC Curitibanos Berlanda Futsal pelo placar de 11 a 2, Maravilha pode fazer história no
jogo de volta. Como não tem saldo de gols, é só o time da Cidade das Crianças vencer a partida por qualquer placar. E na prorrogação o empate basta para Maravilha avançar na competição. É hora de o torcedor lotar o ginásio, apoiar e abraçar esses
dedicados atletas e comissão técnica. Eu acredito! E você?

Meninas do futsal recebem novos
uniformes e acompanham palestra
Na noite do último dia 18,
na Câmara de Vereadores de
Maravilha, foi realizada palestra com Marlisa Wahlbrink,
a Goleira Maravilha. Ela abordou a trajetória de sua carreira, desde quando começou
até o auge. Marlisa destacou
as dificuldades sobre sua carreira, principalmente no co-

meço, por ser mulher, e por
ser uma época em que o futebol feminino ainda não tinha
espaço.
Na oportunidade, também foi realizada a entrega de
uniformes de treino para as
equipes de futsal feminino de
Maravilha.
O diretor da Secretaria de

Uniforme de treino foi distribuído para atletas que participam da modalidade

Fotos: Divulgação

Esportes, Juventude e Lazer,
Edinar Zardo, falou sobre os
investimentos da pasta para
a modalidade de futsal feminino. O evento foi promovido
pela Secretaria e organizado
pelo professor Paulo Pereira.
Goleira Maravilha e professor Paulo Pereira
posaram com a tocha olímpica carregada
por ela na Olimpíada do Rio de Janeiro

Diretor da Secretaria fala sobre os investimentos na modalidade

PALPITEIROS SICOOB

Associado de Tigrinhos é um dos vencedores
Patrocinador máster do
Campeonato Catarinense de Futebol 2018, o Sicoob entregou prêmios
aos palpiteiros que obtiveram maiores pontuações nos jogos. Receberam a premiação: Enir Luis
Bueno de São Miguel do
Oeste (78 pontos), Márcio José Giachini de Coronel Freitas (72 pontos)
e Noel Gonçalves da Silva
de Tigrinhos (74 pontos).
Ao todo, foram 18 rodadas, que iniciaram no
dia 17 de janeiro e encerraram no dia 1º de abril. A
cada rodada os três participantes que mais acertaram receberam prêmios de

Divulgação

Noel Gonçalves da Silva foi um dos ganhadores

R$ 300, R$ 200 e R$ 100.
Conforme o presidente do Sicoob Central SC/
RS, Rui Schneider da Silva, o Sicoob patrocinou o
Campeonato Catarinense de Futebol pois tem en-

tre os seus princípios o interesse pela comunidade.
“O esporte acaba criando
e consolidando amizades,
ajudando a combater o estresse e o sedentarismo e
constituindo uma extensa

rede de relações solidárias,
que são, afinal, a essência
do cooperativismo”, diz.
Para o presidente do Sicoob Credial, Hermes Barbieri, futebol e cooperativismo se assemelham, pois
envolvem pessoas que, juntas, trabalham por resultados positivos. Barbieri destaca ainda que é um
orgulho estar à frente de
uma instituição que presa pela aproximação com
o seu público. “O aplicativo Palpiteiros Sicoob aproximou a entidade do seu
público, demonstrando a
atenção do sistema cooperativo para com a população catarinense”, afirma.
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SÃO MIGUEL DO OESTE Jogos foram no sábado (19) pelo
Campeonato Catarinense

Joni Gool sediou grandes jogos
pelo Estadual Sub-13 e Sub-15
A equipe Joni Gool jogou em casa no sábado (19)
pelo Campeonato Catarinense, nas categorias sub13 e sub-15. A equipe sub-15,
comandada pelo técnico Joni
Júnior, enfrentou o CRC de
Chapecó, reeditando a final
do Campeonato Catarinense de 2017. Em um jogo emocionante do início ao fim, o
placar foi empate em 6 gols.
A equipe miguel-oes-

tina sofreu o gol de empate quando faltavam 2 segundos para o final do jogo. Os
gols do Joni Gool foram marcados por Lucas (3), Rodrigo, Neto e José. Na categoria
sub-13 os resultados foram
os seguintes: Joni Gool 6 x 2
Futsal Moleque/FME Concordia; Futsal Moleque/FME
Concordia 7 x 4 FME/Fraiburgo; e Joni Gool 1 x 8 FME/
Fraiburgo.

pódium

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

O GRITO DA NAÇÃO!!!
Joni Gool/Divulgação

Equipe sub-15 do Joni Gool

GUARACIABA

Vôlei feminino e futsal masculino jogam
em casa pelos estaduais
O município de Guaraciaba está sediando duas
competições neste fim de semana. No voleibol feminino
as disputas são pela primeira etapa do Estadual Mirim.
Os jogos iniciaram ontem
(25) e prosseguem hoje (26).
Estão participando as qua-

tro equipes que fazem parte
da Chave A: ADG/Guaraciaba, Saudades, Joaçaba e Xanxerê. A ADG, sob o comando do técnico Evelton Bóllico,
joga hoje às 10h, diante de
Joaçaba, e às 16h30 enfrenta Saudades. Todos os jogos de hoje serão no giná-

sio de esportes do Colégio
Sara Castelhano Kleinkáuf.
Nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes Genésio Pasinato, serão realizados hoje os jogos
da 2ª rodada do Grupo F do
Campeonato da Liga Catarinense de Futsal Masculi-

no Sub-10. A equipe da Apaf/
Guaraciaba faz sua primeira partida às 9h, contra São
Lourenço do Oeste. Depois
volta à quadra às 11h, diante de Saudades, e encerra sua
participação às 16h enfrentando a equipe Bugre do Oeste de São Miguel do Oeste.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Rodada define os confrontos da próxima fase
do Veterano e Máster
O Campeonato Municipal de Futebol Veterano e Máster de São Miguel do Oeste movimenta amanhã (27) a última
rodada da fase classificatória.
Em ambas as categorias, os oito
classificados para o mata-mata das quartas-de-final já estão
definidos. A rodada, no entan-

to, servirá para definir a colocação de cada equipe e os confrontos da próxima fase. A bola
rola no período da manhã, com
os jogos iniciando às 8h30 e 10h.
Linha São Pedro
Máster - Serrano x Pérola
Veterano - Serrano x Pérola
Bairro Jardim Peperi

FUTEBOL AMADOR

Congresso
técnico é adiado
O congresso técnico do Campeonato Estadual de Futebol Amador, fase Oeste, estava marcado para hoje (26), mas foi adiado devido à paralisação dos caminhoneiros. Conforme
os organizadores, uma nova data deve ser marcada e divulgada na próxima semana. No congresso técnico será feita a inscrição das equipes
e definida a forma de disputa, sorteio das chaves e definição da data de início da competição.

Máster - Jardim Peperi/Anildo
Cardoso x Juventude
Veterano - Jardim Peperi x Juventude
Bairro Santa Rita
Máster - Cometa/Santa Rita x
Grêmio Guamerim
Veterano - Cometa/Santa Rita x Cultural Caxiense

Linha Canela Gaúcha
Máster - Náutico x Internacional
Máster - Grêmio Gaúcho x Jardim Peperi/João Cassol
Folgam na rodada: Vasco da Gama (Máster), Vasco da Gama, Internacional e Jardim Peperi/
Ovídio Bazotti (Veterano).

O país vive um momento decisivo esta semana. Alavancado
pela categoria que literalmente carrega o país nas costas, a revolta
não é só dos caminhoneiros, dos profissionais da estrada que rodam por estradas mal conservadas, que são assaltados por pedágios, pardais e bandidos, cujo frete não cobre mais suas despesas e
ainda pagam o combustível mais caro do mundo. A revolta também
é do povo que está sem emprego, do trabalhador sem perspectivas
- que levanta cedo e volta tarde, do aposentado que não pode ficar
doente porque vai morrer na porta do hospital ou na farmácia - com
o preço dos remédios. Dos estudantes que não vislumbram um futuro melhor, dos empresários que pagam muito caro para produzir e gerar empregos. A revolta é do agricultor e produtor rural, que
produzem nossos alimentos, mas não têm um preço digno, que
não consegue mais segurar o jovem no campo, que vê suas terras
sendo invadidas por pessoas que nunca souberam o que é plantar
ou trabalhar. A revolta é da cidade, cujos moradores estão acuados
em prisões domiciliares, é dos quartéis e delegacias - sem estrutura e equipamentos, onde a lei protege quem deveria manter preso.
É também, e porque não, das repartições públicas, onde só é valorizado e leva vantagem aquele que tem influência e padrinho político.
Todos estamos revoltados com o escárnio e deboche de nossos
dirigentes políticos, inescrupulosos, incompetentes e mentirosos,
que não cortam despesas e só aumentam impostos, para garantir
seus privilégios que nunca acabam nem diminuem - vivem numa
ilha da fantasia enquanto a nação afunda. Estamos revoltados com
o desvio e malversação de recursos públicos, com obras superfaturadas, com o dinheiro que financia outros países e faz falta aqui no
Brasil. Revoltados com a escorchante carga tributária, que nos rouba metade de tudo que produzimos ou compramos e ainda cinco
meses de trabalho no ano. Revoltados com a manipulação tendenciosa e mentirosa de grande parte da mídia, que esconde e mascara
a realidade do nosso dia a dia, que destrói a base familiar e a sociedade com seus péssimos programas, para promover a discórdia e tirar a força de reação do povo.
Estamos todos cansados dessa situação!
Ou param com isso ou paramos o Brasil!!!
Queremos e merecemos um Brasil ordeiro, próspero e justo.
Avante caminhoneiros – Vocês nos representam!!!
JOÃO LUÍS THEIS

ADOÇÃO

CINQUENTENÁRIO

EEB João XXIII
festeja 50 anos

Nelcir Dall’Agnoll/O Líder

Dia Nacional da Adoção celebra
todas as formas de amor

Camilla Constantin/O Líder

História, que começou com 58 alunos e quatro salas de aula,
foi contada com homenagens e lançamento de revista
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MAIO AMARELO

Campanha chama a
atenção para o alto índice
de vítimas no trânsito
Números de Maravilha e São Miguel do Oeste apontam que a
principal causa de acidentes é falha humana
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FÓRUM EMPRESARIAL

6ª edição do evento foi
realizada em Maravilha
Evento teve início na terça-feira (22) e encerrou na quinta-feira
(24) com a palestra “O mundo mudou... bem na minha vez”
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Após quase cinco anos de espera, Edson e Fátima Muller destacam que a família ficou completa com a chegada de Kauana
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FALSO SEQUESTRO

SAÚDE

Polícia explica como agir quando alguém recebe uma ligação
duvidosa informando sequestro
Página 22

Foram chamadas mais de 160 pessoas registradas no Hospital
Regional Terezinha Gaio Basso
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São Miguel do Oeste registra São Miguel do Oeste terá
mutirão de cirurgias ortopédicas
14 casos em três dias

