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PÁGiNAS 12 e 13

Camila Pompeo/O Líder

Ederson Abi/O Líder

eduardo Pinho 
moreira visita 
municípios da região

Coleta seletiva 
começa em junho no 
perímetro urbano

Caderno especial 
apresenta dicas 
e histórias 
inspiradoras 

estacionamento 
rotativo começa 
fase experimental

GOVeRNADOR NO OeSTe mARAViLHA SÃO miGUeL DO OeSTe 

PÁGiNA 5 PÁGiNA 10

PÁGiNAS 22 A 25

PÁGiNA 14

O chefe do Executivo estadual chegou 
na região na tarde de sexta-feira (11) 
em Cunha Porã e segue com 
compromissos hoje 

A coleta será alternada com a 
tradicional, sendo três vezes nos 
bairros, durante a semana, e todos os 
dias no centro

Maio é o Mês das Noivas e o 
Jornal O Líder preparou um 
espaço especial para inspirar 
aqueles que sonham com o 
grande dia

O mês de maio será de orientação, mas 
a previsão é de que em junho o sistema 
comece a operar oficialmente  no 
centro da cidade
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AmOR AO PRóximO
Apadrinhamento Afetivo comemora um 
ano em maravilha

O programa Apadrinha-
mento Afetivo – Viver em fa-
mília é para todos – come-
morou o primeiro ano de 
implantação no município 
de Maravilha. O projeto pos-
sibilita o apadrinhamen-
to de adolescentes que mo-
ram nos abrigos. Atualmente, 
o abrigo institucional de Ma-
ravilha conta com nove ado-
lescentes, sendo que oito pos-
suem padrinhos e madrinhas. 
Para celebrar o projeto, o mu-
nicípio realizou almoço en-
tre as famílias no sábado (5).

A secretária de Assistên-
cia Social do município, Ka-
thiucya Lara Immig, destaca 

que os padrinhos têm auto-
rização judicial para acom-
panhar os afilhados. “Eles 
podem levar para casa quan-
do quiser, levar em uma via-
gem, acompanhar o adoles-
cente na escola, entre outras 
atividades dele”, explica. 

DeSTAqUe eSTADUAL 
O projeto Apadrinhamen-

to Afetivo de Maravilha foi desta-
que em Florianópolis no último 
dia 26 de abril. O evento, promo-
vido pela Federação Catarinen-
se de Municípios (Fecam) e or-
ganizado pela Escola de Gestão 

Pública Municipal (Egem), de-
bateu “a história das políticas so-
ciais para a infância no Brasil no 
contexto do acolhimento”. A pre-
feita de Maravilha, Rosimar Mal-
daner, foi a mediadora da mesa. 

iNSTiTUiÇõeS PARCeiRAS 
DO PROJeTO

Em Maravilha, o projeto é 
organizado pela secretaria de 
Assistência Social; Grupo de 
Estudos e Apoio à Adoção de 
Maravilha (Geama); Poder Ju-
diciário da Comarca de Mara-
vilha/Serviço Social; Forense/
Oficialato da Infância e Juven-
tude; e Ministério Público de 
Santa Catarina.

Almoço familiar marcou data em Maravilha

Cleiton Ferrasso/O Líder

OS OUTROS qUe mUDAm

Há alguns dias alguém me mandou a seguinte frase: 
“Se já é difícil você mesmo mudar, imagine a dificuldade 
que é tentar mudar os outros”. Confesso que senti um de-
sânimo imediato ao ler. Porque a ideia faz todo o sentido: 
se muitas vezes nem eu mesmo mudo, será que consigo 
(ou devo?) tentar mudar os outros?

Mas depois de refletir um pouco, convenci-me de que 
é possível. E também de que essa frase pode representar 
uma armadilha perigosa.

Um exemplo: se o seu chefe quiser que você mude, é 
grande a chance de que ele consiga. Ainda mais se essa re-
lação envolve admiração e respeito.

No entanto, se a intenção de mudar é sua, essa mudan-
ça se torna uma opção: afinal, ninguém está te obrigan-
do a mudar. Não tem um prazo definido, uma cobrança. 
Ou seja, a mudança pessoal exige muito mais determina-
ção e disciplina.

E pensando bem, acredito que temos o dever de ten-
tar mudar para melhor aqueles que são importantes para 
nós. Claro que não é fácil. Talvez essa pessoa importante 
demore a perceber a necessidade de mudança. Talvez seja 
necessário você mudar primeiro, e depois mudar o outro 
por osmose, durante a convivência, dando o exemplo.

*
Quando você planeja as suas férias, você aproveita 

de uma forma muito melhor os dias, certo? Férias pouco 
planejadas costumam ser frustrantes.

No trabalho acontece a mesma coisa: quando não 
planejamos o trabalho, somos ineficientes, pouco produ-
tivos. Tudo é surpresa e urgente. Não tem uma explica-
ção lógica, mas o fato é que ignoramos invenções mile-
nares e revolucionárias como o calendário, a agenda, o 
bloco de notas.

Um fato importante, para convencer os céticos so-
bre a importância da organização e do planejamento: o 
simples ato de planejar já faz você imaginar, vislumbrar 
e sentir antecipadamente a emoção da viagem de férias. 
Você sorri ao se imaginar na Itália antes mesmo de com-
prar a passagem. Permita-se sentir a mesma alegria ao 
planejar a próxima semana de trabalho.

*
E você, conquistou o sonho de empreender? Agora você 

é o seu próprio chefe? Cuidado: esse chefe pode estar sen-
do negligente com questões importantes, como aprendiza-
do e mudança.
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LIÇÕES DE VIDA
Quando você é pego de surpresa e bate algo estranho contigo 
quanto à finitude, a primeira coisa que se pede é mais uma chance 
de viver. Aprenda a entender o que é importante e suficiente.

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

As fake news que você repassa podem ser veneno para a sua carreira. 
Não se deve acreditar em tudo o que se lê, pois ao espalhar essas notícias fal-
sas sua imagem se atrela a elas. Isso compromete emprego, chances de re-
colocação, e até mesmo a imagem profissional em longo prazo. Antes de cli-
car em “compartilhar” ou “publicar” algo, é bom pensar nas consequências. 
Tudo que é dito on-line, sobretudo se estivermos em uma rede social profis-
sional, pode e será usado contra ou a seu favor. Uma boa dica é sempre che-
car a fonte, verificar se ela veio de um veículo que garanta credibilidade. 

NOTÍCIAS FALSAS

O fim DOS PeqUeNOS

A Ford anunciou uma decisão surpreendente no fim do mês de abril: dei-
xará de vender sedãs e compactos nos Estados Unidos. A partir de 2020 
os sedãs, como o Fusion, e também os compactos como o Fiesta, não se-
rão mais oferecidos nas concessionárias americanas. Ela resolveu simplifi-
car a sua linha de produtos nos modelos maiores, como as picapes e os veí-
culos utilitários esportivos, popularmente conhecidos como SUVs.

ViCTOR & LEO
No último fim de semana tivemos 
o prazer de encontrar a famosa 
dupla sertaneja Victor & Leo no 
mesmo hotel em que estávamos 
hospedados, para os quais, em 
breve conversação, relatamos que 
suas músicas são muito divulgadas 
em nossas emissoras e a ótima 
repercussão do evento promovido 
pela Apae em São Miguel do Oeste. 
Na foto ao lado registramos o feito 
com a dupla e a prezada Simone. 
Também desfrutamos do belíssimo 
show da dupla oferecido pelo hotel.

Para todas as minhas amigas que um 
dia aceitaram a nobre missão que é ser 
mãe: um feliz Dia das Mães! Para todas, 
sem exceção, com sincero amor e muita 
alegria, desejo um feliz dia. Que possam 
ser homenageadas como merecem, não 
apenas nesta data, mas durante todo o 

ano, por toda a vida!

ARTE FUNERÁRiA

Li no Correio do Povo e compartilho a notícia: 
“Uma iniciativa inusitada atraiu centenas de visitantes, 
na última sexta-feira (4) em Porto Alegre (RS), para um 
programa noturno diferente: a caminhada cultural nos 
cemitérios da Santa Casa e São José da capital. O obje-
tivo foi com a presença de adultos, crianças e ado-
lescentes conhecer túmulos históricos e 
suas simbologias. Quem 
foi... Gostou. Os 150 
convites foram 
postos na inter-
net e em 4 horas 
se esgotaram”.

FORO PRIVILEGIADO 

Hoje temos no Brasil 55 mil autoridades com foro 
especial no Brasil. Os ganhos dessas pessoas são 
altíssimos. Está explicado porque faltam recursos 
para a saúde, para a educação, para a Previdência 
Social, etc. Os países do mundo civilizado não têm 
foro privilegiado para centenas de políticos, como 
acontece aqui. Essa pouca vergonha precisa acabar.

AINDA COMPRAM 
CDS?

Produtos que chegaram a 
ser os puxadores de vendas, os 

CDs não terão mais espaço nas prateleiras de lojas. CDs 
já responderam por 100%, hoje, por metade de 1%. Além 
da queda na compra de CDs com a mudança na forma de 
consumir música, onde a maior concorrência é a do co-
mércio on-line. É mais que uma tendência mundial. É 
um vício. A Multisom é o espelho do que está acontecen-
do com os shoppings. De 100% dos consumidores, 40% 
estão sem dinheiro, 40% estão comprando pela internet 
e os 20% que me sobraram não fazem fechar a conta. Daí 
a grande quantidade de espaços sem uso nos shoppings.

INGRESSOS DA COPA
O Brasil foi o terceiro país, de-

pois da anfitriã Rússia e dos Estados Uni-
dos, que mais comprou ingressos para os jo-
gos - 89% dos lotes já foram vendidos.

MILAGRES ACONtECEM

Um adolescente de 13 anos, que havia sido dado como morto pelos médicos e que teria os 
órgãos retirados para transplante, recuperou a consciência, nos Estados Unidos. Ele deu sinais de 
recuperação um dia antes do desligamento das máquinas que o mantinham respirando. O caso 
ocorreu no Estado de Alabama e foi divulgado nesta semana, com grande repercussão na im-
prensa norte-americana. Em março, Trenton Mckinley sofreu um grave acidente quando ele e 
um amigo brincavam com um pequeno veículo dotado de reboque. O amigo teria freado o car-
rinho, virando o reboque onde Trenton se encontrava. Ele caiu e sofreu sete fraturas cranianas.

Feliz dia das Mães, 
queridas amigas!

https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/feliz-dia-das-maes-queridas-amigas.html
https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/feliz-dia-das-maes-queridas-amigas.html
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A paróquia da igreja cató-
lica São José Operário de Ma-
ravilha realizou a tradicional 
festa do padroeiro no domin-
go (6). Pela manhã, houve 
procissão com a imagem de 
São José Operário pelas ruas 
de Maravilha acompanhada 
por motociclistas até a igre-
ja. Cerca de 50 motos partici-

param da cerimônia, que ini-
ciou no trevo do município. 

Logo após a procissão, o 
público também participou 
da Santa Missa, às 9h. Duran-
te o ato, as quatro pessoas que 
ajudaram a construir a igreja 
na época levaram a imagem 
de São José até o altar. Ainda 
dentro da programação fes-

tiva, ao meio-dia teve chur-
rasco acompanhado de pães, 
cucas e saladas. Segundo os 
organizadores, 1.033 fichas de 
espeto de carne foram vendi-
das, totalizando mais de duas 
toneladas de carne. Na par-
te da tarde, as pessoas se di-
vertiram na matinê ao som da 
banda Portal do Sul. 

TRADiÇÃO Programação contou com procissão de motociclistas, missa, almoço e matinê

festa do Padroeiro São José Operário 
é comemorada em maravilha 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

ANiVeRSÁRiO DO 
PADRe HiLÁRiO 
Aproveitando a 
oportunidade, os cristãos, 
que participaram da missa, 
cantaram os parabéns ao 
padre Hilário. Ele esteve de 
aniversário no sábado (5). 
Os churrasqueiros também 
prestaram homenagem com 
bolo ao pároco. 

Cerca de 50 motociclistas acompanharam a imagem de São José Operário pelas 
principais ruas de Maravilha

Cristão participaram da missa

Segundo a organização, 1.033 fichas de espeto de carne foram vendidas Matinê finalizou a programação da tradicional festa do Padroeiro

A Secretaria de Urbanismo 
de São Miguel do Oeste infor-
mou nesta semana a mudança 
do local destinado ao descar-
te dos móveis em desuso, feito 
até o momento num terreno ao 
lado da Acomar. Conforme a se-
cretária de Planejamento, Marli 
da Rosa, os materiais agora de-
vem ser levados até o Ecoponto, 
que está localizado na Avenida 
Willy Barth, e tem atendimen-
to de segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h e das 13h às 17h.

No Ecoponto também po-
dem ser descartados pneus, re-

síduos de construção civil e todo 
tipo de lixo eletrônico. “Nossa 
intenção é organizar o descarte, 
no sentido de dar o destino cor-
reto para todos os tipos de lixo 
produzidos aqui em São Miguel 
do Oeste”, reforça a secretária.

Marli ressalta que no an-
tigo local não havia contro-
le e eram depositadas peças 
de carros e descartados mate-
riais sem a permissão da pre-
feitura. Agora, o terreno será 
cercado, impossibilitando de-
finitivamente a colocação de 
qualquer tipo de material.

SÃO miGUeL DO OeSTe 

APóS RefORmA

Local de descarte de 
móveis em desuso 
muda para ecoponto

Casa mortuária é liberada 
para sepultamentos 
depois de sete meses

Divulgação

Descarte era feito até o momento num terreno ao lado da Acomar

ReCONHeCimeNTO
Sicoob Credial promove primeira edição do Jubilados 

O Sicoob Credial promo-
veu a primeira edição do Ju-
bilados, em comemoração ao 
Dia do Trabalho. O evento, re-
alizado em Cunha Porã, con-
tou com diversas homena-
gens aos colaboradores. 

Conforme o presidente da 
cooperativa, Hermes Barbie-
ri, a iniciativa é uma manei-
ra formal de reconhecimen-
to. “Foram homenageados 
os funcionários que comple-
taram 10, 15, 20, 25 e 30 anos 
de dedicação ao cooperativis-
mo em 2018. No total, foram 

21 funcionários que recebe-
ram mimos e valor em dinhei-
ro. Foi um momento de gran-
de emoção para os funcionários 
e para a cooperativa”, destaca.

Hermes afirma que o prin-
cipal objetivo do evento é ho-
menagear os funcionários 
que se dedicam todos os dias 
e dão o seu melhor pela co-
operativa. “Para chegar até 
aqui os jubilados do Sicoob 
Credial precisaram de mui-
to amor, coragem e paciência, 
além de trabalho e dedicação 
para se firmar e crescer”, diz.

A analista de recursos hu-
manos da cooperativa, Elié-
ges Flesch, avalia o evento po-
sitivamente.  “Como gestora 
de RH, foi gratificante partici-
par da organização deste even-
to, pois é uma forma que a coope-

rativa encontrou de reconhecer 
o trabalho e dedicação des-
tes funcionários que fazem par-
te da história do Sicoob Credial. 
Os presentes foram uma peque-
na forma de agradecimento pelo 
bom serviço prestado”, conclui.

Fotos: Divulgação

Funcionários que completaram de 10 a 14 anos na cooperativa

Funcionários que completaram de 15 a 19 anos na cooperativa Funcionários que completaram de 20 a 29 anos na cooperativa

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, vistoriou, na tarde de quin-
ta-feira (10), a Casa Mortuária de 
Maravilha. A estrutura passou por 
reforma e desde ontem (11) está 
disponível para velórios. De acor-
do com o município, houve tro-
ca do telhado, forro, pintura in-
terna e externa, implantação de 
amplo estacionamento e cons-
trução de cerca no local. O inves-
timento total foi de R$ 56 mil.

A Casa Mortuária foi inter-
ditada após problemas em ou-

tubro do ano passado, quando a 
água da chuva invadiu a estrutura 
e dois velórios tiveram que ser in-
terrompidos. Sete meses depois, o 
local pode ser usado por todas as 
funerárias que organizam os ve-
lórios conforme a necessidade.

Em entrevista ao Jornal O Lí-
der, a prefeita lembra os acon-
tecimentos tristes durante a 
chuva em 2017 e pede descul-
pa pelos transtornos. No en-
tanto, lembra que o local foi re-
formulado e melhorado.

Estrutura recebeu nova pintura, estacionamento e outras melhorias

Ederson Abi/O Líder



,  12 DE MAiO DE 2018 5

por LUIZ CLÁUdIO CARPES
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Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO 
PRÉ-APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO: UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

TRAiÇÃO GeRA iNDeNiZAÇÃO

O direito faz parte das “ciências humanas”. Ou seja, é 
mutável, altera-se com o tempo. A matemática, por sua 
vez, é das “ciências exatas”, o que quer dizer que dois mais 
dois nunca deixarão de ser quatro. Pois bem, caros leitores. 
Nestas mudanças de leis, novos entendimentos vão se dan-
do aos casos, e novos entendimentos vêm surgindo. Nun-
ca, em mais de dez anos de advocacia, eu havia visto uma 
mulher traída ganhar indenização do marido traidor. Ago-
ra, recentemente, entendimento do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal confirmou uma sentença que já havia sido 
proferida em Primeiro Grau, referendando e condenando o 
“bonitão”, também chamado de “cheiroso”, “pegador” e ou-
tros adjetivos, ao pagamento de indenização de cinco mil 
reais, por ter exposto a traição, já que o elemento havia a 
humilhado e dado exposição pública às suas atitudes. O 
entendimento abre uma série de precedentes. Em primei-
ro lugar, quem desejar partir para este caminho, que o faça 
sigilosamente, pois agora as coisas podem ser entendidas 
no espectro jurídico de outra forma. Ou seja, nas mudan-
ças que surgem e nos novos entendimentos que começam 
a ser utilizados, eis aí um fato inédito, que até que eu saiba, 
não geravam indenização por dano moral. Vá lá que cinco 
mil reais possa não ser uma grande fortuna, e muito menos 
fará com que amaine a dor de um coração traído. Mas já 
que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, a “mul-
ta” deve servir como lenitivo à parte traída e também como 
corretivo ao “Don Juan” de araque, que a expôs ao ridícu-
lo. Novos tempos...

iGUALDADe PARA HOmeNS e mULHeReS
E vejam só, leitores. O comentário de hoje não é ma-

chista, tampouco feminista. Mas as leis de nosso país apre-
goam uma igualdade entre homens e mulheres. A bem da 
verdade, é uma busca de longa data por determinados re-
conhecimentos, que infelizmente ainda inexistem. Onde 
quero novamente chegar? Que no caso comentado aci-
ma, talvez até um tanto polêmico, ou engraçado para quem 
nunca foi vítima, abriu-se um precedente para estes enten-
dimentos acerca das relações (traições) extraconjugais. Se 
isto vale para o homem pagar danos morais por ter expos-
to publicamente, entendo que para a mulher que expor pu-
blicamente uma “pulada de cerca”, como é popularmente 
designada a aludida prática, contra o seu marido, também 
esta deverá pagar danos morais ao marido traído. Direitos 
iguais, valores iguais. A dor certamente é igual também. 
Ah, e para a parte mais sensível do corpo humano – o bolso 
– tratamento igual, para homens e mulheres.  

Os municípios de São 
Carlos, Taquaruçu do Sul, Er-
val Seco, Vista Alegre, Ame-
tista do Sul, Planalto, Pinhal 
e Rodeio Bonito, que desen-
volvem o Programa A União 
Faz a Vida, estão realizando 
as expedições investigativas, 

com o envolvimento de apro-
ximadamente seis mil alunos.

Na atividade há produção 
de conhecimento por meio 
de um conjunto de informa-
ções e combinação entre as 
experiências, interesses, de-
sejos e saberes de crianças, 

adolescentes e as suas pos-
sibilidades de criar, inven-
tar e intervir em seus grupos, 
na escola ou na comunida-
de. “As curiosidades viram 
projetos na escola e são vin-
culados com a grade curri-
cular trabalhada durante o 

ano. Estes momentos per-
mitem também que crian-
ças, adolescentes e educa-
dores estabeleçam novas 
relações com seu entor-
no, além de compreender e 
construir projetos de vida e 
de pertencimento”, explicam. 

PROGRAmA
A União faz a Vida realiza expedições investigativas

AGeNDA NO OeSTe Eduardo Pinho Moreira chegou na região 
na tarde de ontem (11) e segue com compromissos hoje (12)

Governador visita municípios da 
região e se reúne com lideranças 

O governador de Santa Ca-
tarina, Eduardo Pinho Moreira, 
está na região Oeste desde a tar-
de de ontem (11), em roteiro de 
visitas por pelo menos três muni-
cípios. Pinho Moreira veio para o 
Oeste com transporte aéreo, com 
pouso inicial previsto para São 
Miguel do Oeste, no entanto, de-
vido ao mau tempo, a aeronave 
retornou para Chapecó, de onde 
o governador começou seu rotei-
ro com automóvel.

O primeiro compromisso foi 
em Cunha Porã, com lideranças 
da região. A prefeita de Maravilha, 
Rosimar Maldaner, e o vice-prefei-
to, Sandro Donati, também par-
ticiparam da reunião com Pinho 
Moreira. Na oportunidade, o go-
vernador tratou sobre as deman-
das da região e se disse disposto a 
ser parceiro dos municípios.

Em entrevista à reportagem 
do Grupo WH Comunicações, 
ele destacou que a saúde e a se-
gurança pública estão entre as 
prioridades do governo do Es-
tado. O chefe do Executivo ca-
tarinense falou sobre o início do 
tratamento oncológico em São 
Miguel do Oeste. Ele confirmou 
que o Estado está disposto a ban-
car, neste primeiro momento, um 

montante de R$ 350 mil a R$ 400 
mil por mês, o que representa 
aproximadamente R$ 5 milhões 
por ano, para garantir o funciona-
mento do serviço no Hospital Re-
gional Terezinha Gaio Basso. 

“Num primeiro momen-
to, o Estado banca estes valores. 
Num segundo momento, é ha-
bilitado pelo Ministério da Saú-
de e os recursos começam a vir 
de Brasília”, afirma. Pinho Morei-
ra não deu prazos, mas afirmou 
que, em conjunto com lideran-
ças, está trabalhando para aten-
der esta demanda. O governador 
afirmou que a regionalização dos 
serviços da saúde é um dos objeti-
vos do Estado, melhorando assim 
o atendimento para a população 
e economizando com gastos de 
transporte de pacientes. 

AGeNDA De HOJe
O governador seguiu ainda 

ontem para Itapiranga. Na ma-
nhã de hoje (12) o chefe do Exe-
cutivo catarinense continua no 
município, onde se reúne com 
prefeitos para conhecer as de-
mandas da região e participa de 
solenidade de apresentação do 
certificado de compartimenta-
ção nº 003 de sanidade da planta 
da Seara, livre da influenza aviá-
ria e doença de Newcastle. 

Ainda hoje, Eduardo Pinho 
Moreira visita o município de 
Dionísio Cerqueira, onde con-
versa com representantes do 

Movimento Aduana é Nossa e vi-
sita a estrutura da aduana.

ViSiTAS CANCeLADAS
Em São Miguel do Oeste a vi-

sita programada para ontem (11) 
foi cancelada e não deve ocorrer 
hoje. Pinho Moreira cumpriria ro-
teiro na sede da Agência de De-
senvolvimento Regional (ADR), 
onde empossaria oficialmente o 
novo secretário-executivo da ADR, 
Paulo Meneghini (MDB). Ele tam-
bém assinaria convênios com mu-
nicípios da regional e visitaria uma 
ala do Hospital Regional Terezinha 
Gaio Basso. 

O governador cancelou o 
compromisso em São João do 
Oeste, onde participaria da inau-
guração de obras de reforma e 
ampliação da Escola de Educa-
ção Básica Madre Benvenuta, na 
tarde de sexta-feira. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Governador, reunido com lideranças em Cunha Porã 

Lideranças da região estiveram em Cunha Porã na tarde de sexta-feira
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HOmeNAGem Cerca de 1.500 pessoas prestigiaram as homenagens, 
no último dia 4, no ginásio municipal

Apresentações culturais marcam 
Dia das mães em maravilha

O Ginásio Municipal de Es-
portes Gelson Tadeu Lara foi pal-
co de homenagens para as mães 
maravilhenses na noite do último 
dia 4. Dentro do campo, 14 apre-
sentações prenderam a atenção 
do público, que lotou a arqui-
bancada. Cerca de 1.500 pesso-
as vibravam a cada apresentação 
cultural organizada pelo Depar-
tamento de Cultura, em parceria 
com a Secretaria de Educação e 
Cultura e Secretaria de Assistên-

cia Social de Maravilha.
Na avaliação da diretora de 

Cultura, Rosi Reichert Heineck, 
esta foi a edição com maior parti-
cipação de público. “Neste evento 
tivemos o maior público presente. 
Até porque mudamos a estratégia 
de trabalho. Nos anos anteriores 
as homenagens eram direciona-
das somente às mães e este ano 
foi muito mais efetivo, porque teve 
a participação dos familiares, que 
estavam acompanhando as apre-

sentações dos filhos”, avalia.
No discurso de abertura, a 

prefeita, Rosimar Maldaner, pa-
rabenizou a organização do 
evento e todas as mães do mu-
nicípio. “Parabenizamos a todas 
as mães que não medem esfor-
ços para educar seus filhos e para 
incentivá-los. Só quem é mãe, 
avó, para saber da emoção de dar 
uma vida”, comenta.

Danúbia Leida, de 35 anos, é 
mãe de Ana Clara, de seis anos, e 

foi conferir com o marido a apre-
sentação da filha. A pequena fez 
duas apresentações. Uma de balé 
e outra de ginástica rítmica des-
portiva. Danúbia resume a noi-
te como um misto de emoção. 
“Poder fazer com que nossa filha 
participe das atividades e ver nela 
a felicidade é muito gratificante”, 
diz Danúbia.

Para finalizar a noite, a pre-
feitura sorteou brindes às mães 
que estavam presentes.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Público assistiu ao evento culturalQuatorze grupos culturais fizeram apresentações durante a noite

PReVeNÇÃO
mutirão de limpeza no Bairro União 
de maravilha tem data marcada

O mutirão de limpeza no 
Bairro União, em Maravilha, já 
tem data marcada. Será no sába-
do (19), a partir das 8h, nas casas 
dos moradores. O cronograma 
da ação de combate ao mosqui-
to Aedes aegypti foi definido na 

reunião entre a Sala de Situação 
e a comunidade na quarta-feira 
(9). Outra reunião está agenda-
da com os moradores, no salão 
da comunidade, às 19h de quar-
ta-feira (16), para fortalecer a 
ação. Lideranças da comunidade 

e agentes de saúde já estão esten-
dendo o convite aos moradores. 

O coordenador da Sala de 
Situação, Francys Balestreri, 
diz que este é o primeiro muti-
rão de 2018 em Maravilha. “Te-
mos um cronograma para o 

ano inteiro no município. O se-
gundo mutirão de limpeza será 
no Bairro Bela Vista. O engaja-
mento entre o poder público 
e a comunidade é importante 
no combate do mosquito Ae-
des aegypti”, ressalta.

Fotos: Cleiton Ferrasso/ O Líder

Moradores do Bairro União e Sala de Situação discutem estratégias de trabalho de 
combate ao mosquito Aedes aegypti

No sábado (5) a Sala de Situação e bombeiros realizaram limpeza de materiais 
descartados no Bairro Bela Vista

A despedida é sempre difícil, 
nunca estamos preparados para 
perder as pessoas que 
amamos e que fazem 
parte da nossa vida. 
Você já está nos 
fazendo muita falta, 
é difícil continuar 
sem você. A saudade 
aperta no peito e infelizmente agora é preciso conviver 
apenas com lembranças. Mas queremos guardar as 
boas lembranças, de um menino alegre e dedicado, 
que fez parte da nossa história. 
“Entre nós você se mantém presente, através do 
amor e da saudade que deixou no nosso coração, nas 
nossas memórias você continuará vivendo e na nossa 
saudade estará eternamente presente!”

Homenagem dos colegas da EcoJardim, 
familiares e amigos.

CARLOS DANieL fALkOSki

O Centro de Educação 
de Jovens e Adultos (Ceja) 
de Maravilha realizou diver-
sas atividades diferenciadas, 
entre elas palestra com o pa-
dre Hilário Dewes, que fa-
lou sobre sonhos e proje-
tos de vida. Na quinta-feira 
(10) os alunos da turma do 
nivelamento, acompanha-
dos das professoras Noemi 

Fátima Becker e Vera Lúcia 
Reis, diretora, Jucilei Passo-
ni Giacomin, e assessora, Ira-
cilda de Melo, visitaram o 
Lar de Idosos Santa Bárba-
ra. O objetivo, além de con-
versar, foi entregar uma lem-
brança para cada integrante. 
“O grupo foi muito recep-
tivo. Foram momentos de 
descontração”, destacam. 

ATiViDADeS
Alunos do Ceja visitam 
Lar Santa Bárbara e 
participam de palestra 

Padre Hilário Dewes falou sobre a importância dos projetos de vida 

Divulgação



,  12 DE MAiO DE 2018 7

LUIZ CARLOS
PRATES

Está marcada para o sá-
bado (19) a 2ª edição do Oes-
te Beer Festival em Maravi-
lha. Promovido pelo Grupo 
Rock N Hop, o evento deve 
oferecer 16 estilos de cer-
vejas artesanais, produzi-
das por cervejeiros da re-
gião. O festival será open bar, 
com passaporte que dá direi-
to a degustar todos os esti-
los da bebida. A participação 
será limitada a 350 pessoas.  

Os passaportes estão à 
venda em Maravilha, na Re-
pública Bowling Pub, Pos-

mARAViLHA
Grupo Rock N Hop prepara segunda edição 
do Oeste Beer festival 

Membros do grupo que organiza o evento

Arquivo/O Líder

to Texaco, Balzan Informá-
tica, Camels Bar e Tabacaria 
e Da Montagna Cerveja-

ria Artesanal. Em São Mi-
guel do Oeste estão dispo-
níveis na Loja Diference; 

em Cunha Porã na Loja He-
ring; em Pinhalzinho na Dis-
co Store; ou on-line, na pá-
gina nossoingresso.com.br.

O evento será na Repú-
blica Bowling Pub, com pro-
gramação a partir das 18h, 
seguindo durante a noite. 
O objetivo é receber apre-
ciadores de cerveja artesa-
nal de toda região. A progra-
mação também contará com 
música ao vivo, com apre-
sentação do cantor Gazu (ex-
vocalista da banda Dazara-
nha) e banda Mister Magoo. 

fALTA-NOS Um emPURRÃO
A história é antiga, serve de exemplo e incentivo para muitos de nós. Pen-

sando bem, serve para todos nós, sem exceção. Todos nós somos seres por meta-
de. A outra metade está por ser descoberta, e bem provável seja a melhor das nos-
sas metades, bem possível.

A história a que me refiro trata de uma águia que foi criada por galinhas. E 
como galinhas não voam, a pequena águia não voava, ciscava no pátio. Mas a 
aguiazinha tinha um tio muito invocado, o tio não aceitava que a sobrinha não 
voasse, não soubesse voar, vivia como uma galinha.

Um dia o tio/águia convidou a águia criada como galinha para um passeio, 
um passeio à beira de um abismo. A pequena águia só de olhar para o precipí-
cio se arrepiava: - Credo, como é que alguém se atreve a se atirar sobre um abis-
mo desses? E a aguiazinha conjeturava sobre como seria voar, como seria pai-
rar no ar, voando sobre montanhas e precipícios, que horror, pensava a pequena 
águia. Nem chegou a terminar os pensamentos. O tio/águia veio por trás e em-
purrou a aguiazinha no abismo. E a aguiazinha saiu voando, voando como uma 
águia, voo perfeito, lindo...

Qual a moral dessa história? Você sabe. Todos nós somos, para muitas ações 
na vida, águias medrosas, temerosas dos abismos, dizemos a nós mesmos que 
não temos talento, jeito, sorte, nada. E, todavia, temos magníficas “asas” para voar 
sobre os nossos abismos, sobre nossas dificuldades, não raro, meras consequên-
cias do nosso modo de pensar. 

Todos nós podemos bem mais, muito mais do que estamos a colher na hor-
ta da vida. Nossa educação para os medos, para as incertezas, para as dúvidas so-
bre nós mesmos nos travam, nos levam a produzir aquém de nossas potenciali-
dades. Nem vou citar os atletas paraolímpicos que, mais das vezes, viam a vida 
passar sem emoções até o momento do acidente que os incapacitou para mui-
tas e quase todas as suas ações do cotidiano. Quantos desses tornados “inválidos” 
encantaram e encantam o mundo dos “saudáveis” com suas prodigiosas realiza-
ções esportivas de hoje? Nem eles podiam imaginar do que seriam capazes. Mais 
ou menos o que acontece conosco aqui do “lado de fora”. Podemos ser melhores 
em tudo. Em tudo. Mas andamos em círculos inventando desculpas para conti-
nuar na mediocridade em que vivemos sem nos darmos conta. Molengas. Falta-
nos um empurrão... Um empurrão de águia ou da vida?

iDiOTAS
Sim, alguns tipos têm que ser chamados de idiotas. Se não o forem, os idio-

tas serão os brasileiros democratas. Alguns parvos em Porto Alegre quiseram 
mudar o nome da tradicional rodovia Castelo Branco para rodovia Legalida-
de. Castelo Branco para eles foi um ditador, Legalidade, por seu lado, foi o nome 
dado por Brizola à reação dos antidemocratas à Revolução Redentora do Brasil, 
a que nos salvou do comunismo. A esquerda pensou que tinha ganho a parada. 
Houve protestos e reações e... a rodovia voltou a ser chamada de Castelo Branco. 
Tomem, comunistas!

fiLOSOfiA
Dia destes ouvi um sujeito falando no rádio sobre quantas vezes, aproxima-

damente, uma pessoa respira numa vida de 80 anos. Tipo da matemática inútil. 
O que devemos contar não são os batimentos cardíacos da respiração, mas con-
tar quantas vezes a vida nos tira o fôlego diante de inebriantes desafios. Isso sim, 
o mais é matemática vazia. O bom na vida é perder o fôlego...

fALTA DiZeR
Jovens com depressão, consumidores de drogas e com pensamentos suici-

das são, regra geral, órfãos de pais vivos, desses pais abobados ditos modernos. 
Pais bichos de cio, só fazem os filhos, educá-los e amá-los, ah, isso não, safados. 
Pobres jovens.

LOTeRiA Moradores puderam acompanhar os sorteios de todos os jogos

maravilha recebe o Caminhão 
da Sorte da Caixa

O Caminhão da Sorte da 
Caixa Econômica Federal 
está em Maravilha desde se-
gunda-feira (7) realizando os 
sorteios da loteria. Ele ficou 
estacionado ao lado do Gi-
násio Municipal de Esportes 
Gelson Tadeu Lara, próximo 
ao Parque Cidade das Crian-
ças. Os moradores puderam 

acompanhar os sorteios de 
todos os jogos. Hoje (12) po-
derão ser acompanhados ao 
vivo os resultados da Quina, 
Federal, Dupla-Sena, Time-
mania e Mega-Sena, a partir 
das 19h.

Nesta semana os supe-
rintendentes da Caixa acom-
panharam um sorteio da lo-

teria no Caminhão da Sorte. 
Para a superintendente Ma-
ria Cláudia Sakai, a presen-
ça do veículo nos municípios 
reforça a transparência e cre-
dibilidade dos jogos. A pre-
feita de Maravilha, Rosimar 
Maldaner, também esteve no 
local e participou acionan-
do o dispositivo do globo que 

contém as dezenas. 
Mesmo que o Caminhão 

esteja na cidade, o sorteio só 
começa após a autorização 
da matriz, que fica em Bra-
sília. Eles acompanham cada 
etapa do procedimento pelas 
câmeras que estão no Cami-
nhão e via telefone passam 
as orientações à equipe local. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Público acompanhou de perto os sorteios Prefeita de Maravilha participou acionando o dispositivo do globo que contém as dezenas
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Esculpida à mão. Essa é a 
impressão que se tem quando 
se vê pela primeira vez a paisa-
gem de São Pedro do Atacama, 
no Chile. Considerado o deser-
to mais árido do mundo, a pai-
sagem da província fica por 
conta de cânions e formações 
rochosas que parecem de ou-
tro planeta. Com subidas íngre-
mes e um clima bipolar, com 
temperaturas que variam en-
tre 2ºC e 40ºC, dá coragem de 
pedalar por lá? Pode ter certe-
za que sim. 

Tanta coragem que o 6º ano 
do Atacama Challenger reuniu 
mais de 1,3 mil ciclistas de vá-
rias partes do mundo. E dentre 
o time de coragem, quem levou 
o nome de São Miguel do Oes-
te para o Chile foi o ciclista Fá-
bio Antoniolli. O convite surgiu 
de amigos de Chapecó e Joaça-
ba, atentos aos eventos na linha 
de disputa. Antoniolli aceitou 
o convite sem saber ao certo 
o que estaria por vir. O desafio 
não foi fácil e o atleta, que está 
familiarizado com longos per-
cursos, diz que precisou desa-
fiar o próprio corpo. 

“É sofrido, mas valeu a 
pena. As fotos que tiramos, os 
momentos que passamos den-
tro desse lugar, não têm preço 
e colocação que pague. O ce-
nário vale a pena a cada passo 
que se dá, empurrando e carre-
gando a bicicleta. Só pelas pai-
sagens, vale a pena a viagem do 
início ao fim”, revela.

Ciclista percorre 168 quilômetros 
no Atacama Challenger

Prova de três etapas 
foi realizada em abril 
e o ciclista Fábio 
Antoniolli trouxe 
para casa, além 
da medalha, boas 
histórias para contarPeDALADA NO ATACAmA 

E teve bicicleta nas costas 
e muitos córregos para atraves-
sar. Terrenos arenosos e com 
muito cascalho, tudo para tor-
nar os três dias de prova ainda 
mais complicados. Fábio con-
ta que o Atacama Challenger é 
dividido em três etapas. Neste 
ano, as provas foram realizadas 
de 27 a 29 de abril, com percur-
sos e situações totalmente ad-
versas.

“Saímos de São Pedro do 
Atacama numa elevação de 
2.450 metros. A primeira etapa 
era de 33 quilômetros dentro 
do deserto, subimos até 4.100 
metros de altitude. A grande 
dificuldade da prova, além de 
você não conseguir respirar di-
reito devido à altitude, é a tro-
ca rápida do clima. Você larga 
em São Pedro na casa de 19 a 20 
graus, vai para dentro do deser-
to e chega perto dos 40 graus. 

Quando você chega no topo da 
cordilheira, onde termina a pro-
va, você está a 2 graus de tem-
peratura. Essa é a dificuldade, 
além de pedalar o tempo intei-
ro na areia. Não se tem estabili-
dade e a força que você faz é gi-
gante”, recorda.

A segunda etapa foi ain-
da mais longa. Com largada de 
São Pedro, a prova do segundo 
dia teve 72 quilômetros de per-
curso. Os primeiros seis foram 
sobre o asfalto, mas a alegria 
durou pouco. “Pegamos uma 
saída de seis quilômetros de as-
falto e depois entramos no de-
serto. Pegamos chão de casca-
lho, de areia, pegamos travessia 
de córregos. Todos carregando 
a ‘bike’ nas costas. Foi um dia 
de dificuldade extrema, que le-
vou o corpo ao limite”, conta. 

Em uma prova de veloci-
dade, o terceiro dia do Ataca-

ma Challenger teve percurso 
de 60 quilômetros, em um ter-
reno mais firme, nem por isso 
mais fácil. “Passamos em algu-
mas cavernas e em barrancos 
e fizemos várias travessias em 
córregos. A questão do trajeto 
foi difícil pela parte física. Prati-
camente de três ou quatro qui-
lômetros carregando a bicicle-
ta, atravessando esses rios. Os 
lugares são fantásticos. A gran-
de dificuldade, tirando que não 
temos base do que treinar para 
participar, é que não sabíamos 
o que iríamos enfrentar”, diz.

Em um terreno e clima to-
talmente alheios, fica difícil 
completar os três dias de pro-
va com a vantagem do tempo. 
Esse feito, Antoniolli e os ami-
gos deixaram para os profis-
sionais, que vivem das dispu-
tas no ciclismo. No Atacama, 
mais vale contemplar e regis-
trar a paisagem, conhecer fi-
guras e levar pra casa, além de 
uma medalha merecida, boas 
histórias para contar. 

“O objetivo era ir lá e ten-
tar terminar a prova, trazer para 
nossa cidade essa medalha que 
tem um valor muito grande 
para quem participou. Iria per-
der o brilho da prova não poder 
parar para tirar uma foto, fazer 
um vídeo, não poder conversar 
com pessoas, parar nos pontos 
de controle, fazer novos ami-
gos. O caminho é aproveitar ao 
máximo a natureza exuberan-
te”, afirma.

Ar seco e temperaturas oscilantes dificultaram pedalada no deserto

“Atílio Schneider e Laura 
Schneider, domingo (6) vocês 
completaram 57 anos de 
casados e para nossa família, 
são o maior exemplo de amor 
que existe no mundo! Um 
casamento com muitos e 
muitos anos de conquista, luta, 
força, onde sempre imperou o 
amor, inclusive em momentos 
de maior dificuldade, de 
tristeza e de desencantamento. 
Se existe história de amor que 
mexe com os sentimentos de 
quem a conhece é a de vocês”. 
Os parabéns são de seus 
filhos, netos e bisnetos.

A inauguração da Igre-
ja de Confissão Luterana 
no Brasil (IECLB) ocorreu 
no dia 17 de maio de 1953 
em Maravilha. A data é co-
memorada com o tradi-
cional Kerb Fest, que nes-
ta edição comemora os 
66 anos de fundação no 
dia 20 de maio. A progra-
mação da festa começa às 
9h com culto e ao meio-
dia será servido churras-
co, sendo as fichas que 
custam R$ 40 equivalem 
a dois quilos de carne.

Durante a tarde, o Kerb 
será animado pela Ban-
da Catedral, na matinê que 
dura até às 19h. Atualmen-
te participam da comuni-
dade 700 famílias, além de 
grupos do interior. Mui-
tas atividades são ofereci-
das dentro da igreja, que 
envolvem desde crianças 

até idosos. Para os peque-
nos são realizados os cul-
tos infantis todos os do-
mingos pela manhã, e 
acima de 10 anos, todos 
os sábados à tarde tem jo-
gos e brincadeiras. Além 
disso, a comunidade con-
ta com grupo de jovens, 
o Grupo de Casais Reen-
contristas, Oase e qua-
tro ministérios de louvor.

Segundo relato de al-
guns pioneiros, os mem-
bros sofriam muito para 
a realização das festas, 
pois não tinham estrutu-
ra e recursos. A constru-
ção da igreja, por exemplo, 
foi protagonizada pelos 
membros da época. Entre-
tanto, festividades como 
o Kerb eram importan-
tes, pois dessa forma con-
seguiam adquirir recur-
sos para a comunidade. 

ieCLB
kerb fest marca 66 anos 
da Comunidade evangélica

CAPACiTAÇÃO 
Começa dia 22 o 6º 
fórum empresarial

O evento, que está mar-
cado para os dias 22 a 24 de 
maio, terá o tema inovação. 
Promovido pela CDL e As-
sociação Empresarial, o Fó-
rum terá programação de 
quatro workshops temá-
ticos voltados para os três 
setores: comércio, indús-
tria e prestação de serviços.  
A palestra, ao contrário da 
última edição, será pro-
movida no dia 24 de maio, 
no encerramento do even-
to, que irá ocorrer em pa-
ralelo à abertura da 150ª 

Assembleia Geral Ordiná-
ria (AGO) do Conselho Es-
tadual de Jovens Empreen-
dedores de Canta Catarina 
(Cejesc), que será sediada 
pelo Núcleo de Jovens Em-
preendedores de Maravi-
lha. O encerramento será 
realizado no Maravilhas 
Park Hotel, com recepção 
às 19h e início da pales-
tra às 19h30. Os ingressos 
custam R$ 30 e a capacita-
ção será ministrada pelo 
mestre e doutor em comu-
nicação Dado Schneider.
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“Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que 
querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições 
de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde 
estará o palácio se não o fizerem ali?” 

Fernando Pessoa
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

SANÇõeS CONTRA O
iRÃ eNCAReCem 
GASOLiNA NOS POSTOS

Conforme aumentam a tensão no Oriente Médio e os preços dos barris no mer-
cado internacional, países produtores de petróleo, como o Brasil, arrecadam mais di-
nheiro com impostos e royalties. Mas a notícia também traz efeitos colaterais para con-
sumidores e empresários, que encontrarão gasolina mais cara nos postos e devem 
faturar menos com a venda de mercadorias e serviços, graças ao transporte mais caro.

Bancos irão recusar pagamento em dinheiro para boletos de R$ 10 mil

Com objetivo de combater fraudes e prevenir a lavagem de dinheiro, os ban-
cos brasileiros irão recusar o pagamento em dinheiro vivo de boletos acima de R$ 
10 mil. A determinação entra em vigor no próximo dia 28. De acordo com o Con-
selho Monetário Nacional (CMN), ligado ao Banco Central, as agências ban-
cárias também poderão recusar o pagamento em espécie de boletos abai-
xo de R$ 10 mil, se identificarem indícios de tentativa de burlar a legislação.

Aurora anuncia férias coletivas para 
funcionários da unidade de Guatambú

A unidade da Aurora em Guatambú, no Oeste catarinense, anunciou que entrará em férias coletivas 
por 30 dias a partir de 2 de julho. Outra unidade da empresa, de Abelardo Luz, já havia anunciado a sus-
pensão dos trabalhos a partir de junho. Mais de cinco mil trabalhadores de empresas ligadas à produ-
ção de frango devem ficar parados em Santa Catarina. A fase complicada da avicultura catarinense levou 
a empresa à medida das férias coletivas. Em abril, a União Europeia anunciou a proibição de três frigorí-
ficos catarinenses de exportar para o bloco econômico. Os três são da empresa BRF. Com isso, já há avi-
cultores diminuindo a produção de aves. A BRF suspendeu os trabalhos na segunda-feira (7) de mais de 
três mil funcionários da unidade de Capinzal, no Oeste, também por um mês. A empresa ainda infor-
mou que anuncia com antecedência de dois meses as férias para amenizar o impacto nas etapas da pro-
dução, com isso, diminuir a geração de ovos férteis, a produção de pintainhos, o alojamento e o abate.

tCU vai investigar 
se cobrança por 
bagagem resultou em 
queda no preço das 
passagens aéreas

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) aprovou na quarta-feira (9) a 
abertura de uma fiscalização na Agên-
cia Nacional de Aviação Civil (Anac) 
para verificar se a mudança da regra 
que permitiu a cobrança pelo des-
pacho de bagagem resultou em re-
dução no preço da passagem aéreas. 
A cobrança por bagagem despacha-
da começou a ser praticada em 1º de 
junho de 2017. A regra prevê a gratui-
dade apenas para o transporte de ba-
gagens de mão, levadas dentro do 
avião, de até 10 quilos. Acima des-
se peso, as empresas são autorizadas 
a exigir que a mala seja despachada 
e a cobrar por esse transporte. An-
tes, o transporte da bagagem estava 
incluído no valor da passagem, mes-
mo de quem não despachasse as ma-
las. O argumento usado pela Anac 
ao alterar a regra foi que isso one-
rava passageiros que viajavam ape-
nas com mala de mão, por exemplo.

Agronegócio é esperança para 
retomada do setor de máquinas de 
construção, dizem fabricantes

Apostar no agronegócio como um caminho para a re-
tomada é uma das tendências do setor de máquinas para 
construção, conhecidas como linha amarela. Além da cons-
trução civil, carregadeiras, retroescavadeiras, tratores de es-
teira, entre outros, são utilizados para várias funções no 
campo, como transporte de ração, manutenção de estradas 
rurais, abertura de curvas de nível e limpeza de terrenos. Al-
gumas empresas, como a japonesa Komatsu, aproveitaram 
a Agrishow, que terminou no último dia 4 em Ribeirão Pre-
to (SP), para estreitar o contato com possíveis clientes e pla-
nejar um novo ciclo de crescimento. A Agrishow 2018 atin-
giu a marca recorde de R$ 2,7 bilhões, aumento de 22,7% 
em relação à edição do ano passado, que faturou R$ 2,2 bi-
lhões. A organização atribuiu o recorde à confiança do agri-
cultor, à colheita da segunda maior safra de grãos da história 
do país, à disposição dos bancos em liberar financiamen-
to e à demanda por investimentos, que estava represada.

Érico Andrade/G1

Divulgação

Bradesco e BB lançam Veloe e entram no mercado de pedágio eletrônico

Bradesco e Banco do Brasil lançaram nesta quarta-feira (9) a Veloe, bandeira de pe-
dagiamento eletrônico com a qual competirão com marcas estabelecidas, como Sem 
Parar e o ConectCar. O serviço é a mais recente aposta dos sócios por meio da joint 
venture Elopar para ampliar as receitas com serviços. A holding Elopar controla tam-
bém os cartões Elo, a gestora de programas de fidelidade Livelo e a administrado-
ra de programas de benefícios Alelo, entre outros. Além de pedágios de estradas, a Ve-
loe deve operar também estacionamentos de shopping centers e postos de gasolina.
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por dR. dENy dONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

CONSCieNTiZAÇÃO Para que programa funcione, população precisa 
colaborar com separação dentro de casa

Coleta seletiva começa no 
mês de junho 

Mapa mostra detalhes de onde ficarão as estruturas para colocação dos 
materiais, apenas no Centro

ÁReA De CONTêiNeRS
Avenida Araucária: Avenida Euclides da Cunha até a Avenida 
Padre Antônio
Avenida Anita Garibaldi: José Leal Filho até a Avenida Araucária
Avenida 7 de Setembro: José Leal Filho até a Avenida Araucária
Avenida Sul Brasil: José Leal Filho até a Avenida Araucária
Rua Prefeito Albino Cerutti Cella 
Rua Duque de Caxias 
Rua José Leal Filho
Rua General Osório 
Rua José Bonifácio 
Rua Abyr Diehl 
Observação: Onde não houver contêineres, serão utilizadas as 
atuais lixeiras
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A prefeitura e a empresa 
Tucano lançaram oficialmen-
te nesta semana o programa de 
coleta seletiva dos materiais re-
cicláveis em Maravilha. O traba-
lho de recolha começa no dia 5 
de junho, data marcada por ser o 
Dia Mundial do Meio Ambiente 

e Dia da Reciclagem. Com pro-
dução de 400 toneladas de lixo 
por mês em Maravilha, o crono-
grama de reciclagem será execu-
tado pela empresa Tucano, ven-
cedora da licitação. O slogan da 
ação é: “A Cidade das Crianças 
joga limpo com o futuro”.

Para a prefeita, cada morador precisa fazer sua parte para programa dar certo

A COLeTA

 Ederson Abi/O Líder

O programa será executado 
em todo o perímetro urbano. A 
coleta será alternada com a tradi-
cional, sendo três vezes nos bair-
ros (terça-feira, quinta-feira e sá-
bado) e todos os dias no Centro 
de Maravilha. Haverá uma área 
de contêiners, com capacidade de 
mil litros cada, para colocação do 
material orgânico e o reciclável. 

Em entrevista ao Jornal O Lí-
der, a prefeita, Rosimar Maldaner, 
afirmou que a cidade de Maravi-
lha está atrasada, assim como 
quase todo o país, e já deveria ter 
implantado o programa. Confor-
me ela, todos os moradores terão 

que observar os materiais e fazer 
a separação, inicialmente, dentro 
de casa. Assim a coleta vai funcio-
nar conforme o esperado. 

De acordo com Juleide Da-
gostini, diretora administrativa 
da empresa Tucano, uma lei de 
2010 organiza a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, com obri-
gação para todos os municípios, 
que devem se adequar às nor-
mas de separação e destinação 
dos materiais. Ela lembra que a 
reciclagem é boa em todos os as-
pectos, já que gera economia de 
recursos naturais, aumenta espa-
ço nos aterros, cria mais empre-

go e renda, além de reduzir a po-
luição. Sobre o investimento para 

ter a coleta, ela faz uma indaga-
ção: “Quanto custa não ter?”.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Município está recebendo estruturas para colocação na área central

O Grupo Escoteiro Atalaia 
realizará o 2º EducAÇÃO Es-
coteira em São Miguel do Oes-
te no dia 19 de maio. Com iní-
cio às 13h30 e término às 17h, 
a ação envolverá os estudantes 
da EMEIF Atílio Calza, no Bair-
ro Santa Rita. O EducAÇÃO Es-
coteira é um evento anual com 
a participação das unidades es-
coteiras de todo o país, ofere-
cendo aos alunos atividades de-
senvolvidas com os jovens do 
Movimento Escoteiro nos espa-
ços de instituições educativas.

O Escotismo possui uma 
sólida experiência em propor-
cionar atividades educativas de 
forma divertida, atraente e va-
riada. O formato pensado para 
o 2º EducAÇÃO Escoteira pre-
vê um conjunto de atividades 
voltadas ao tema do ano onde o 
método desse projeto vai ao en-
contro dos conhecimentos pro-
postos pelas Diretrizes Curri-
culares Nacionais Gerais com 
uma vivência prática e atraen-
te, auxiliando na assimilação e 
compreensão desse conteúdo.

eSCOTiSmO 
Grupo escoteiro 
Atalaia organiza 2º 
educAÇÃO escoteira

TORNAR-Se PAiS - RiSCOS 
PARA A mULHeR 
e PARA O CASAL

“Estou para tornar-me mãe”. “Seremos pais”…
… Então porque um psicólogo em um momento 
tão lindo e feliz?

 
CUiDADO
Tornar-se mãe (e pais) é uma das experiências 

naturais mais belas e incríveis da vida, mas apenas 
no caso aproxima-se preparados, sobretudo psico-
logicamente, porque diferentemente as consequên-
cias podem ser dramáticas para a mulher, para o fi-
lho e, sobretudo, para o casal.

 
RiSCOS PARA A mULHeR (ALGUNS exemPLOS)
A mulher que torna-se mãe “dobra” e “quebra” 

o seu corpo e nunca mais será de volta um simples 
inteiro porque, desde aquele momento, não 
poderá não viver o filho como parte dela: o nutrirá, 
preocupar-se-á, precisará dele, sofrerá a distância 
assim como, as vezes, a sua proximidade. A mulher 
perderá espaços, ritmos, sono. Os seus equilíbrios 
metabólicos mudarão. Nada voltará mais a ser o 
mesmo.

Ao mesmo tempo você ganha uma coisa (o filho) 
e perde outra (a mulher que você era e que tem que 
deixar o seu lugar a mãe que você será). Duas em 
cada 10 mulheres sofrem de depressão post parttum 
por causa dessas mudanças e inseguranças.

Você perde tudo o que era e sabia para ser algo 
que ainda não conhece. O risco de se sentir sozinha, 
como mulher e como mãe, é alto e por isso se mistu-
ram sentimentos de medo, raiva, fadiga, abandono, 
etc. Pode chegar a não gostar mais de você mesma. 
Se você não estiver preparada, é muito fácil entrar 
em crise. Uma crise que, inevitavelmente, desenvol-
ve-se também em crise de casal.

 
RiSCOS PARA O CASAL (ALGUNS exemPLOS)
Talvez você pensava que tendo um filho, você te-

ria tido e sentido ainda mais segurança, que seu ma-
rido teria ficado mais perto, que o teria sido mais 
“seu”, que teriam passado mais tempo juntos, com-
partilhado outros projetos e as coisas em casa, assim 
como providenciado mais para você e seu filho. Mas 
não, isso não está acontecendo. Mas bem agora co-
meça a ficar mais distante, passar mais tempo fora e 
tem sempre algo para fazer e, quando está em casa, 
fica sempre mais fechado ou impaciente. Ou foge.

A vida sexual muda drasticamente. Não há mais 
procura. Não há mais desejo, não há mais carinhos. 
Inicia a pensar que tem um amante. Acabam discu-
tindo muito, ou pior, tudo se bloqueia no silêncio e 
na indiferença. E logo vem a depressão, alterações 
de humor, ataques de pânico...

 
O qUe fAZeR
Pode ler o resto do artigo no meu blog Psique & 

Amor por Deny Alfano ou esperar sábado que vem a 
continuação desse texto no Jornal o Líder.

O município de Chape-
có sediou nos últimos dias 5 e 
6 a 8ª edição das Escopíadas. 
O evento, que reuniu mais de 
mil participantes, contou com 
a presença de 35 escoteiros de 
Maravilha. Segundo os inte-
grantes do Grupo Escoteiro Ra-
ízes, a ação proporcionou ex-
periências e fortaleceu os laços 
de amizade entre os jovens.

Eles explicam que o even-
to funciona como uma olimpía-
da, com diferentes modalidades. 
“A ideia é fazer uma confraterni-
zação. Assim, eles têm a sensação 
de fraternidade e ao mesmo tem-
po uma dinâmica de jogos não 

tradicionais, como arremesso de 
bambu, revezamento de nós, vô-
lei de lençol, entre outros”, dizem. 

Segundo a chefe Marislei-
de, ela aceitou participar do mo-
vimento há alguns anos, quan-
do seu filho mais velho ingressou. 
“Hoje as famílias não dão mais li-
berdade para as crianças brinca-
rem livremente. Elas vão perden-
do coisas que são de uma cultura 
de infância, de subir na árvore, 
andar descalço ou acampar. En-
tão, participar de grupos assim 
fortalece a construção moral em 
relação às amizades, amor à pá-
tria, respeito ao próximo e valo-
rização da natureza”, acredita.

CONfRATeRNiZAÇÃO
escoteiros de maravilha 
participam das escopíadas
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por dR. GEOvANI dELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

É uma condição que 
provoca suor excessivo, na qual 
os pacientes podem transpirar 
muito até mesmo em repouso. 
A sudorese é uma condição 
normal do nosso corpo e ajuda a 
manter a temperatura. É normal 
suar quando se está calor, 
durante a prática de atividades 
físicas ou em certas situações 
específicas, como momentos 
de raiva, nervosismo ou medo. 
Porém, a sudorese excessiva 
ocorre mesmo sem a presença 
de qualquer desses fatores. Isso 
porque as glândulas sudoríparas 
dos pacientes são hiperfuncio-
nantes. A hiperidrose pode de-
correr de diferentes causas, como 
fatores emocionais, hereditá-
rios ou doenças. Diferentes regi-
ões do corpo podem ser acome-
tidas: axilas, palmas das mãos, 
rosto, cabeça, plantas dos pés e 
virilha. Quando há transpiração 
extrema, esta pode ser embara-
çosa, desconfortável, indutora 
de ansiedade e se tornar incapa-
citante. Pode perturbar todos os 
aspectos da vida de uma pessoa, 
desde a escolha da carreira e ati-
vidades recreativas até relaciona-
mentos, bem-estar emocional e 
autoimagem.

SiNTOmAS 
O principal sintoma da hi-

peridrose é o suor excessivo, seja 
em todo o corpo ou em áreas lo-
calizadas, como axilas, mãos, pés 
ou rosto. Há dois tipos de hiperi-
drose, primária focal e secundá-
ria generalizada:

- Hiperidrose primária fo-
cal: aparece na infância ou ado-
lescência, geralmente, nas mãos, 
pés, axilas, cabeça ou rosto. As 
pessoas não suam quando dor-
mem ou em repouso. Normal-

mente, há mais pessoas na 
mesma família com o mesmo 
problema. Ela afeta de 2% a 3% 
da população, no entanto, menos 
de 40% dos pacientes com essa 
condição consultam um médico.

- Hiperidrose secundária 
generalizada: causada por uma 
condição médica ou pelo efei-
to colateral de uma medicação. 
Ao contrário da focal primária, as 
pessoas com a secundária suam 
em todas as áreas do corpo ou 
em regiões incomuns. Outra dife-
rença fundamental entre os dois 
tipos é que no caso da secundá-
ria, as pessoas podem transpirar 
excessivamente também duran-
te o sono. Ela costuma surgir na 
fase adulta.   Há dois testes para 
se descobrir a área específica da 
hiperidrose: o teste de amidoio-
do, que consiste em aplicar uma 
solução de iodo na área suada e, 
após a secagem, o amido é asper-
gido sobre a zona. A combinação 
do amido e do iodo com o suor 
na região resulta na cor azul-es-
curo. O outro método é o do pa-
pel de teste: um papel especial 
é colocado sobre a área afetada 
para absorver o suor e, depois, é 
pesado. Quanto mais peso apre-
sentar, mais suor se acumulou.

TRATAmeNTOS 
É preciso determinar a cau-

sa da condição, diagnosticando 
alguma doença ou uso de me-
dicação. No caso de hiperidrose 
primária, existem alguns trata-
mentos disponíveis como os que 
seguem:
- Antitranspirantes: sudorese 
excessiva pode ser controlada 
com fortes antitranspirantes.
Medicamentos: drogas 
anticolinérgicas ajudam 
a impedir a estimulação 

HiPeRiDROSe
das glândulas sudoríparas, 
mas embora eficazes para 
alguns pacientes, são 
pouco receitadas. Os efeitos 
colaterais incluem boca seca, 
tonturas e problemas com a 
micção. Os betabloqueadores 
ou benzodiazepínicos podem 
ajudar a reduzir a transpiração 
relacionada ao estresse.
- iontoforese: procedimento 
que usa eletricidade para 
“desligar” temporariamente 
a glândula do suor e é mais 
eficaz para a transpiração das 
mãos e dos pés. As mãos e os 
pés são colocados em água 
e, em seguida, liga-se uma 
leve corrente elétrica. Esta 
é gradualmente aumentada 
até que o paciente sinta uma 
sensação de formigamento. 
A terapia dura entre 10 e 
20 minutos, e requer várias 
sessões. Os efeitos colaterais, 
embora raros, incluem bolhas e 
rachaduras da pele.
- Toxina botulínica tipo A: 
toxina botulínica purificada 
pode ser injetada na axila, 

nas mãos ou nos pés para 
bloquear temporariamente a 
sudorese, sendo seu principal 
inconveniente a dor na aplicação.
- Simpatectomia torácica 
endoscópica (STe): em casos 
graves, que não respondem aos 
tratamentos clínicos, pode-se 
recomendar um procedimento 
cirúrgico executado por cirurgião 
tóraxico ou vascular. Este 
procedimento desliga o sinal 
que avisa ao corpo para suar 
excessivamente. Sua melhor 
indicação é para os casos nos 
quais as palmas das mãos ou 
plantas dos pés são acometidas. 
A principal complicação é 
começar a suar em outras áreas 
do corpo, o que chamamos de 
hiperidrose compensatória.
- Curetagem e liposucção: em 
alguns casos de hiperidrose axilar 
pode ser feita uma “raspagem”, 
ou mesmo uma liposucção 
das glândulas sudoríparas e da 
gordura que está abaixo da pele 
da axila, aliviando, desta forma, a 
sudorese.

Fonte: www.sbd.org.br
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Extremo Oeste
Catarinense

Sem CHUVA 
estiagem causa prejuízos na 
agricultura e bovinocultura

Em São Miguel do Oeste 
o volume de chuva 
do mês de abril foi de 
10 milímetros e em 
Maravilha, 26, quando 
a média do período é 
de 190 milímetros

O casal de agricultores 
Waldir e Voni Felimber-
ti mora há 40 anos na 

Linha São Paulo, interior de Ma-
ravilha, e desde 1988 eles mar-
cam a quantidade de chuva que 
cai na propriedade. No mês de 
abril deste ano eles tiveram me-
nos trabalho, foram apenas três 
dias de chuva, que somaram 26 
milímetros, bem abaixo da con-
siderada média climatológica. 
Em São Miguel do Oeste o vo-
lume de chuva do mês de abril 
foi de 10 milímetros, em Dioní-
sio Cerqueira, conforme os da-
dos da Epagri, o volume de pre-
cipitação do mês de abril foi de 
8 milímetros e em Itapiranga, de 
7,8 milímetros. 

Conforme o meteorologis-
ta Piter Scheuer, nesta época, 
na região Oeste de Santa Cata-
rina, o nível considerado ideal 
de chuva, que não leva o agro-
negócio a prejuízos, é de 190 
milímetros mensais. No ano 
passado, o pluviômetro da pro-
priedade de Felimbert marcou 
em abril 144 milímetros e em 
maio 397 milímetros. 

Scheuer diz que a estia-
gem pode ser explicada pelo fe-
nômeno La Niña, responsável 
pelo resfriamento das águas do 
Oceano Pacífico que contribui 
para o clima seco e de altas tem-
peraturas. “Tivemos um abril 
atípico, com pouca chuva e mui-
to calor. As pancadas foram mal 
distribuídas, típico do verão, e 
a região Oeste foi uma das que 
mais sofreu com a presença do 
fenômeno”, explica. 

A situação começa a preo-
cupar os agricultores. De acor-

Caso não chova em 10 dias, racionamento poderá ser inserido no sistema de 
abastecimento de água em Maravilha

do com o engenheiro agrônomo 
da Epagri/Ciram de Maravilha, 
Neimar Gutbier, já existem per-
das na lavoura e caso a estia-
gem prosseguir, haverá falta de 
pasto para o gado. “O produ-
tor deve se planejar com o feno 
e com a silagem para suprir a 
deficiência da pastagem. Mas 
quem plantou para safra, como 
aveia, por exemplo, já tem pre-
juízo”, afirma. 

O gerente regional da Epa-
gri, Jonas Ramon, diz que a si-
tuação atual é preocupante 
tendo em vista que a atividade 
agrícola é uma das responsá-
veis pelos maiores índices do 
movimento econômico em 
muitos municípios. Conforme 
ele, algumas cidades da região 
já registram 25 dias sem pre-
cipitações consideráveis. “Em 
relação às culturas, o outono é 
uma época importante, onde 

temos o milho safrinha, o feijão 
safrinha, e que estão sendo di-
retamente afetados por essa pe-
quena estiagem. Na bovinocul-
tura, as pastagens de verão se 
acabaram e as de inverno não 
vêm porque não chove. Causa 
prejuízo ou diminuição na qua-
lidade e volume de pastagem 
ofertado”, explica.

Para o abastecimento da 
população, Maravilha ainda não 
sofre com a falta de água. Con-
forme o chefe da Casan, Jorge 
Schneider, o reservatório abas-
tecerá o município por mais 10 
dias sem nenhum tipo de rodí-
zio. Caso não chova, um racio-
namento poderá ser inserido no 
sistema que entrega água. 

 Diana Heinz/O Líder

Felimberti registra quantidade de chuvas na propriedade há mais de 30 anos

 Diana Heinz/O Líder
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AS fONtES E A áGuA POtávEl NAS 
PROPRIEDADES 
A Secretaria de Agricultura de São Miguel 
do Oeste está intensificando neste período 
as ações de proteção de fontes de água 
para consumo humano e dos animais nas 
propriedades. O Programa de Proteção de 
Fontes foi elaborado no ano passado, tendo 
em vista o registro histórico de estiagem. 
“Temos bastante água superficial, esse é 
um potencial que foi historicamente pouco 
explorado. Foi o primeiro programa que 
desenvolvemos. Temos hoje concluído 
30 fontes e intensificamos o programa. 
Queremos terminar 2018 com 60 fontes 
protegidas”, explica o secretário, Renato 
Romancini. 
Dentro do programa a administração também 
está investindo em reservatórios. A análise da 
água também é realizada, em parceria com 
a Vigilância Sanitária, para verificar as fontes 
que são próprias e as que são impróprias 
para consumo. “Depois disso fazemos todo 
um relatório com fotos e análises e fazemos 
o acompanhamento para saber se o agricultor 
está tendo o devido cuidado com essa fonte. A 
meta, até 2021, é ter 120 fontes protegidas. Mas 
percebemos que com a alta demanda vamos 
ultrapassar e muito esse número”, finaliza.

CAlOR AtÍPICO 
Com relação à temperatura do ar, 
o mês de abril foi marcado pelo 
calor. As altas de até 35 graus 
centígrados não eram registradas 
desde 2008, ano em que ocorreu 
a maioria dos recordes de 
temperatura máxima e mínima. 

Sem PASTAGeNS, 
produção de leite cai 250 litros por dia em propriedade

Uma estradinha de 
chão, com casinhas 
acolhedoras pelo ca-

minho, leva a reportagem 
do Jornal O Líder até a pro-
priedade da família Dalla 
Rosa, em Linha Lajeado Di-
reito, interior de São Miguel 
do Oeste. Uma placa recep-
tiva avisa, chegamos ao des-
tino. Quem nos recebe é o 
patriarca da família, o agri-
cultor Deoclides Dalla Rosa, 
de 64 anos. 

O sorriso no rosto es-
conde a preocupação com o 
período de estiagem e a es-
cassez de pastagens para a 
bovinocultura de leite. Mas 
não demora muito para que 
Deoclides aponte os prejuí-
zos que a falta de precipi-
tação vem lhe causando. A 
propriedade conta com tra-
balho estritamente familiar. 
É Deoclides, a esposa, Del-
cir, de 57 anos, e o filho Dir-
ceu, de 35, que tocam os tra-
balhos na produção de leite, 
soja e milho.  

À reportagem, o 
agricultor revela que 
na atividade leiteira os 
prejuízos já são grandes 
porque as pastagens não 
desenvolvem. “Nós temos, 
por exemplo, pastagens de 
inverno que não rebrotam 
mais, elas morrem por falta 
de umidade. Plantamos aze-
vém e morreu, plantamos de 
novo porque tinha uma pre-
visão de chuva, mas já está 
morrendo de novo”, conta.

A produção de leite por 
lá já registrou queda de qua-
se 250 litros por dia. Para mi-
nimizar os efeitos, a família 
tem apostado em uma ração 
mais forte. “Já caiu a produ-
ção e vai cair mais, porque 
não tem mais pastagem, te-

mos que fazer a ração com 
mais energia. Tem que mu-
dar toda a dieta das vacas e 
mudar de uma hora para ou-
tra faz cair a produção, que é 
de cerca de 900 litros/dia, e 
caiu para 650 litros/dia. Isso 
que estamos fazendo a ração 
com mais energia para man-
ter a dieta delas, mas falta a 
pastagem”, explica. 

Cada animal, em mé-
dia, produzia por dia de 26 a 
28 litros. Atualmente, a mé-
dia já chegou a 18 litros/dia. 
Para quem vive da atividade, 
os efeitos da estiagem vêm 
pesando no bolso. “Sempre 
teve seca, mas nessa época 
é a pior porque é a entrada 
do inverno. A pastagem não 
brotou agora e não vai bro-

tar, daqui uns dias começa 
o frio, então é complicado. 
Hoje, para produzir um litro 
de leite, é muito caro. A mar-
gem de lucro é baixa. A ati-
vidade do leite, de dois anos 
para cá, está cada vez pior”, 
comenta.

Por cada litro de leite co-
mercializado, os Dalla Rosa 
recebem de R$ 1,10 a R$ 
1,25. O valor é baixo tendo 
em vista o alto custo de pro-
dução, principalmente em 
períodos sem precipitações. 
A família, que produz a ra-
ção dos animais em casa, já 
está planejando ações antes 
da chegada do frio. “Quando 
tiver umidade, temos que ir 
replantando as pastagens de 
inverno, aveia, azevém. Pas-

Na propriedade da família Dalla Rosa, os efeitos da estiagem são visíveis com a falta de pastagens 

fRENtE fRIA
 
A frente fria chegou à 
região e deve trazer, 
além da chuva que 
começou ontem (11), 
temperaturas baixas. 
Consequentemente as 
pancadas aumentam, 
normalizando a média 
climatológica em junho. 
Até o inverno, que chega 
no dia 21 do próximo 
mês, as temperaturas 
deve variar de acordo 
com a presença de 
massas polares. 

Fotos: Camila Pompeo/O Líder

tagem permanente brota so-
mente em agosto e setem-
bro, temos que nos organizar 
até lá para conseguir man-
ter o plantel. A gente tem que 

sempre estar organizado. 
Para o agricultor, não é fá-
cil se manter, tem que ter um 
jogo de cintura muito gran-
de”, finaliza.
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PRêmiO

CTG JUCA RUiVO 

Sicredi conquista o Top of 
mind no mercado gaúcho 

Grupo invernada Artística 
promove jantar-dançante 

AmOR SAGRADO e SUBLime É AqUeLe 
qUe NÃO exiGe ReCOmPeNSAS

  
Quando uma pessoa atinge o mais 

elevado estágio de amor, torna-se ca-
paz de doar-se totalmente ao ente ama-
do. Jesus Cristo ensinou: “Ninguém tem 
maior amor que o daquele que dá a sua 
vida por seus amigos”. O amor sublime 
não é aquele que leva a pessoa a querer 
arrebatar o outro para si, mas aquele que 
o leva a doar-se para o bem do outro.

O Grupo Invernada Ar-
tística do Centro de Tradi-
ções Gaúchas (CTG) Juca 
Ruivo de Maravilha promo-
veu jantar-dançante no sá-
bado (5). No total, 640 fichas 
de janta foram vendidas. O 
patrão do CTG, Gilson Pe-
reira, salienta que o dinhei-
ro arrecadado serve para 
o grupo utilizar nas apre-

sentações artísticas du-
rante o ano nos festivais. 

Para ele, o evento su-
perou as expectativas por 
ser a primeira edição. A 
programação contou com 
apresentações de dan-
ças, declamações e sor-
teio de brindes. A noite fi-
nalizou com baile animado 
pelo grupo Trio Maravilha. 

Cleiton Ferrasso/O Líder

A população de São Mi-
guel do Oeste tem, desde o sá-
bado (5), a fase experimental 
do estacionamento rotativo. 
Uma equipe de monitores está 
nas ruas e vai permanecer 
orientando a população quan-
to ao funcionamento dos par-
químetros e as formas de pa-
gamento. 

Débora Moreira faz par-
te da equipe de monitores e 
desde as primeiras horas da 
manhã de sábado esteve na 
Rua Duque de Caxias, onde 
há um parquímetro instala-
do, realizando panfletagem e 
orientando os motoristas. “O 
pessoal está sendo bastante fa-
vorável ao estacionamento ro-
tativo. Mas tem pessoas que 
não compram, porque acham 
que vão ter prejuízos, que vai 
pesar no bolso. Mas a maioria 
está sendo a favor”, comenta a 
monitora.

E teve muita gente passan-
do por lá com a testa franzida, 
mas também teve muito mo-
torista querendo saber como 
o novo sistema vai funcionar. 
Com estabelecimento em uma 
das ruas onde o estaciona-
mento será cobrado, o barbei-
ro João Pacheco, de 78 anos, 
procurou entender como vai 
ser o sistema. 

À reportagem, ele dis-
se que vai ter que reavaliar as 
possibilidades de transpor-
te para evitar que o novo sis-
tema pese no bolso. “Vou ter 
que mudar meus hábitos, não 
tem como deixar o carro o dia 
todo aqui, pagando. Vou ter 
que mudar o sistema, vir de bi-
cicleta ou a pé. Moro no Bairro 

ORieNTAÇÃO O mês de maio será de orientação, mas a previsão é 
de que no mês de junho o sistema comece a operar oficialmente 

inicia fase experimental do 
estacionamento rotativo

Salete, se é pra vir até metade 
da viagem a pé, então venho a 
pé o caminho todo. Vou ter que 
me virar diferente”, comenta.

Mas ele salienta: é a favor 
da implantação de ações que 
melhorem o problema da falta 
de vagas no centro. “Tem que 
ter algo para mudar, é muito 
cheio de carro. Eu já perdi vá-
rios clientes por falta de esta-
cionamento. O povo tem que 
se adaptar ao sistema. Tudo 

muda, tudo tem que se atuali-
zar. A cidade está crescendo e 
tem que se adaptar ao sistema 
das grandes cidades. Não tem 
com não entrar no ritmo”, jus-
tifica.

O motorista aposentado 
Evaldir Muhl também acredi-
ta que a rotatividade vai solu-
cionar a falta de vagas para es-
tacionar nas principais ruas do 
centro da cidade. Além disso, 
acredita que o sistema vai fazer 

muita gente trocar os veículos 
pela tradicional caminhada. 

“Vai sobrar algumas vagas. 
Tem pessoas que vêm traba-
lhar, encostam o carro na fren-
te da loja e só tiram no fim do 
dia. Eu já tive muitos proble-
mas para estacionar no cen-
tro. As pessoas que trabalham 
no comércio não precisam vir 
todo o dia de carro, podem vir 
de carona entre mais pesso-
as. Daí quem vem no comér-
cio tem um local para estacio-
nar. Vai fazer o pessoal andar a 
pé, o que faz bem para a saú-
de”, finaliza.

Na primeira fase, foram 
instalados cinco parquíme-
tros, mas o projeto contempla 
44 e a população vai precisar 
se adaptar. O mês de maio será 
de orientação, mas a previsão é 
de que no mês de junho o sis-
tema comece a operar oficial-
mente com a cobrança do es-
tacionamento.

O barbeiro João Pacheco, de 78 anos, procurou entender como vai ser o sistema

O aposentado Evaldir Muhl acredita que o sistema vai solucionar a falta de vagas

Fotos: Camila Pompeo/O Líder

Nos últimos seis anos, 
desde que a Revista Ama-
nhã incluiu a categoria co-
operativa de crédito na pes-
quisa anual do Top of Mind, 
o Sicredi tem sido a pri-
meira marca na lembran-
ça do consumidor gaúcho. 
O grande impulsionador 
dessa lembrança foi a re-
lação de parceria que o Si-
credi estabelece com as co-
munidades onde atua. 

A pesquisa abrange 
pessoas de ambos os se-
xos, com idades entre 16 
e 70 anos, situadas em to-
das as classes sociais. En-
tre os mais de 1,2 mil en-
trevistados no Estado, 68% 

tinham o Sicredi na primei-
ra lembrança como coope-
rativa de crédito. “Para o Si-
credi as pessoas vêm em 
primeiro lugar. Não há má-
gica. Há comprometimento 
nosso, real, efetivo e trans-
parente com os associados 
e com a comunidade”, afir-
ma Márcio Port, vice-pre-
sidente da Central Sicredi 
Sul/Sudeste. Para ele, figu-
rar pelo sexto ano conse-
cutivo como a marca de co-
operativa de crédito mais 
lembrada pelos gaúchos é 
o demonstrativo da asser-
tividade das estratégias, 
da credibilidade alcança-
da e da visão do negócio. 
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

1. Um CAmiNHO CHeiO De 
eRROS e ACeRTOS:
A responsabilidade que a 
maternidade traz para a 
mulher é algo que muda a 
maneira de ver as coisas. 
Fica mais evidente do que 
nunca na vida de uma mulher 
que cada decisão, cada ação, 
gera consequências quando 
se é mãe.
O que torna isso mais 
palpável é que os 
desdobramentos do que 
acontece não serão vividos 
apenas por você, mas 
por outra pessoa. E não é 
qualquer pessoa: é a pessoa 
que você mais ama na face 
da terra.
isso faz com que a mãe 
não pense apenas sobre 
atitudes, mas sobre erros e 
acertos. Dar o melhor de si e 
mesmo assim errar pode ser 
doloroso.
O equilíbrio está em aceitar 
que o nosso melhor é 
suficiente, apesar de não ser 
perfeito.

2. fiCA CADA VeZ mAiS 
DifíCiL:
Ao contrário do que se pode 
pensar, conforme os filhos 
crescem e se tornam menos 
dependentes, a dificuldade 
não diminui. É como um jogo: 
vai ficando mais complicado 
a cada nova fase que 
chega. São novos desafios, 
novas estratégias e novas 
responsabilidades.
É preciso ter muita calma 
e autoconfiança para não 
se desesperar em alguns 
momentos. As amizades 
são fundamentais para 
poder dividir um pouco 
dessas inseguranças e trocar 
experiências.

3. SeR mÃe É ABRiR mÃO De 
mUiTA COiSA:
Está aí uma realidade da 
qual pouco se fala: do que é 
preciso abrir mão durante a 
maternidade.
No início é possível sentir falta 
de coisas simples: dormir 
uma boa noite de sono, 

conseguir manter a casa 
organizada, ter privacidade, 
conseguir um tempo para 
si. Com o tempo vêm mais 
restrições: algumas mulheres 
abrem mão dos estudos, 
dos seus empregos, de um 
projeto pessoal.
É necessário que a família, 
o pai, os avós, os tios e tias 
apoiem muito essa mãe para 
garantir que a maternidade 
não a impeça de ser quem ela 
realmente é e poder conciliar 
seus sonhos pessoais com a 
maternidade.

4. É mUiTA emOÇÃO:
A cada nova conquista dos 
filhos, a mãe vibra de emoção 
como se fosse algo com ela 
própria. O primeiro sorriso, a 
primeira palavra, o primeiro 
passo.
No entanto, ela também 
sente cada dificuldade: a 
primeira vacina, o primeiro 
dente nascendo, a primeira 
cólica.
E com o tempo, as emoções 

Dizem que ser mãe é padecer no paraíso. Parece bem contraditório sofrer em 
meio ao paraíso, não é? isso acontece porque a maternidade em si é cheia de 

tantas contradições, que depois que se têm filhos até o termo “assoviar e 
chupar cana” parece algo literalmente possível.

ficam cada vez mais fortes: 
a primeira nota ruim na 
escola, a primeira desilusão 
amorosa, o primeiro 
emprego…
Enfim, cada trajetória tem 
seus marcos especiais, a 
única coisa que é certa é a 
montanha russa de emoções 
que a mãe vai sentir.

5. SeNTiR mUiTO meDO:
Ser mãe é sentir muito medo: 
medo de perder, medo de 
errar, medo de não conseguir.
É sentir medo por si e pelo 
seu filho. Medo do mundo 
e das ameaças que ele 
representa. De não conseguir 
protegê-lo das coisas ruins 
que teve que viver.
É como andar na corda 
bamba, segurando o filho nos 
braços.

6. É LiDAR COm A CULPA:
A culpa é irmã do medo. A 
mãe sente medo de não 
conseguir proteger o filho, 
mesmo sabendo que isso é 
impossível. É sentir medo de 
errar, mesmo sabendo que 
isso é inevitável.
E quando algum erro 

acontece ou quando não 
consegue proteger o filho, a 
mãe se sente muito culpada.
É muito comum ficar 
repensando atitudes 
perguntando: onde foi que 
eu errei? E se eu tivesse feito 
diferente naquele dia?
O maior remédio para a culpa 
é pensar que não existe mãe 
perfeita, existe mãe possível 
e ela é o melhor que você 
pode fazer. A culpa não serve 
para nada.

7. SeR mÃe É DeSCOBRiR-Se 
fORTe:
Apesar de tudo: do cansaço, 
do sentimento de fracasso, 
do medo e da culpa. A 
mulher descobre o quanto 
ela é forte por ela e por seus 
filhos.
É esconder o desespero 
quando seu filho está em 
perigo para poder ajudá-lo.
É manter a calma diante de 
situações extremamente 
estressantes.
É sorrir de uma alegria 
sincera mesmo que esteja 
acabada de cansaço.
O amor não deixa que a mãe 
seja fraca, esse amor lindo 

é a fonte de toda a força da 
mãe.

8. TeR UmA fONTe De AmOR 
CONSTANTe:
Muitas mulheres não têm 
noção da intensidade do 
amor que têm a capacidade 
de sentir até que tenham um 
filho.
É um amor incondicional, 
que não importa o que 
aconteça, ele sempre estará 
lá, brotando a cada dia.
E é esse amor que faz com 
que a mãe consiga fazer 
tudo que faz por seus filhos. 
O amor é o alicerce que não 
deixa a mãe desabar.
Ser mãe é transformar-se 
profundamente, é descobrir 
uma parte de si que até 
então era desconhecida. 
É uma aventura muito 
gratificante, mas não se 
engane: também é frustrante 
e angustiante. É um exercício 
constante de empatia.
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Mãe Adelia, se não fosse você 
hoje não estaríamos aqui e não 
seríamos quem somos. Você é 
nossa base. Te amamos. Feliz 
dia das mães! Homenagem dos 
filhos Diego, Jucie e ian.

“Mãe, obrigada por ser 
minha amiga, minha 
protetora e confidente. 
Você é uma benção 
de Deus em minha 
vida! Parabéns pelo 
seu dia. Amo você!” 
Homenagem da 
filha Talita Frizon dos 
Santos para a mãe, 
Claudete Frizon. 

“Hoje queremos parar 
e agradecer, porque 
você fez, faz e fará 
sempre parte da 
nossa história. Você é 
maravilhosa, uma mãe 
e tanto. Te amamos.” 
Homenagem dos 
filhos Eliane, Eloir, 
Evanir, Elecir, Eledir, 
Evaldo e Elenir para a 
mãe, Helena Machado 

“Te amo mãe. 
Feliz Dia 
das Mães!” 
Homenagem 
do filho 
Miguel para a 
mãe, Simoni 
Miranda

“Mamãe Simone. Obrigada por ter me dado a 
vida, não sei ficar longe de você.” Um beijo da 
sua filha, Luiza

“Mamãe Marlene, você é e sempre será a 
nossa maior inspiração. Obrigado por todo 
amor e carinho dedicado a nós”. De suas 
filhas, Simone e Aline

“Mãe, não existem palavras no mundo para 
expressar o quanto és importante para mim e o 
quanto eu te amo. Somente agradeço a Deus por 
você ser minha mãe. Te amo muito”. Homenagem 
do filho Matheus para a mãe Cintia Rissi.         

“Mãe, obrigado por estar em nossas vidas e 
fazer do nosso caminhar o mais belo possível 
com tua luz. Amamos você!” Homenagem 
dos filhos Samantha e Vinicius Ventura para 
a mãe, Marli.

“Deus escolheu a melhor pessoa do mundo para ser 
minha mãe. Te amamos muito.” Homenagem da filha 
Gabriely e do esposo Air para a mãe Solange

“Mãe iracema Kappel. O meu 
desejo especial de um feliz Dia 
das Mães. Te Amo”. Homenagem 
da filha Marciane

“Feliz Dia das Mães. Tenho muito 
orgulho de você. Amo muito”. 
Homenagem da filha Anair para a 
mãe, Terezinha de Paoli Baldissera 

“Maria Eugênia! Obrigado por ser nosso Porto 
Seguro. Amamos você!” Homenagem da filha 
Mari e neto Antônio

“Ela não usa coroa, mas é 
minha rainha”. Homenagem 
da filha Simoni para a mãe, 
Cidônia Kreuz 

“Deus é maravilhoso, me abençoou. 
Hoje sou mãe, minha filha Stéfany é 
muito amada. Amo ser mãe.” Anair 
Baldissera

“Mãe, posso tentar 
fazer tudo para 
retribuir o que você 
fez por mim, mas 
sei que nunca vou 
conseguir chegar 
nem perto. Então 
queria deixar 
registrado todo o 
amor que sinto por 
você. Obrigado pela 
vida”. Homenagem 
do filho Jucinei 
Tossatti para a mãe, 
Zeli Fatima Borréla

“De 10 vidas, 11 eu daria pela minha mãe. 
Amamos muito você”. Homenagem das filhas 
Ketrin, Monike e Brenda para a mãe, ivete Feyh 

“Tenho em minha mãe um coração de ouro, 
em seu sorriso a melhor recordação, em seus 
braços minha felicidade”. Com carinho das filhas 
Gabriela e Bruna para a mãe, Marivete Banaceski 

“Felicidades, mãe, minha rainha”. 
Homenagem do filho Jandersom 
para a mãe, Nerly Miranda 

“Mãe, todos os dias 
eu agradeço pela vida 

que você me deu. Mas 
neste Dia das Mães eu 

quero agradecer pelo 
exemplo que você é. 

Com toda a gratidão e 
amor que aprendi com 
você, quero lhe desejar 

um feliz e lindo Dia 
das Mães. Te amo!” 

Homenagem da filha 
Andressa para a mãe, 

ivete Daniel.
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Vitrine
Parabéns às Mamães 
do Jornal O Líderpor EStELA SERPA

áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Adriani, mãe de Werison da 
Silva

Neiva, colaboradora, mãe de 
Cristiano e Elian

Camila, esposa de Nelcir 
Dall’Agnol e mãe de Ângelo Felipe

Rosane, mãe de Camila Pompeo

Alcea, mãe de Nelcir Dall’Agnol Teresinha, mãe de Carine ArenhardtSalete, mãe de Estela Serpa Marilda, mãe de Ederson Abi

Jorgina, mãe de Cleiton Ferrasso Rita, mãe de Stéfany Gomes Raquel recebe a homenagem 
de Fernando, Cristina e Walter

ieda, mãe de Camilla Constantin

Denise, mãe de Diana Heinz
Aline e Simone recebem a homenagem de Henrique e Wolmir Hübner

Sirlei, mãe de Eduardo Henrique 
e esposa de Oneide Behling

Marilene, colaboradora, mãe 
de Cléber Luis Gruber

ilva, mãe de Ana Paula 
Sehnem
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por LAIS ORO e ANdREA COStA PELISSARI
dESIGN EM PAUTA

Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

NA SUA eSTANTe

qUANDO DeUS CRiOU A mÃe

Neste domingo comemoramos mais uma vez o Dia das 
Mães, e não poderia deixar esta data passar em branco. E pes-
quisando encontrei uma mensagem simples, mas muito bela, 
que fala sobre o momento em que Deus criou as mães e já es-
tava nas horas extras do seu sexto dia de trabalho. Um anjo 
apareceu e disse-lhe: “Senhor, por que gastas tanto tempo 
com esta obra?”. 

DEUS: Viste a minha folha de especificações para ela? 
Precisa ser completamente lavável, mas não ser de plástico; 
ser capaz de funcionar com toda a energia, mesmo que esteja 
em jejum; ter um colo que acomode quatro crianças ao mes-
mo tempo; ter um beijo que possa curar desde um joelho ar-
ranhado até um coração ferido, e fazer isso tudo com apenas 
duas mãos. 

ANJO: Com apenas duas mãos? Impossível! E este é o mo-
delo padrão? É muito trabalho para ela! 

DEUS: Ela também enxerga os filhos através das paredes, 
vê suas necessidades sem que eles precisem dizer nada, se 
cura sozinha quando está doente, alimenta uma família com 
qualquer coisa e consegue trabalhar dezoito horas por dia.  

ANJO: Mas ela parece tão frágil, Senhor!  
DEUS: Ela é frágil por fora, mas muito forte por dentro. 

Não fazes ideia do que ela pode suportar e conseguir. 
ANJO: Ela é capaz de pensar? 
DEUS: Não só de pensar, mas também de raciocinar e negociar. 
ANJO: Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. 
DEUS: Isso não é um vazamento. É uma lágrima. 
ANJO: E para que serve uma lágrima? 
DEUS: As lágrimas são a sua maneira de expressar alegria, 

tristezas, desengano, o seu amor, a sua solidão, o seu sofri-
mento e o seu orgulho. 

ANJO: És um gênio, Senhor. Pensaste em tudo. A mãe é 
verdadeiramente maravilhosa! 

DEUS: Sim, ela é! A mãe tem forças que maravilham os 
homens. Elas cantam quando gostariam de gritar. Choram 
quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam 
pelo que acreditam. Enfrentam a injustiça. Não aceitam um 
“não” como resposta quando acham que existe uma solução 
melhor. Privam-se para que a família tenha algo. Acompa-
nham ao médico quem tem medo de ir sozinho. Amam in-
condicionalmente. Choram quando os filhos triunfam e se 
alegram quando os amigos vencem. Sabem que um beijo e 
um abraço podem ajudar a curar um coração ferido. São fei-
tas de todas as cores, medidas e formas. Transmitem luz, ale-
gria, esperança, compaixão e ideais. O coração das mães é 
maravilhoso!

Autor desconhecido
A fANtáStICA fáBRICA 
DE CHOCOlAtE

Charlie Bucket adora 
chocolate. Sr. Willy 
Wonka, o mais incrível 
inventor no mundo, está 
abrindo os portões de 
sua Fantástica Fábrica 
de Chocolate a cinco 
crianças sortudas. É 
um prêmio de uma vida! 
Charlie precisa apenas 
de um Cupom Dourado, 
e essas guloseimas 
poderão ser todas dele.

tRES SOMBRAS

Joachim e seus pais levam uma vida 
tranquila em uma pequena casa no 
campo. A aparição de três sombras no 
alto de uma colina, no entanto, corrói 
a harmonia da vida em família e enche 
os pais de dúvidas. A cada tentativa de 
aproximação, as figuras misteriosas 
desaparecem. Logo, eles percebem que as 
sombras estão ali para buscar Joachim. 
Recusando-se a aceitar esse fato, o pai 
foge com o filho em uma viagem febril e 
desesperada, sempre com as sinistras 
sombras em seu encalço. Joachim deixa 
assim seu mundo idílico pela primeira 
vez para viajar por terras hostis em um 
navio precário, onde conhecerá um mundo 
cercado de adultos trapaceiros e imorais.

Antoni Gaudí i Cornet 
(1852-1926) foi um famoso 
arquiteto catalão e figura 
de ponta do Modernismo 
catalão. As obras de Gau-
di revelam um estilo único 
e individual e estão em sua 
maioria na cidade de Bar-
celona.

Sua grande obra-prima, 
o Templo Expiatório da Sa-
grada Família continua em 
construção ainda nos dias 
de hoje. Financiado unica-
mente por contribuições 
privadas, o projeto foi ini-
ciado em 1882 e assumido 
por Gaudí em 1883, quando 
tinha 31 anos de idade, de-
dicando-lhe os seus últimos 
40 anos de vida, os últimos 
quinze de forma exclusiva. 
A construção foi suspensa 

GAUDí
em 1936 devido à Guerra Ci-
vil Espanhola e se estima a 
conclusão para 2026, cente-

nário da morte de Gaudí.
Nossa colunista Laís Oro 

esteve visitando Barcelo-

na e conferiu de perto algu-
mas obras deste incrível ar-
quiteto.

Foto interna - Sagrada Família Foto interna – Sagrada Família Foto externa – Sagrada Família Barcelona

Antoni Gaudí

Casa Batlló – Barcelona

La Pedrera - Barcelona
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO VOLTA AO MUNdO

por HENRIqUE HÜBNER

AGeNDA De eVeNTOS

Vitrine

MARAVILhA 
12/5 - 1º MOtOREPúBlICA: A REuNIãO – 10h - 
República Bowling Pub
- JANtAR-DANçANtE – 20h30 – Salão Comunitário 
Santa Terezinha no Bairro União

13/5 - fEStA DOS IDOSOS GRuPO BAIRRO COHAB – 
10h – Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow

19/5 - CINquENtENáRIO EEB JOãO XXIII – 10h – 
Salão Paroquial Católico 
- JANtAR DA ESCOlA DE ENSINO fuNDAMENtAl 
JuSCElINO KuBItSCHEK DE OlIvEIRA – 20h30 – 
Salão Católico do Bairro Floresta 

20/5 - KERB fESt DA IGREJA DE CONfISSãO 
lutERANA NO BRASIl (IEClB) – 9h – Salão Evangélico 
- 2º OEStE BEER fEStIvAl – 18h - República Bowling 
Pub

24/5 - 150ª AGO REGIONAl EXtREMO-OEStE – 
18h30 – Maravilhas Park Hotel

SãO MIGuEL DO OESTE 
12/5 - fEStIvAl DE MASSAS E BINGO – 20h – Clube Comercial 

14/5 - JANtAR DAS MulHERES – 19h30 – Joy Lounge Bar

17/5 - PAlEStRA COM EX-GINAStA lAÍS SOuzA – 19h30 – Centro 
Cultural Unoesc
- tOCA DO ROCK COM MAfIA SA – 22h30 - Setessete Bar & Bilhar

18/5 - fEStA lA SAllE à MODA JuNINA – 18h30 - Colégio La Salle 
Peperi
- StAND-uP COM EMERSON CEARá – 20h30 – Café do Mestre 

19/5 - SHOw COM PEquENA PlACE – 22h30 Setessete Bar & Bilhar

26/5 - fEIJOADA DEMOlAy – 11h30 – Salão Paroquial Católico 

9/6 - fEStA JuNINA COM tIREGRItO – 22h30 - Setessete Bar & Bilhar

Zurique é o centro 
financeiro da Suíça 
e uma das bolsas de 
valores mais importantes 
da Europa. 
Um dos fatores 
que ajudam a atrair 
investimentos na 
região de Zurique são 
os baixos impostos e a 
possibilidade de grandes 
empresas fazer acordos 
com as autoridades para 
conseguir “impostos 
personalizados”.
Zurique é também o 
mais importante centro 
de transportes da Suíça. 
Tem o maior aeroporto 
do país e da região dos 
Alpes. Vale ressaltar 
que o principal meio de 
transporte são os trens. 
Em toda a Suíça existem 
apenas três aeroportos: 
um em Zurique, outro em 
Berna e um em Lugano.
Em Zurique existem 
fontes por todo o lado. 
No total, são 1.200 delas, 
com água absolutamente 
potável, sendo uma 
mistura de 70% da água 
do Zurichsee (principal 
lago da cidade), 20% de 
água do subsolo e 10% 

HOJE dAMOS CONtINUIdAdE à NOSSA JORNAdA POR 

Espero que tenham gostado dessa exploração! Semana que vem retornamos 
com os melhores lugares para se explorar enquanto estiver por lá!

ZURiqUe
UM dOS LOCAIS MAIS AMAdOS E FAMOSOS dO MUNdO tOdO

TRAZeNDO Um POUCO 
mAiS DA CULTURA De

de fontes naturais. Encha 
sua garrafinha, ou beba 
direto da bica, e seja 
feliz!
Suíça é a terra dos 
queijos e isso acontece 
pela alta qualidade 
do leite produzido no 
país. São mais de 450 

tipos de queijos, sendo 
os mais conhecidos o 
Emmental, o Gruyère e 
o Sbrinz, mas há ainda 
uma grande variedade de 
especialidades regionais. 
O suíços comem em 
média 20kg de queijo por 
ano. 

Nossas mães cuidam de 
nós desde o primeiro conta-
to que têm conosco e não sei 
se algum dia deixarão de cui-
dar de nós. Nos ensinam e in-
fluenciam em tudo que nós 
fazemos, inclusive no nosso 
estilo. Então, hoje vou escrever 
aqui as três principais influên-
cias da minha mãe no meu es-
tilo próprio e queria que você, 
querido leitor ou leitora, es-
crevesse para sua mãe as in-
fluências dela na sua vida. 

A primeira dica é para 
você arrumar-se sempre para 
seu amor, mas principalmen-
te para si mesma! Não é por-
que você vai só ficar em casa 
no domingo com seu amor ou 
sozinha que você deve ficar 
de pijama, largada de qual-
quer jeito! Passe uma ma-
quiagem levinha, um per-
fume, e coloque uma roupa 
bonita e confortável. Cui-
dar-se e elevar a sua autoesti-
ma é algo para todos os dias.

A segunda dica que apren-
di com a minha mãe é de nun-
ca esquecer o brinco e do ba-
tom! Acho que nunca vi minha 
mãe sem brinco e batom. Mi-
nha intenção não é impor os 
dois para você, mas te aju-
dar a perceber a importân-
cia dos detalhes. Um batom 

DiCAS De eSTiLO
qUe APReNDi COm

miNHA mÃe

deixa o rosto mais saudá-
vel e o brinco mostra ca-
pricho consigo mesma. 

A terceira dica é de que 
um salto transforma uma 
mulher! Pode ser um salti-
nho bem baixo, mas um sal-
to transforma o look, traz 
postura e confiança naque-
le dia que você mais pre-
cisa. Uma aparência bem 

cuidada influencia mui-
to a forma que nos ve-
mos e os outros nos veem. 

Resumidamente, 
foi através da moda que 
eu aprendi com minha 
mãe a ser confiante, cui-
dar de mim mesma sem-
pre e até nos detalhes. 
E você, aprendeu o que 
com o estilo da sua mãe?
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 58

Títulos (?):
financiam
projetos 

sustentáveis

Garante o
valor do
papel-
moeda

(?) de
leite:

função de
mucamas

(?)
Miranda,
atleta do
hipismo

Medida
usada no
preparo 

do drinque

Símbolos
coloridos
da bandei-
ra olímpica

Sua data é
discrimina-
da na pas-

sagem
Ofício do
brasileiro

Vitor
Belfort

(?) da Na-
tureza: au-
xiliam na

meditação

Portal de
templos

japoneses

Cor muito
usada na

moda
nude

Bebida que
dá o toque
doce em
drinques

O "guia"
das

compras
do mês

(?) sexual
de menor: 
o crime de
pedofilia

Banal
(fem.)

Acordo,
em inglês

Sal, em
inglês

O nu não
erotizado

Forro de
móveis

Jorge (?),
escritor 

Ficam expostos no
tomara que caia

Estrutura de
construções

Remo, 
em inglês

59, em
romanos

Arte, 
em latim

Precede a
convulsão
Ramo da

Física

Senhor
(abrev.)
Incontá-

veis

Funesta;
perversa

Tipo de ca-
ça que po-
de causar
a extinção

do tatu-
bola

"Freio" da
montaria

Corte com
os dentes

Ordem de
Serviço
(abrev.)
Situação 
embara-
çosa de

resultado 
desastroso

Bens do bibliófilo

Cidade dos
Beatles

Descoberta de Arquime-
des sobre a força que
um fluido exerce sobre
um objeto

imerso

"Fermento"
da cerveja
Ilusório; 

imaginário

Fósforo
(símbolo)

Formações naturais dos polos,
cuja separação gera os icebergs 

LRP
LIVERPOOL

LEVEDOAMA
IRREALBT
DODAAURA

DOSEESTOFO

ESALTSR
MAMERAM
PREDATORIA

LUTADORSONS
XILOIUD
OSANDAIME

TORIBEGE

FIASCOROL
LICORABUSO

3/ars — oar. 4/deal — doda — salt — tori. 9/liverpool.

eSPAÇO GOURmeT

iNGReDieNTeS
3 colheres (sopa) de óleo
2 dentes de alho picados
2 cebolas médias picadas
1 kg de patinho ou alcatra em cubinhos
1 folha de louro
sal e pimenta a gosto
1/2 xícara de purê de tomate
4 xícaras de água
2 cubinhos de caldo de carne

1/2 xícara de vinho tinto seco
500g de cebolas bem pequenas
1 pimentão verde picado

mODO De PRePARO
Aqueça o óleo e refogue a cebola picada e o alho. Junte os cubinhos 
de carne, o louro, a pimenta e deixe dourar. Acrescente a água e os 
cubinhos de caldo de carne até dissolver bem, adicione o purê de to-
mate, o vinho e o pimentão. Misture bem e deixe cozinhar por 30 mi-
nutos. Coloque as cebolas pequenas e cozinhe por mais 10 minutos.

PiCADiNHO De CARNe AO ViNHO

vAMOS COlORIR
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COmBATe À ViOLêNCiA 
Cronograma contra abuso e exploração 
sexual movimenta instituições 

Maio será de comba-
te ao abuso e à exploração se-
xual de crianças e adolescen-
tes. O tema é trabalhado pelo 
Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras) e pelo 
Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência So-
cial (Creas) por meio de ofici-
nas, conversas, panfletagem 
e uma palestra-show que será 
desenvolvida com crianças da 
rede municipal de ensino. 

Na sexta-feira (18), Dia Na-
cional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes, será reali-
zada uma ação na Praça Padre 

José Bunse em parceria com o 
Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos (SCFV) 
e o Conselho Tutelar. “Fare-
mos uma panfletagem, orien-

tação e entrega de outros ma-
teriais. É um tema importante 
que merece reconhecimento e 
debate”, explica a coordenado-
ra do Creas, Beatriz Beduschi. 

No dia 23, alunos da rede 
municipal de ensino irão par-
ticipar da palestra-show “Jun-
tos contra violência e explo-
ração sexual”, ministrada por 
Vilson Cechetti e Deivid Frei-
tas. Durante o evento, as crian-
ças integrantes da oficina de 
música do SCFV irão apre-
sentar uma paródia com a te-
mática. “A música é muito im-
portante para entendimento 
deles sobre o assunto. A letra 
é de autoria da pedagoga An-
dres Graziela Ferreira e foi en-
saiada com o professor Auri 
Pedroso”, conta a coordenado-
ra do Cras, Karina Vendrame. 

Alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em ensaio 

Diana Heinz/O Líder

Maicon Leão chegou aos 
Estúdios Globo para assistir ao 
Caldeirão do Huck. Foi para a 
plateia sem imaginar que vi-
venciaria uma grande emo-
ção. Acompanhado do pai, o jo-
vem compositor de funk, que 
residiu por anos em Guaracia-
ba, foi surpreendido ao ver Anit-
ta no palco do programa cantan-
do uma música escrita por ele. 
No quadro “Essa Música é Mi-
nha”, a cantora soltou a voz na 
canção “Movimento”, compos-
ta pelo estudante de 17 anos.

Fã de Anitta, o estudan-
te Maicon Leão, de 17 anos, 
começou a cantar na escola, 
quando ainda residia em Gua-
raciaba. O jovem teve a opor-
tunidade de ver sua composi-
ção na voz da personalidade 
com maior destaque hoje na 

música pop brasileira. O pro-
grama foi ao ar no sábado (5).

Ao responder a Maicon o 
que a manteve firme no seu so-
nho de cantar, Anitta fez uma re-
flexão sobre o dinheiro não ser a 
principal motivação de sua car-
reira. “O que me faz não desistir é 
eu acreditar e fazer o meu traba-
lho por amor. Eu nunca faço meu 
trabalho por dinheiro, por nada 
disso. Faço por estar interessa-
da. Se a gente faz visando o que 
a gente vai ganhar, não chega tão 
longe e não consegue fazer tão 
bem feito quanto se a gente fi-
zesse realmente por amor”, disse.

Anitta é considerada uma 
das artistas mais bem pa-
gas hoje no Brasil. De acor-
do com o UOL, um contra-
to anual da cantora varia entre 
R$ 4 milhões e R$ 5 milhões.

CALDeiRÃO DO HUCk
músico que morou 
em Guaraciaba é 
surpreendido por Anitta

GShow

Programa com participação de Anitta foi ao ar no sábado (5)

SeGUNDA eDiÇÃO
Geama promove 
mateada da Adoção

O Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Maravilha (Geama) irá 
realizar a 2ª Mateada da Adoção em Maravilha, no dia 19 de maio, a 
partir das 14h, na Praça Padre José Bunse. O evento, em alusão ao Dia 
Nacional da Adoção, comemorado no dia 25 de maio, irá contar com 
entrega de materiais informativos, roda de conversa, além de mateada 
e pipoca. De acordo com os organizadores, em caso de chuva o even-
to será transferido para o dia 26 de maio. “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”, destacam.

ReCONHeCimeNTO Emissora integrante do Grupo WH Comunicações
participa do Prêmio Acaert de Rádio e Televisão

Jornalista da 103fm está entre 
os finalistas do Prêmio Acaert

A Associação Catarinense de 
Emissoras de Rádio e Televisão 
(Acaert) divulgou na terça-feira 
(8) os finalistas da 10ª edição do 
Prêmio Acaert de Rádio e Tele-
visão. Foram avaliados trabalhos 
nas categorias profissionais de 
Rádio, de Televisão, Publicidade 
e Acadêmicos em 18 modalida-
des. Um júri formado por 12 pro-
fissionais que atuam no mercado 
de Santa Catarina escolheu cinco 
finalistas em cada modalidade. 
Agora, os trabalhos dos finalistas 
serão avaliados por um segundo 
júri, composto por profissionais 
do mercado nacional. 

O Grupo WH Comunica-
ções mais uma vez tem razões 
para comemorar. Em mais uma 
edição do evento, emplacou fi-
nalista entre os melhores do Es-
tado na radiodifusão. A jornalista 

Jornalista Silvana Toldo Ruschel vai 
representar a emissora no evento de junho

Locutor Luiz Claudio Carpes trouxe para casa, 
na edição de 2010, o Microfone de Ouro

Jornalista inácio Rohden ficou entre os 
melhores da região Oeste em 2008

Silvana Toldo Ruschel, da 103FM, 
vai representar a emissora in-
tegrante do Grupo na categoria 
Melhor Locutor(a) Noticiarista.  

A 103FM tem tradição no Prê-
mio Acaert. No 13º Congresso de 
Rádio e Televisão, em 2008, o jor-
nalista Inácio Rohden foi o indi-
cado na categoria Locutor Noti-
ciarista na região Oeste. Na edição 
seguinte, durante o 14º Congresso 
de Rádio e Televisão, realizado em 
2010, foi a vez da jornalista Vanes-
sa Nora ser indicada na categoria 
Revelação, na região Oeste. 

No mesmo ano, Luiz Claudio 
Carpes esteve entre os finalistas e 
foi o vencedor da categoria Me-
lhor Locutor Comentarista. Ele 
recorda qual foi a sensação de es-
tar entre os melhores profissio-
nais de Santa Catarina. “É uma 
emoção única. De repente você, 
aqui do outro lado do Estado, se 
vê no meio de tanta gente des-
conhecida, de pessoas famosas 
do meio. Quando divulgam seu 
nome como vencedor do prê-
mio, é algo indescritível. Demora 
a cair a ficha”, lembra.

No 15º Congresso de Rádio 
e Televisão, em 2013, a emisso-
ra seguiu emplacando profissio-
nais entre os melhores do Esta-
do. Marcos Lewe ficou entre os 
finalistas na categoria Melhor 
Apresentador FM e Silvana Toldo 
Ruschel finalista na categoria Re-
velação de Rádio. 

Os vencedores em cada mo-
dalidade serão conhecidos duran-
te programação do 17º Congresso 
Catarinense de Rádio e Televisão. 
O evento será realizado em 5 de 
junho, em Balneário Camboriú.

Fotos: WH Comunicações
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O mês das noivas começou 
cheio de emoção para as 
famílias Dullius e Zingler. Eles 
presenciaram no sábado (5) o 
casamento de Janice Dullius 
Zingler e Marcio Rogerio Zingler, 
depois de mais de um ano de 
preparação. 
Usar branco, jogar o buquê, 
renda nas unhas e fazer votos, 
a tradição do casamento nem 
passava pela cabeça de Janice, 
mas graças à insistência dos 
pais e dos sogros, o casal viveu 
uma das melhores experiências 
que a vida pode proporcionar. “Só 
tenho a agradecer o apoio deles. 
Me sinto uma pessoa muito 
realizada e feliz por tudo que 
aconteceu”, afirma a noiva. 
A história do casal começou há 
quatro anos, em uma festa na 
cidade de Santa Terezinha do 
Progresso, e teve os maiores 
passos em 2017, quando o casal 
comprou uma casa, mas antes 
de terminar a construção as 
alianças deveriam ser trocadas. 
A largada foi dada quando os 
noivos escreveram em um 
papel tudo o que a cerimônia 
deveria ter e quem seriam os 
convidados. Mas antes de 
qualquer serviço ser contratado, 
a data foi marcada. Dia 5 de 
maio de 2018, cinco dias antes 
de completar quatro anos que os 
noivos se conheceram, e, claro, 
o casamento deveria ser no mês 
das noivas. 
Com o dia marcado, era hora 
de decidir sobre decoração, 
convites, cardápio, padrinhos e 
outras dezenas de detalhes. Oito 
casais foram convidados para 
acompanhar o casal no altar 
e para que eles se sentissem 
especiais, junto ao convite foram 
entregues pulseiras e gravatas. 
O vestido não podia ser diferente, 
Janice imaginou cada detalhe 
e costura da peça que foi 
produzida exclusivamente para 

ela. “Eu queria que tivesse a 
minha cara, e teve. Fiquei muito 
emocionada quando me vi nele e 
para o noivo foi surpresa, é claro”, 
explica. A preparação para a data 
começou com antecedência 
de meses, ela passou por 
procedimentos estéticos 
pensando em idealizar o sonho 
desenhado em sua cabeça. 
No dia do casamento a noiva 
ainda não acreditava no que 
estaria por vir. Horas no salão 
de beleza só fizeram sentido 
quando a visão no espelho 
mostrava que ela estava vestida 
para casar. E antes da entrada 
as surpresas aumentaram. 
Janice leu palavras de amor 
para o noivo e quando ela pisou 
no tapete que a levaria ao altar, 
Zingler cantou uma música 
que não estava nos planos do 
casamento. 
As homenagens de amigos e 
família ao casal foram muitas. 
Ver tudo pronto, dizer o tão 
esperado “sim” e curtir a festa 
passaram voando. “Eu casaria 
mais 10 vezes com ele. Foi tudo 
lindo e nós choramos muito 
de emoção. Ficamos até o fim 
para aproveitar cada segundo 
e quando lembro, sinto tudo 
novamente”, declara. 
E para dar a vida de solteira 
como encerrada, nada melhor 
que jogar o buquê. Janice 
preparou quatro e apenas 
um deles estava amarrado 
com uma fita que continha os 
dizeres “Você é a vencedora” e a 
expectativa da mais nova esposa 
é que a sortuda case. “Espero 
que quem sinta esse desejo de 
fazer um casamento que faça. 
A experiência é incrível e esta 
semana têm sido maravilhosa, 
conheci detalhes do noivo que 
eu jamais pensei que conheceria 
e o melhor de tudo é ouvir os 
convidados contando como tudo 
estava lindo”, finaliza. 

Fotos: Vandemir Zingler/Central Fotografias
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Cada vez mais os noivos apostam em ensaios 
fotográficos antes do casamento, seja para ter 
o registro de um momento único para o casal 
ou ainda para usar na decoração da festa.
As fotos são uma lembrança especial de 
um capítulo importante para o casal, que vai 
poder acompanhar e relembrar do período 
com orgulho e felicidade. A Foto Zanotto, 
tanto em fotos de pré-wedding como no 

grande dia, aposta na criatividade e garante 
ensaios lindos e cheios de amor.
É importante prestar atenção em alguns 
detalhes, como o local escolhido, figurino 
ou acessórios, para que as escolhas 
demonstrem o amor e a personalidade 
dos noivos. A dica é ser autêntico e 
agir naturalmente, assim a sessão será 
descontraída e feliz.  

Fotos: Foto Zanotto
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Entre um rabisco e outro, o grafite do lápis 
vai deixando no papel as linhas do início da 
idealização de um sonho. Não demora muito 
para que as linhas se cruzem e, dali, então, 
surja a modelagem daquele que será um dos 
protagonistas de uma grande noite. 
Olhando assim, parece fácil, mas idealizar 
o sonho de alguém é uma grande 
responsabilidade, principalmente quando 
este alguém é uma noiva prestes a subir ao 
altar. Aos 29 anos, Sol Machado tem para si 
a maior das responsabilidades: reproduzir no 
papel o vestido dos sonhos de cada noiva. 
Natural de São Miguel do Oeste, a estilista e 
empresária atua há oito anos na profissão e, há 
três, com noivas. 
Residindo atualmente em Chapecó, Sol recebe 
em sua loja física uma série de noivas em 
uma busca ansiosa pelo vestido ideal. São, em 
média, 15 modelos confeccionados por mês. 
“Optei por essa linha por ter paixão por vestidos 
e pela arte, e eu considero cada vestido de 
noiva uma obra de arte”, diz.
Sol explica que o processo de confecção 
de um vestido de noiva passa por várias 
etapas, por isso, o ideal é que a noiva procure 
um profissional com até quatro meses de 
antecedência. Entre uma dezena de tecidos 
nobres e delicados, a noiva precisa escolher 
aquele que irá dar vida ao seu modelo ideal. 
Aí também entra o trabalho da estilista, que 
auxilia em todo o processo de escolha dos 
tecidos. 
“Geralmente as noivas já chegam com várias 
ideias, imagens, etc. Tudo começa com o 
agendamento do horário. Só atendo com hora 
marcada, para poder dar toda atenção à noiva. 
No primeiro atendimento, analisamos modelo 
ideal, tecidos, bordado. Após esta análise, 
vamos para a parte do croqui, quando as 
ideias começam a dar forma ao vestido dos 

sonhos”, conta.
É então chegada a hora de transformar o 
croqui em um belíssimo modelo. “Passando 
pelo corte, costura, montagem, é feita a 
amostra dos bordados. Após, realizamos a 
primeira prova, onde são verificados possíveis 
ajustes e a noiva tem a possibilidade de fazer 
alguma alteração na montagem e bordado”, 
explica.
A parte mais demorada é a finalização da peça, 
etapa que vem logo em seguida, com trabalhos 
manuais e feitos de forma artesanal. Nessa 
fase, o trabalho acontece em equipe. “Todo 
esse processo de criação e desenvolvimento 
de um vestido necessita de uma equipe de 
cinco pessoas”, menciona.
E quem é perito no assunto não pode passar 
batido, sem dar dicas para o grande dia. No 
momento da escolha do vestido, as noivas 
devem ficar atentas a algumas questões 
pontuais para o modelo ideal. Anote: “Muito 
importante na hora de começar a escolher o 
vestido é analisar primeiramente seu estilo, 
local da cerimônia, se será durante o dia ou 
noite, se for na igreja, analisar o tamanho da 
mesma. Todas essas informações devem ser 
analisadas na hora da escolha do vestido dos 
sonhos”, argumenta.
E assim, como em um conto de fadas, é que 
depois de um trabalho minucioso e delicado, 
a noiva está, enfim, pronta para subir ao 
altar. Com buquê em mãos e vestindo uma 
peça exclusiva, é hora de dizer sim para o 
seu grande amor. Para quem transforma 
sonhos em realidade, o sentimento é único. 
“Colocamos todas as informações no papel 
e o sonho se realiza. Minha maior satisfação 
é ver o brilho nos olhos de cada noivinha 
ao realizar o sonho do vestido perfeito. Este 
é meu maior incentivo para nunca parar”, 
finaliza. 

A estilista Sol Machado, 
natural de São Miguel 
do Oeste, reproduz do 
zero a peça-chave do 
casamento: o vestido

Fotos: Arquivo Pessoal

Estilista e empresária Sol Machado é responsável pela 
materialização do vestido de noiva dos sonhos

Em média, 15 vestidos de noiva são confeccionados 
por mês
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Seja uma cerimônia para 
poucos ou muitos convidados, o 
planejamento é essencial para este 
dia tão especial. A organização de 
um casamento costuma começar 
meses antes. Tudo precisa ser 
pensado antecipadamente para 
que no dia da cerimônia não 

tenha imprevistos e detalhes 
para resolver de última hora. A 
decoração dos ambientes e o 
cerimonial fazem parte deste 
processo. 
A escolha do estilo deve atender 
as preferências do casal. A decisão 
em questão afetará cada um dos 

elementos da cerimônia, como 
os convites, o bufê e os trajes, já 
que tudo deverá combinar com 
o estilo da festa. A decoração é o 
primeiro impacto do evento e deve 
reproduzir a personalidade do 
casal. Clássico, despojado, rústico 
ou moderno, todos os estilos são 
lindos se aplicados com bom 
gosto. Além do perfil dos noivos, é 
importante levar em consideração 
o horário e o local do casamento, 
já que também influenciam 
no estilo de decoração a ser 
escolhido.
Para a empresa Hamcom, 
especializada em casamentos 
há 10 anos, cada passo do evento 
deve ser planejado e executado por 
profissionais de experiência, que 
possam alinhar todos os detalhes 
do evento. Assim, o sonho de conto 
de fadas se torna realidade. 
“Somos parceiros dos nossos 
clientes antes, durante e depois 
do evento, ajudando-os, tanto na 
organização e planejamento, 
quanto na produção dos seus 
sonhos, interpretando-os e 
concretizando-os. A Hamcom 
acredita que o amor tem cheiro 
de surpresa, tem lágrima nos 
olhos, tem riso frouxo e hora 
marcada. Na hora de planejar o 
casamento todos os detalhes 
precisam ser pensados para que 
a cerimônia seja perfeita”, afirma. 

Fotos: Hamcom
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Erval Seco: Os jovens realizaram 
uma visita ao Lar Samaritano e 
aproveitaram o momento para entregar 
peças de roupas arrecadadas no 
comércio do município. Além disso, 
promoveram uma tarde de integração. 
A arrecadação dos agasalhos teve o 
apoio da Liga dos Amigos Solidários 
(Laes).
Ametista do Sul: Foi realizada doação 
de alimentos e roupas para uma família 
carente do município, com o apoio da 
Assistência Social.
Cerro Grande: Os jovens auxiliaram 
na organização da Assembleia de 
Núcleos do Sicredi e fizeram uma visita 
recreativa com os alunos e professores 
da Apae do município. Também, 
em conjunto com os colaboradores 
da agência local e o poder público, 
participaram das atividades em alusão 
aos 30 anos de Cerro Grande.

Novo Tiradentes: Os participantes 
arrecadaram chocolates e entregaram 
para crianças carentes do município. 
Os jovens também visitaram a Casa 
de Passagem de Rodeio Bonito (RS) 
para entregar doces e auxiliaram 
no desenvolvimento do evento em 
comemoração ao dia do município.
Frederico Westphalen: Os jovens 
auxiliaram na execução da Assembleia 
de Núcleos do Sicredi e realizaram 
uma visita ao Lar São Francisco, onde 
entregaram presentes de Páscoa.
Planalto: Os líderes visitaram a Casa de 
Assistência Social Amor e Caridade de 
Nonoai.
Palmitinho: Os jovens, em conjunto 
com os colaboradores da agência, 
realizaram uma ação voluntária na 
Apae, com o embelezamento do 
gramado da escola.
Cunha Porã: Os jovens estiveram 

engajados em duas frentes: 
arrecadação de alimentos para a 
Fundação Hospitalar e também nas 
vendas de Páscoa em parceria com a 
Escola Especial Renascer – Apae, onde 
foram arrecadados R$ 4 mil.
Caibi: Os participantes envolveram-
se em quatro ações: auxiliaram no 
desenvolvimento do evento do Dia 
internacional da Mulher, realizaram 
a coleta de lixo em um trecho de 6 
km, apoiaram a Caminhada da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer 
e coletaram pilhas para realizar o 
descarte correto. 
Saudades: Os jovens apoiaram almoço 
beneficente em prol do Hospital, 
organizado com auxílio de demais 
entidades do município. 
São Carlos: Estiveram engajados na 
realização do almoço da Comunidade 
São José. 

VOLUNTARiADO
Participantes do programa Líder Jovem realizam ações

O Líder Jovem, progra-
ma de relacionamento do 
Sicredi Alto Uruguai RS/
SC, tem como objetivo es-
timular o espírito de lide-
rança por meio de vivên-
cias que proporcionem o 
desenvolvimento de apti-
dões, habilidades e com-
petências, contribuin-
do assim para a atuação 

dos jovens na sociedade.
Uma das atividades atri-

buídas em um dos módu-
los consiste em promover 
ações de voluntariado. As-
sim, mais de 100 jovens par-
ticipantes das turmas 9, 
10 e 11 estiveram engaja-
dos nos meses de março e 
abril para realizar ações so-
ciais em 12 municípios.  

Divulgação

Jovens de Cunha Porã arrecadaram R$ 4 mil com vendas de Páscoa

Com o objetivo de pro-
mover a educação em saú-
de com relação ao Uso Ra-
cional de Medicamentos, os 
farmacêuticos da Câmara 
Técnica de Assistência Far-
macêutica do Extremo-O-
este organizaram o livro “O 
Minuto do Medicamento”, 
no qual a população pode-
rá encontrar orientações so-
bre o uso adequado de fár-
macos.

Inicialmente, as orien-
tações foram veiculadas 
por meio do rádio, na 103,7 
FM, emissora integrante 

SUCeSSO Livro foi organizado pela Câmara Técnica de Assistência 
Farmacêutica do Extremo-Oeste 

Orientações do minuto do 
medicamento são reunidas em livro

Silvana Toldo Ruschel/WH Comunicações

Vice-presidente do Conselho Regional 
de Farmácia (CRF) na região, Hortência 
Müller Tierling

do Grupo WH Comunica-
ções. O chamado “Minuto 

do Medicamento” vai ao ar 
no Programa Atualidades e 
é transmitido de segunda a 
sexta-feira, às 11h30.

Conforme os organiza-
dores, o grande interesse 
por parte do público, bem 
como de profissionais de 
saúde e gestores de saúde 
da região, alavancou a or-
ganização desta publicação. 
Os temas foram abordados 
com uma linguagem sim-
ples e baseados nas prin-
cipais dificuldades, erros 
e dúvidas vivenciadas dia-
riamente pelos farmacêuti-

cos na dispensação de me-
dicamentos em farmácias 
públicas.

O livro foi lançado nos 
municípios da região de 5 a 
11 de maio. As datas foram 
escolhidas em alusão ao Dia 
Nacional do Uso Racional 
de Medicamentos, come-
morado em 5 de maio. Os 
farmacêuticos organizaram 
palestras nas escolas e nas 
unidades básicas de saúde, 
buscando a conscientização 
sobre os riscos decorrentes 
da utilização inadequada de 
medicamentos.

NOVO PRAZO 
edital para obras no Rio 
iracema é retificado

A concorrência públi-
ca para contratar a em-
presa responsável por 
executar as obras no Rio 
Iracema foi impugnada no 
início deste mês. O pedi-
do de impugnação partiu 
de uma empresa de Ma-
ravilha, solicitando alte-
rações técnicas no edital. 
A Comissão de Licita-
ções fez as retificações 
no edital e com isso pre-
cisou oferecer um novo 
prazo legal para que as 
empresas interessadas 
apresentem suas propos-
tas para executar a obra. 

Está marcado para o 
dia 19 de junho o prazo fi-
nal para entrega das pro-

postas, e no dia 20 de ju-
nho será feita a abertura 
dos envelopes. O valor es-
timado pelo projeto é aci-
ma de R$ 8 milhões, no 
entanto o município es-
pera baixar este montan-
te através da concorrência 
pública. Estão previstas 
escavações para alarga-
mento e aprofundamento 
do Rio Iracema, execução 
de muros de contenção, 
revestimento dos talu-
des compostos de solo e o 
alargamento e reestrutura-
ção de pontes. Nesta pri-
meira etapa, a obra será 
no leito do rio entre a BR-
282 até as proximidades 
da Rua Dr. José Leal Filho. 
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A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a in-
fluenza realiza o Dia D para 
a imunização hoje (12) em 
todo o Brasil. Em Santa Ca-
tarina, objetivo é vacinar 
1,68 milhão de catarinenses 
em toda a campanha, o que 
representa 90% da popula-
ção-alvo. Os grupos prio-
ritários são: professores, 
idosos, crianças entre seis 
meses e cinco anos, gestan-
tes, mães com 45 dias após 
o parto, trabalhadores de 
saúde, portadores de do-
enças crônicas, adolescen-
tes e jovens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioeduca-
tivas, presos e funcioná-
rios do sistema prisional.

Em Maravilha, a expec-
tativa é vacinar mais de 
sete mil pessoas até o fim 
do mês. De acordo com So-

lange Hofstatter, respon-
sável pela Sala de Vacinas, 
3.207 doses foram apli-
cadas até agora. Confor-
me ela, a equipe está pre-
ocupada, já que a procura 
pela vacinação está bai-
xa. Ela afirma que a pre-
ocupação ainda é maior 
em razão da chegada do 
frio no fim de semana. 

Neste sábado a vacina-
ção em Maravilha será rea-
lizada em três locais, sendo 
nas unidades de saúde dos 
bairros Bela Vista e Flores-
ta, além do Centro 1, nas 
proximidades da prefeitu-
ra. Os postos ficam abertos 
das 8h às 17h, sem fechar 
ao meio-dia. Para vacinar, o 
morador precisa estar com 
o cartão SUS, identidade, 
carteira de vacinação e pas-
sar um número de telefone. 

imUNiZAÇÃO Com baixa procura, objetivo é aumentar o índice 
de vacinação com horário diferenciado

Postos abrem para vacinação contra 
gripe hoje nos municípios da região

MAIS DE METADE DO PúbLICO-ALVO é IMuNIzADA NA 
REGIONAL DE SãO MIGuEL DO OESTE
O Dia D de Vacinação contra a influenza será com 
atendimento nos postos de saúde do centro e dos 
bairros Salete, Estrela, Agostini e Santa Rita, em 
São Miguel do Oeste. Mais de cinco mil pessoas já 
foram vacinadas no município. Em toda a Regional, 
55.744 pessoas incluídas no público-alvo devem 
ser imunizadas até o fim da campanha. Conforme 
a enfermeira responsável pelo setor de imunização 
da Regional, Dila Possati, até a quinta-feira (10) 
51% do público já havia sido vacinado na região. 
A expectativa é que a procura pela imunização 
aumente hoje, durante o Dia D da Campanha. 
De acordo com a enfermeira Débora Casagrande, 
existe vacina para toda a demanda dos grupos de 
São Miguel do Oeste e as equipes estarão, até o 
dia 1º de junho, realizando a vacinação nos bairros 
Salete, Estrela, Agostini e Santa Rita, e no centro, 
de segunda a sábado, nos horários normais de 
atendimento dos postos. “As pessoas devem ir o 
quanto antes se vacinar a fim de garantir a proteção 
contra a gripe, pois a vacina leva dez dias para fazer 
o efeito de imunização”, complementa Débora.

BOm JeSUS DO OeSTe
Presidente do Turismo 
participa de eventos 
em florianópolis

O presidente do Turis-
mo de Bom Jesus do Oes-
te, Enoir Crestani, esteve 
em Florianópolis no últi-
mo dia 7 para visitar as se-
cretarias de Turismo e Meio 
Ambiente, além de partici-
par de palestras e reuniões.

Bom Jesus do Oeste pos-
sui um projeto de recupe-

ração em andamento e na 
oportunidade foram sanadas 
dúvidas sobre futuras ações 
a ser desenvolvidas, assim 
como a atual situação do tu-
rismo local, já que o muni-
cípio é visto com potencial 
em turismo de preservação e 
observação, pesquisa, turis-
mo pedagógico e esportivo.

Enoir Crestani falou sobre a atual situação do turismo local

Divulgação
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fáBIO KOff
O maior presidente 
da história do 

Grêmio, Fábio Koff, 
morreu aos 86 anos 

na manhã de quinta-feira (10), em 
Porto Alegre. Ele estava internado 
desde o dia 3 de maio no Hospital 
Moinhos de Vento para tratar uma 
infecção generalizada. Fábio Koff 
foi o presidente mais vitorioso 
na história do clube. Com ele no 
comando, o Grêmio conquistou 
seu maior título, o Mundial de 
1983, e também as duas primeiras 
Libertadores da América, em 1983 e 
1995. O primeiro mandato de Fábio 
Koff como presidente do Grêmio 
ocorreu no biênio 1982/1983. No 
primeiro ano o clube amargou o 
vice-campeonato brasileiro com 
derrota na final em uma polêmica 
arbitragem para o Flamengo. No 
ano seguinte, porém, o Tricolor 
teve suas maiores glórias. O clube 
se tornou o primeiro do Sul do 
país a ganhar a Libertadores da 
América. Logo depois o Grêmio 
ganhou o Mundial de Clubes 
contra o Hamburgo no Japão. 
Após se recuperar de um câncer, 
Fábio Koff voltou a ser eleito 
presidente do Grêmio no fim de 
1992. iniciou o segundo mandato 
em 1993 e em 1994 ganhou a 
Copa do Brasil, o que fez o Tricolor 
voltar a Libertadores após 10 
anos. E a volta foi em grande 
estilo. O time comandado por 
Felipão levou o bi da América em 
1995. No fim do ano, o Tricolor 
perdeu o Mundial para o Ajax, 
mas acumulou as conquistas 
do Campeonato Brasileiro e da 
Recopa Sul-Americana no ano 
seguinte até o fim do mandato 
de Koff em 1997. O Grêmio ainda 
ganhou três campeonatos gaúchos 
no período. Fora do ambiente 
político do Grêmio por alguns anos, 
Fábio Koff retornou para vencer 
uma pesada eleição contra Paulo 
Odone em 2012 e assumiu no 
biênio 2013/2014. Em seu último 
mandato, o dirigente não conseguiu 
repetir as conquistas, mas iniciou 
uma reestruturação do plantel que 
foi seguida por Romildo Bolzan Jr. 
nos anos seguintes para as atuais 
conquistas. O ex-presidente do 
Grêmio começou a sofrer com 
problemas de saúde ainda em 2015 
e deixou o departamento de futebol 
do clube. Em 2016 Koff chegou 
a ficar internado por três meses 
com dificuldades respiratórias. 
Desde então, passou por diferentes 
internações até voltar ao hospital 
no último dia 3. Formado em 
direito, exerceu a profissão pelo 
interior do Rio Grande do Sul, 

passando por Passo Fundo, Flores 
da Cunha, Frederico Westphalen 
e São Jerônimo. Neste período, 
acompanhava os jogos do Tricolor 
pelo rádio. Em 1958, tornou-se 
sócio do Clube e, já em Porto Alegre, 
entrou para o Conselho Deliberativo 
no dia 1º de julho 1967. Com 
apenas 36 anos, começava uma 
trajetória de relevantes serviços 
prestados ao Grêmio. Em 1976, 
foi eleito vice-presidente de futebol 
na gestão de Hélio Dourado. Em 
1980, concorreu pela primeira 
vez à presidência do Clube, sendo 
derrotado pelo próprio Hélio 
Dourado. Porém, no final de 1981, foi 
eleito presidente pela primeira vez. 

AlDA MENEGHEl
Alda Meneghel, mãe 
da apresentadora 

Xuxa, morreu na 
manhã desta terça-

feira (8), aos 81 anos. Alda sofria 
de Parkinson, doença que afeta 
principalmente a coordenação 
motora. No dia 3 deste mês, 
Xuxa pediu orações para a mãe 
no instagram. No dia seguinte, a 
apresentadora contou na rede social 
que o quadro de saúde de Alda havia 
apresentado uma melhora. Alda 
completou 81 anos em janeiro. 

MAuRANE 
(ClAuDINE 
luyPAERtS)

A popular cantora 
belga Maurane faleceu 

na segunda-feira (7) em Bruxelas, aos 
57 anos, uma perda lamentada por 
diversas personalidades na Bélgica 
e na França. A artista, cujo nome real 
era Claudine Luypaerts, acabara de 
retornar aos palcos após uma pausa 
de dois anos e preparava um álbum 
consagrado à obra do compatriota 
Jacques Brel. A artista, nascida em 
ixelles em 12 de novembro de 1960 
e com 11 álbuns na carreira, foi 
encontrada sem vida em sua casa na 
segunda-feira à noite. 

AfONSO 
DHlAKAMA 
Afonso Dhlakama, 

ex-guerrilheiro e chefe 
do principal partido de 

oposição em Moçambique, Renamo, 
faleceu aos 65 anos, nesta quinta-
feira (3). Sucumbiu a um problema 
cardíaco. Afonso Dhlakama dirigiu 
durante 39 anos o Renamo, que 
combateu o partido no poder 
Frelimo até o fim da guerra civil, em 
1992, antes de se tornar o partido 
opositor. Não obstante, Renamo 
retomou as armas em 2013, no 
centro do país, para contestar o 
controle do Frelimo, no poder desde 

a independência, em 1975. A morte 
de Afonso Dhlakama ocorre em um 
momento crucial para Moçambique, 
em plena negociação de paz entre 
o chefe da oposição e o presidente 
Filipe Nyusi. No fim de 2016, Afonso 
Dhlakama, que vivia entrincheirado 
nas montanhas de Gorongosa 
(centro) desde 2013, havia 
proclamado um cessar-fogo para 
fazer avançar as negociações com 
o poder. Esta trégua é, desde então, 
amplamente respeitada, embora 
não tenha sido assinado nenhum 
acordo formal entre as duas partes. 
Estão previstas eleições gerais em 
Moçambique em outubro de 2019.

DulCE 
BORNHAuSEN 
Morreu na 
madrugada de 

quinta-feira (3), em 
São Paulo, Dulce Bornhausen, a 
mulher do ex-senador e ex-
governador de Santa Catarina, 
Jorge Bornhausen. Aos 64 anos, ela 
fazia tratamento contra um câncer. 
Dulce se projetou no Estado pela 
atuação em atividades sociais. Ela 
foi cremada na capital paulista. 
Dulcinha, como era conhecida, 
acompanhou o marido na sua 
trajetória tanto em Santa Catarina 
como fora do país. Entre 1994 e 
1998, ela atuou ao lado de Jorge na 
Embaixada do Brasil em Portugal, 
onde ele foi embaixador até se 
eleger senador pela segunda vez. 
No fim da década de 1990, ela 
enfrentou um câncer de tireoide. 
Ao voltar da Europa, passou a 
aplicar na arquitetura de seus 
imóveis o conceito adquirido no 
Velho Mundo. Em sua página no 
Facebook, demonstrava paixão por 
flores. Constantemente postava 
fotos de arranjos montados em 
casa. A relação com as plantas 
fez ela conquistar o diploma de 
florista profissional na Escola 
iberoamericana de Arte Floral 
promovida pela Associação 
de Floristas iberoamericanos. 
Dulcinha também era proprietária 
de uma loja de tecidos com design 
em Florianópolis. Natural da 
Capital catarinense, ela circulava 
frequentemente pelos principais 
eventos de Florianópolis. Era figura 
influente nos grupos da sociedade. 

luIz GASPAREttO
O apresentador, 
médium e escritor 

Luiz Gasparetto 
morreu na quinta-feira 

(3), aos 68 anos, em São Paulo. Ele 
lutava contra um câncer de pulmão. 
Gasparetto apresentou entre 2005 
e 2008 o programa “Encontro 

marcado”, na RedeTV!. Ele também 
escreveu dezenas de livros sobre 
espiritismo e autoajuda. Gasparetto 
era filho da escritora e também 
médium Zíbia Gasparetto, de 91 anos. 

JOACIR ROBERtO wERlANG
Faleceu no dia 3 de maio, no Rio 
de Janeiro/RJ, aos 44 anos. O seu 
corpo foi velado e sepultado no Rio 
de Janeiro.

MAtEu lIBERAlESSO DE SOuzA
Faleceu no dia 3 de maio, no 
Hospital São Lucas de Guaraciaba, 
com um dia de vida. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no 
Cemitério Católico de Guaraciaba.

ACÉlIO GARCIA
Faleceu no dia 4 de maio, na cidade 
de Sorriso/MT. Seu corpo foi velado 
e sepultado na cidade de Sorriso, 
Mato Grosso.

MARCOlINO RAMOS RODRIGuES
Faleceu no dia 4 de maio, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, 
aos 70 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária de Descanso e 
sepultado no cemitério municipal.

MElItA BREGAlDA
Faleceu no dia 5 de maio, no 
Hospital do Câncer de Francisco 
Beltrão/PR, aos 66 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária 
de Palma Sola e sepultado no 
cemitério municipal.

MODEStA CEtOlIN 
Faleceu no dia 7 de maio, aos 
72 anos. Seu corpo foi velado 
na comunidade de Linha Várzea 
Alegre, Bandeirante, e foi sepultado 
no cemitério da comunidade.

flORA SuSEll
Faleceu no dia 7 de maio, no 
Hospital Regional de São Miguel do 
oeste, aos 64 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja São Francisco de 
Assis de Barra Bonita e sepultado 
no cemitério da comunidade.

luRDES DE PAulA DA ROSA
Faleceu no dia 9 de maio, no 
Hospital São José de Maravilha, aos 
62 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária da igreja Católica 
de Santa Terezinha do Progresso e 
sepultado no cemitério municipal.

lISIO lIBERAlI
Faleceu às 10h de quinta-feira (10), 
aos 86 anos, em sua residência. 
Seu corpo foi velado no salão da 
igreja do Bairro União e sepultado 
no cemitério municipal de 
Maravilha.

ObITuÁRIO

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) iniciou na quarta-fei-
ra (9) a instalação de lomba-
das físicas nas vias secundárias 
à BR-163, em Guaraciaba. A su-
gestão para instalação partiu 
do vereador Gerson Ferrona-
to (PT) e surgiu de uma reivindi-
cação de empresários e funcio-
nários de empresas instaladas 
nos arredores da BR-163. 

“O pessoal que transita pela 
BR usa essa segunda via como 
forma de chegar no trevo mais 
rápido e seguir em frente. Fiz 
um levantamento e nessas em-
presas trabalham cerca de 400 
funcionários. O perigo é emi-
nente. Todo dia, na hora de en-
trada e saída de funcionários, 
veículos e caminhões, os aci-
dentes têm se tornado corri-
queiros”, argumenta Ferronato.

BR-163

eDUCAÇÃO 

Redutores de velocidade 
começam a ser instalados

Projeto Arte em foco 
completa 19 edições 

A Câmara de Vereado-
res de Descanso abriu na ter-
ça-feira (8) as inscrições para 
o processo seletivo destina-
do à contratação de um servi-
dor temporário para substituir 
servidora efetiva, atualmente 
em período de licença-mater-
nidade e férias. A vaga é para 

o cargo de contador e o salá-
rio é de R$ 4.559,25, com carga 
horária 40 horas semanais. Os 
pré-requisitos para participar 
do processo seletivo são: ensi-
no superior completo em Con-
tabilidade com registro no ór-
gão fiscalizador da profissão.

Os interessados em parti-

cipar podem se inscrever pela 
internet ou presencialmen-
te no período das 8h às 23h. A 
prova objetiva ocorre no dia 
16 de junho nas dependências 
da Escola de Educação Bási-
ca Everardo Backheuser, sito 
na Rua 2 de Julho, Descanso. 
O candidato deverá imprimir 

o boleto bancário referente à 
inscrição e efetuar o pagamen-
to até às 23h59 do dia 8 de ju-
nho. A abertura dos portões 
para o ingresso dos candida-
tos será a partir das 8h30. O fe-
chamento dos portões será às 
9h10. A prova objetiva terá iní-
cio às 9h30 e término às 12h.

VAGA TemPORÁRiA
Legislativo de Descanso lança edital 
para contratação de contador

No ano 2000 a equipe pe-
dagógica da Escola de Educa-
ção Básica João XXIII pensa-
va em uma forma de interagir 
com os alunos em atividades in-
terdisciplinares que promo-
vessem o lado artístico de cada 
estudante. Naquele ano, eles de-
cidiram começar o projeto Arte 
em Foco, que, conforme a di-
retora, Asta Diva Nerling, reve-
lou talentos e melhorou a rela-
ção do convívio na instituição. 
“Esse programa é um momen-
to de socialização e confraterni-
zação. Nos preparamos e fica-
mos ansiosos por ele”, explica.

O Arte em Foco é realiza-
do uma vez por ano e cada re-
alização tem um tema diferen-
te. A 19ª edição, promovida na 
terça-feira (8) e quarta-feira (9), 

usou o cinquentenário da esco-
la como lema e recebeu apre-
sentações de poesias, rimas, 
histórias em quadrinhos, tea-
tro, música, fotografias e depoi-
mentos. “Os alunos ficaram li-
vres para promover algo que 
fosse relacionado ao tema. Mui-
tos trabalhos lindos e emocio-
nantes saíram de lá”, afirma. 

CiNqUeNTeNÁRiO 
Os melhores trabalhos, escolhidos 
por um júri, serão expostos na 
festa de 50 anos da instituição, 
realizada no sábado (19). O evento 
será realizado no Salão Paroquial 
Católico, a partir das 10h, e os 
ingressos custam R$ 20. “Haverá 
um protocolo de homenagens, um 
dia muito especial para ex-alunos, 
professores, atuais estudantes e 
para quem se interessa pela nossa 
história”, finaliza. 

Divulgação

Neste ano o tema do programa foram os 50 anos da instituição 
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por LAERtE BIEGER
TRÂNSITO E VOCÊ
Major PM comandante da 7ª Companhia de 
Polícia Militar Rodoviária

mAiO AmAReLO

Anualmente, no mês de maio, entra em evidência o mo-
vimento denominado Maio Amarelo. Sua proposta é chamar 
a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feri-
dos no trânsito em todo o mundo. A referência à cor amarela 
é justamente para proporcionar a ideia de atenção que nos é 
repassada pela cor amarela de um semáforo.  

Para se ter uma ideia, de janeiro a maio do corrente ano, 
só nos 720 km de rodovias estaduais sob circunscrição da 3ª 
Companhia de Polícia Militar Rodoviária (Extremo-Oeste de 
Santa Catarina), foram registrados 274 acidentes de trânsi-
to, resultando em 173 pessoas feridas e 17 pessoas mortas.

São números significativos, impactando diretamente na 
elevação do que denominamos de custo social, cultural e in-
telectual dos acidentes de trânsito. Além das consequências 
emocionais que afligem naturalmente as famílias das vítimas 
sinistradas, em termos econômicos e sociais o país sofre du-
ros golpes, já que profissionais no auge de sua capacidade 
produtiva e jovens promissores encontram-se entre os que 
mais morrem no trânsito. 

Pessoas que fizeram grandes investimentos em sua for-
mação pessoal, como médicos, engenheiros, professores, 
entre outros profissionais que eram e seriam por muito tem-
po o motor propulsor da economia e da evolução humana, 
acabam tendo suas vidas ceifadas em razão de acidentes de 
trânsito que poderiam ter sido evitados.

Além de perder anualmente grandes profissionais, o Bra-
sil acaba por investir verdadeiras fortunas para remediar as 
consequências nefastas decorrentes dos acidentes, já que o 
socorro, o tratamento e o sustento temporário ou permanen-
te (previdência) das vítimas do trânsito requer um aporte fi-
nanceiro extremamente elevado.

Ciente disso, a proposta do movimento Maio Amarelo é 
coordenar ações entre o Poder Público e a sociedade civil, 
colocando em debate o tema segurança viária. O mais im-
portante neste processo é trazer para o plano prático o con-
junto de ações que evitarão os acidentes. Só debater não 
basta. É preciso remediar tudo aquilo que acaba sendo apon-
tado como motivo gerador da violência no trânsito.

E neste contexto podemos afirmar, sem medo de errar, 
que o motorista precisa mudar hábitos e comportamentos. 
A maioria esmagadora dos acidentes de trânsito ocorre em 
função de falhas humanas. Pane mecânica e defeitos na pista 
são responsáveis por um baixo índice de ocorrências.

Para termos um trânsito mais seguro, precisamos con-
duzir nossos veículos de forma mais prudente. Do contrário, 
nada mudará. Já dizia Albert Einstein (1879 a 1955): “Insani-
dade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar 
resultados diferentes”.

Faleceu no Hospital Re-
gional Terezinha Gaio Basso 
na noite de segunda-feira (7) 
a idosa de 72 anos vítima de 
atropelamento no fim da tar-
de do mesmo dia. O atropela-
mento ocorreu na Rua Oiapoc, 
proximidades da Unoesc, em 
São Miguel do Oeste. Modes-

ta Cetolin atravessava a rua so-
bre a faixa de pedestres quando 
foi atingida por uma cami-
nhonete Trailblazer, emplaca-
da em São Miguel do Oeste. 

A idosa foi socorrida, con-
forme o Corpo de Bombei-
ros, apresentando escoriações 
nas pernas e nos braços e um 

corte no supercílio. Ela foi en-
caminhada ao Hospital Re-
gional, onde, logo na chega-
da, teve o quadro agravado 
por uma parada cardiorres-
piratória. A equipe do Hos-
pital realizou todos os proce-
dimentos cabíveis, porém a 
paciente não resistiu e faleceu.

SÃO miGUeL DO OeSTe

TRÂNSiTO

TROCA POR DROGA

idosa morre após atropelamento 
no Bairro Agostini

mulher morre em tombamento de caminhão no 
interior de Barra Bonita

Ladrão é enganado ao tentar trocar moto furtada

Um grave acidente foi re-
gistrado na sexta-feira (11) na 
SC-492, na Linha Jataí, em Bar-
ra Bonita. Foi uma saída de 
pista seguida de capotamen-
to de um caminhão, placas de 
Lins-SP, conduzido por Luiz 
Carnicel Miranda, de 58 anos. 
Também estava no caminhão 
Marinalva Cena Bezerra Araú-
jo, de 38 anos. O acidente foi 
por volta de 2h.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros de Guaraciaba, 

o homem estava consciente, 
com ferimentos e foi encami-
nhado para o Hospital Regio-
nal de São Miguel do Oeste. A 
mulher foi localizada ao lado 
da mureta metálica da rodovia 
já sem vida. O caminhão estava 
carregado com abacaxis e se-
guia de São Paulo para o mu-
nicípio de Maravilha. A carga 
seria comercializada por ven-
dedores ambulantes, que per-
correm as ruas de Maravilha e 
outras cidades.

Bombeiros de Gba

Um dos homens que 
furtou uma motocicle-
ta Yamaha dentro do quar-
tel do Corpo de Bombeiros 
de Pinhalzinho, nesta se-
mana, foi preso na Argenti-

na. Ele foi localizado em San 
Pedro, divisa com o municí-
pio de Paraíso, tentando tro-
car a motocicleta por droga. 
Porém, outro indivíduo pe-
diu ao ladrão para testar a 

moto e não voltou mais. Po-
pulares acionaram a polí-
cia daquele país. O veícu-
lo ainda não foi localizado. 

O outro homem foi pre-
so pela Polícia Militar na ro-

doviária de Dionísio Cer-
queira na quinta-feira (10) 
e encaminhado para depoi-
mento. Os dois homens que 
furtaram a motocicleta são 
de São Miguel do Oeste.

mARAViLHA Colisão frontal que envolveu dois caminhões e uma 
motocicleta foi na Linha Consoladora

Acidente mata duas pessoas e 
deixa motorista ferido na BR-282

Mais um grave acidente foi re-
gistrado nesta semana na BR-282 e 
deixou duas pessoas sem vida em 
Maravilha. A colisão envolveu dois 
caminhões e uma motocicleta nas 
proximidades do acesso para a co-
munidade de Linha Consoladora. 
A colisão foi por volta de 7h de se-
gunda-feira (7). 

Morreram no local Carlos 
Falkoski, de 18 anos, que con-
duzia uma motocicleta de Flor 
do Sertão, e o motorista do ca-
minhão de Nova Erechim, Jadir 

Mocelim, natural de Águas Frias. 
O motorista do caminhão de 
São José do Cedro, Joanir Ribei-

ro Barbosa, de 37 anos, foi socor-
rido pelo Samu e encaminhado 
para o Hospital São José de Ma-

ravilha. Mais tarde, o paciente 
foi transferido para o Hospital 
Regional de Chapecó e já rece-
beu alta. 

A Polícia Rodoviária Fede-
ral informou que o acidente foi 
causado após uma ultrapassa-
gem. Segundo os dados da PRF, 
a motocicleta colidiu contra um 
dos caminhões após tentar uma 
ultrapassagem. Na sequência, o 
condutor do segundo caminhão 
perdeu o controle e invadiu a 
contramão, batendo de frente. 

Rodovia ficou bloqueada e acidente causou destruição nos veículos

Cleiton Ferrasso/O Líder
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Divulgação

Realizados em Saudades, os 
Joguinhos de Santa Catarina, fase 
microrregional, foram disputa-
dos desde a terça (1º) até sexta-fei-
ra (4). A equipe de futsal feminino 
da Secretaria de Esporte, Juventu-
de e Lazer de Maravilha sagrou-se 
campeã. A final foi contra a equipe 
de Sul Brasil e acabou com o pla-
car de 5 x 2 para as maravilhenses. 

“Foi um jogo muito dispu-
tado, com destaque para a capi-
tã de Maravilha, Kémilly Thaisi, 
que fez os 5 gols da nossa equi-
pe”, disse o professor Paulo Fer-
reira. No naipe masculino a equi-
pe comandada pelo professor 
Gian Mauro Silva ficou em tercei-
ro lugar, na semifinal perderam 
para Saudades. Placar foi de 4 x 3.

miCRORReGiONAL 
meninas de maravilha são campeãs dos Joguinhos 

Final foi contra Sul Brasil, quando as meninas de Maravilha fizeram 5 x 2 nas adversárias

Sem qUALiDADe 
No jogo Chapecoense e Paraná esperava muito do Verdão 

do Oeste. Imaginava um time com atitude, propondo o jogo, su-
focando o adversário. Nada disso aconteceu em campo. Acom-
panhei as análises que se basearam em números ou estatísticas, 
como queiram. De acordo com estas referências, a Chape tam-
bém foi horrível. O resultado do jogo foi 1 a 1 e ninguém se lem-
brou de analisar a qualidade do time aqui do Oeste. Não adian-
ta reclamar do técnico, Gilson Kleina. Falta qualidade nesse 
elenco da Chapecoense. E para piorar, neste domingo (13), às 
16h, tem o líder Flamengo pela frente na Arena Condá. Oremos!

GRe-NAL
Durante a semana foi discutida a superioridade do Grê-

mio e a possibilidade real de Odair Hellmann perder o car-
go no Inter em caso de derrota. O risco é grande! A verdade 
é que o Grêmio vai para o clássico com ampla vantagem téc-
nica e superioridade individual. Se jogar o que vem jogan-
do, Grêmio vencerá o Gre-Nal com placar superior a três gols.

CRm
A coluna recebeu de uma “raposa felpuda” a rela-

ção de atletas que deverão vestir o manto sagrado do Clu-
be Recreativo Maravilha no Estadual de Amadores. Golei-
ros: Fabião, Rudi, Cuia e Edervan. Zagueiros: Michel, Rosi, 
Dani, Wilson e Roni. Laterais: Vando, Marquinhos, Dou-
glas, Fera e Careca. Volantes: Marcelinho Guerreiro, Ale-
mão, Darío, Dirceu e Leandrinho. Meias: Renatinho, Marin-
gá, Mack, Fernando, Ado e Cleberson Marques. Atacantes: 
Marquinhos, Fábio Buda, Zanin, Beltrão e Deny.

Relação sujeita a alterações. Lembrando que 
não é a lista oficial do clube. Vamos conferir na fes-
ta de lançamento, em junho, os selecionados.

CeReJA DO BOLO 
Wellington Monteiro, que foi destaque no Internacional 

conquistando a Tríplice Coroa (Libertadores 2006, Mundial de 
Clubes 2006 e Recopa 2007), deverá ser a cereja do bolo no Clu-
be Recreativo Maravilha para o Estadual de Amadores. Wellin-
gton Monteiro, de 40 anos, atualmente está jogando na La-
jeadense/RS e abriu negociação com a equipe de Maravilha. 
Seria uma contratação para lotar a rodoviária! Será que vem?

CLASSifiCADO 
Quando recebi a escalação do Grêmio con-

tra o Goiás com os reservas, confesso que fiquei preo-
cupado com a classificação. Eu entendia arriscado jo-
gar somente com reservas, mas a fase é boa. Grêmio teve 
convicção e venceu mais uma vez. O próximo adversá-
rio na Copa do Brasil será conhecido por sorteio.

LiGA CATARiNeNSe TAÇA LíDeR fARmA
Sub-16 vence xanxerê 
fora de casa 

municipal é marcado 
por diversos gols

Pela Liga Catarinense de Futsal, categoria sub-16, a equi-
pe da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer/Acema de Ma-
ravilha jogou no sábado (5), em Xanxerê, contra a equipe da 
casa e conseguiu uma vitória. Placar final foi de 5 x 2. Gols 
marcados por Léo, Bruno (duas vezes), Filipe e Rafa. Mara-
vilha está na chave A com mais sete equipes e no momen-
to guarda a segunda colocação da chave. O próximo con-
fronto é contra Seara Futsal, no sábado (19), às 18h15, no 
Ginásio Municipal de Esportes Gelson Tadeu Lara Mello.

O Campeonato Municipal de Futebol – Taça Líder Farma 
de Maravilha teve mais uma rodada. No aspirante, Canarinho 
da Primavera Alta venceu o Esportivo Bela Vista pelo placar de 
2 x 1; e na principal houve empate em um gol. No aspirante, o 
4S fez 3 x 1 no Canarinho da Linha Água Parada; e na catego-
ria principal a equipe de Água Parada venceu por 1 x 0. A próxi-
ma rodada será no campo do Vasco da Gama e na Linha 51. No 
Vasco, a equipe da casa enfrenta o Esportivo Bela Vista e na Li-
nha 51 o Canarinho da Primavera Alta enfrenta o 4S Amizade.

São Miguel do Oeste ficou em primeiro lugar no truco e no vôlei feminino

JOGOS DA AmeOSC A 20ª edição dos jogos contou com a 
participação de mais de 800 atletas

São miguel do Oeste conquista quatro troféus
A 20ª edição dos Jogos da 

Integração da Ameosc (JIA) 
foi realizada no sábado (5), em 
Iporã do Oeste. Participaram 
do evento os municípios asso-
ciados da Ameosc. A 20ª edição 
dos jogos contou com a parti-

cipação de mais de 800 atletas.
Os servidores da prefeitu-

ra de São Miguel do Oeste con-
quistaram bons resultados. 
Segundo o secretário-adjun-
to de esporte, Juliano Siebel, 
o município esteve represen-

tado por cerca de 50 servido-
res/atletas, que disputaram 10 
modalidades e conquistaram 
quatro troféus. São Miguel do 
Oeste ficou em primeiro lugar 
no truco e no vôlei feminino. 
Também conquistou o troféu 

de 3º lugar no bolão mascu-
lino e no dominó feminino. 
O prefeito de São Miguel do 
Oeste, Wilson Trevisan, tam-
bém participou dos jogos, 
na categoria de pênaltis para 
prefeitos.

Fotos: Assessoria/Ameosc    
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Na tarde de sábado (5) e 
no domingo (6) foram reali-
zadas as partidas da semifi-
nal do Campeonato Regional 
de Futebol – Taça Odi Sports/
Sicoob. Em Riqueza, o ginás-

tica aplicou 2 x 1 no time de 
Caibi e, em Palmitos, Palmi-
tos fez 5 x 0 em Águas Frias. 

No sábado (12), em 
Águas Frias, jogam, Águas 
Frias e Palmitos, às 15h30, 

pelo naipe masculino, e pelo 
feminino, às 14h, o time da 
casa enfrenta as meninas 
de Iraceminha. No domin-
go (13), pelo naipe masculi-
no, em Caibi, tem Caibi e Ri-

queza, no mesmo dia em 
Tigrinhos, pelo feminino jo-
gam Fluminense x Vasco/Gol 
de Menina. Tanto em Cai-
bi, quanto em Tigrinhos, os 
jogos começam às 15h30.

fUTeBOL 

mOTO

Ginástica e Juventude saem na frente 
nas semifinais do Regional

eSTADUAL Igualdade no placar garante um ponto a mais na tabela e quarta colocação 

maravilha empata pela Liga 
Catarinense de futsal

Três vitórias, duas der-
rotas e um empate. Esta é 
a campanha do Maravilha 
Futsal na Liga Catarinen-
se de Futsal, pela chave A. 
Na noite de sábado (5) Ma-
ravilha jogou em Bom Je-
sus do Oeste. Depois de sair 
na frente e permanecer com 
vantagem no placar duran-
te praticamente todo o jogo, 
o time de Maravilha cedeu o 
empate quando faltavam 36 
segundos para fechar a par-

tida. Ainda durante o jogo, o 
goleiro de Maravilha, Jonas 

da Rosa, defendeu um pê-
nalti. 

Placar final: Maravilha 2 
x 2 Bom Jesus do Oeste. Biju 
e Japa marcaram para Ma-
ravilha e Guilherme e Luan 
para Bom Jesus do Oeste. 
Com o resultado, a equipe 
da Cidade das Crianças está 
na quarta colocação den-
tro da chave A, com 10 pon-
tos ganhos. Próximo jogo é 
contra Seara, em Maravilha, 
no Ginásio Municipal de Es-
portes Gelson Tadeu Lara, 
sábado (12), às 20h15.

Equipe de Maravilha ficou na frente até quando faltavam 36 segundos para finalizar o jogo

Divulgação

Na manhã do próximo dia 26 em Maravilha, na Câmara de 
Vereadores, às 10h, será realizado o congresso técnico do Campe-
onato Estadual de Futebol Amador, fase Oeste. Representantes de 
equipes de toda a região vão estar presentes. No congresso técni-
co será feita a inscrição das equipes e definida a forma de dispu-
ta, sorteio das chaves e definição da data de início da competição.

eSTADUAL AmADOR 
Congresso técnico 
ocorre em maravilha na 
Câmara de Vereadores 

O piloto de Maravilha Valdir Breitembach (Meca) 
participou no último fim de semana do Campeona-
to Brasileiro de Enduro. A prova ocorreu em Lavras/
MG. “Consegui bons resultados, apesar de ser uma 
das provas mais pesadas do campeonato”, disse o pilo-
to, satisfeito com o 3º lugar conquistado em Minas Ge-
rais. O resultado coloca Meca como líder da compe-
tição na categoria over 45. No sábado (5) foram 165 
quilômetros em seis horas e 50 minutos e no domin-
go 140 quilômetros em cinco horas e meia. A pró-
xima prova pelo Brasileiro é no Espírito Santo. 

maravilhense é 
líder no enduro

Com os Jogos Abertos do município entrando na reta fi-
nal, o Departamento de Esportes (DME) de Guaraciaba já dá 
início aos preparativos para o Campeonato Municipal de Fu-
tebol, categorias aspirante e principal. Segundo informações 
do diretor esportivo, Paulo César Câmera, uma reunião com 
os dirigentes dos 10 clubes que podem participar da 1ª Di-
visão foi agendada para segunda-feira (14), às 19h, no DME. 
Na terça-feira (15), no mesmo local e horário, a reunião será 
para os dirigentes das demais equipes do município interessa-
das em participar da 2ª Divisão. As fichas de inscrição de atle-
tas para ambas as divisões estarão à disposição no Depar-
tamento de Esportes a partir de quarta-feira (16), às 7h30.

O Módulo Esportivo Municipal de Princesa recebe hoje 
(12) os jogos finais do Campeonato Regional de Futebol, orga-
nizado pela Liga Esportiva Oestina de São José do Cedro. Se-
rão conhecidos os campeões das categorias sub-18 e adulto. No 
sub-18, às 14h, enfrentam-se Ipiranga de São José do Cedro e 
Dionísio Cerqueira Futebol Clube. Quem vencer fica com o tro-
féu de campeão. Para as equipes do adulto a decisão inicia às 
16h. Princesa e Dionísio Cerqueira disputam o título. Com o en-
cerramento do Campeonato Regional da Liga Oestina, os clu-
bes da região já começam a preparação para o Campeonato Es-
tadual de Amadores. O congresso técnico da Fase Oeste está 
marcado para o próximo dia 26 de maio, às 10h, em Maravilha.

GUARACiABA ReGiONAL De fUTeBOL
Dme começa a 
organizar o municipal 

Rodada final será 
hoje em Princesa



Juntos 
para transformar
receitas

em amor.

Ser mãe é viver cada minuto na 
intensidade máxima. É ter muitos dias 
em 24 horas. O Dia das Mães é o dia de 
quem ama, de quem sonha, batalha
e nunca se entrega. Ser mãe é desafiar 
o tempo e multiplicar os sonhos:
os seus e de toda a sua família.

I Feliz Dia das Mães
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Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525
Ouvidoria - 0800 646 2519Conheça
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