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SOLIDARIEDADE

Sesc realiza Campanha
do Agasalho 2018
O Sesc em Santa Catarina iniciou, no dia 30 de abril, a Campanha do Agasalho 2018. Com o lema “Faça parte desta rede de solidariedade”, o serviço quer mobilizar a sociedade para participar
da ação que visa à arrecadação de roupas de inverno, calçados,
cobertores e mantas em bom estado de uso. As doações serão destinadas a instituições sociais e comunidades de baixa renda e podem ser entregues até 30 de junho nas unidades Sesc/SC e entidades parceiras. Em São Miguel do Oeste as doações podem ser
entregues na unidade do Sesc, na Rua Almirante Tamandaré.

SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Paulo Meneghini
assume ADR
Desde a quarta-feira (2) assumiu os trabalhos da Agência
de Desenvolvimento Regional de
São Miguel do Oeste o novo secretário-executivo nomeado pelo governador, Eduardo Pinho Moreira
(MDB). O nome de Paulo Meneghini (MDB), de Guaraciaba, foi
confirmado pelo governo estadual na metade do mês de abril, mas
a publicação no Diário Oficial do
Estado só ocorreu na segundafeira (30). Até o momento, a cadeira era ocupada por Volmir Giumbelli (PSD), cargo de confiança do
então governador Raimundo Colombo (PSD).
Em entrevista ao Grupo WH
Comunicações, Meneghini disse que vai usar os primeiros dias
na ADR para ficar por dentro dos
trabalhos. Outro ponto será a escolha de nomes para compor a
nova equipe, tendo em vista que
várias exonerações ocorreram e
deixaram vagas em aberto. Entre as principais ações, o novo
secretário menciona que seguirá apoiando e pleiteando o início
imediato do funcionamento do
setor oncológico no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em
São Miguel do Oeste.
“Vamos trabalhar forte na
questão da oncologia no Hospi-
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Publicação no Diário Oficial do Estado
ocorreu na segunda-feira

tal Regional, temos a meta de que
aconteça no decorrer deste ano.
As pessoas que precisam desse
atendimento entendem melhor
que nós. É um ponto forte, mas
vamos nos inteirar sobre as obras
e projetos futuros para os municípios também. É um período curto, são oito meses que vou estar à
frente da ADR, mas com certeza
vou fazer o possível”, argumenta.
Conforme Meneghini, sua
nomeação para a ADR de São
Miguel do Oeste deve ser oficializada a partir da visita do governador, Pinho Moreira, que deve
acontecer ainda neste mês. O
Diário Oficial do Estado de segunda-feira (30) também publicou a exoneração, entre outros
nomes, da atual gerente regional
de Saúde, Paula Corrêa, e do supervisor de Gestão Escolar, Paulo Kochem.

SÃO MIGUEL DO OESTE Plano servirá de base para a realização de
uma gestão estratégica das bacias

Ato solene marca entrega do Plano de
Recursos Hídricos do Extremo-Oeste
Com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), Adenilso Biasus,
foi entregue na segunda-feira (30) o Plano de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica Rio das Antas, Bacias Contíguas e Afluentes do Peperi-Guaçu. O ato solene de
entrega foi realizado na Câmara de Vereadores de São
Miguel do Oeste.
O Plano teve investimento de R$ 1,5 milhão proveniente da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável, por meio do
Fundo Estadual de Recursos
Hídricos (Fehidro). A execução ficou por conta da Unidade Central de Educação Fai Faculdades (Uceff) de Itapiranga.
O presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio das Antas e Bacias
Contíguas, Giovani José Tei-

Ascom ADR São Miguel do Oeste

Plano de Recursos Hídricos foi entregue na segunda-feira (30)

xeira, afirmou que nos 14 anos
de atuação do Comitê, este é
um dos momentos mais especiais. “O Plano servirá de base
para a realização de uma gestão estratégica das bacias, debruçando-se sobre a realidade
econômica socioambiental,
identificando os principais
problemas e apontando caminhos para revigorar a região
hidrográfica”, observa.
O coordenador-geral do
Plano de Recursos Hídricos,
Anderson Rhoden, expôs o

trabalho e resultados dos estudos. “Foram identificados
quatro grandes usos da água
da região hidrográfica: abastecimento público e esgotamento sanitário, criação de
animais, indústria e aquicultura. A pecuária é o setor com
maior demanda de água não
sazonal”, destaca.
Dentre os resultados, o
Plano apresenta Iporã do Oeste, Itapiranga, Palmitos e Guaraciaba como municípios que
mais utilizam o recurso hí-

drico na pecuária. Na indústria, as maiores demandas estão em São Miguel do Oeste,
Maravilha, Cunha Porã e Itapiranga. A população rural que
mais consome água está em Itapiranga, São João do Oeste, Guaraciaba, Cunha Porã e São Carlos. Já a população urbana com
maior demanda está em São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, Maravilha e São Carlos.
Como estratégias e programas de ações, o Plano traz oito
linhas a serem seguidas: 1- fortalecimento da gestão de recursos hídricos; 2- redução de cargas poluidoras para melhoria da
qualidade hídrica; 3- aumento da oferta hídrica; 4- gestão
da demanda; 5- conservação de
áreas de especial interesse para
recursos hídricos; 6- conservação de água e solo; 7- educação
ambiental, comunicação e gestão do conhecimento; e 8- captação de recursos.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caminhão da Sorte estará em Maravilha
na próxima semana
O Caminhão da Sorte
da Caixa Econômica Federal estará, a partir de segunda-feira (7), no município de
Maravilha. De acordo com
o gerente da agência, Teori Francisco Dal Cim, a
presença da estrutura foi
possível em razão do aniversário de 60 anos da cidade, além da inauguração da nova sede da Caixa.

O caminhão vai promover os sorteios das loterias
como Mega-Sena, Lotofácil, Timemania e outros. A
estrutura ficará exposta durante todo o dia no Espaço
Criança Sorriso, em frente à prefeitura. O gerente
afirma que a população poderá visitar e registrar fotos
no caminhão, já que os sorteios serão durante a noite.

Divulgação

Caminhão é adaptado para receber sorteios até a noite de sábado (12)
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LIÇÕES DE VIDA
Confie em si mesmo e dê um novo rumo à sua vida.
É duro viver sem sorrir, esperar o pior, imaginar a
doença. Seja otimista, mesmo nos maus momentos!

radar
por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

LAMENTÁVEL
A situação do deputado federal João Rodrigues (PSD) está muito delicada, pois o Conselho de Ética da Câmara Federal aprovou a tramitação do processo que pede a cassação do
mandato do nosso representante. O deputado
sempre foi um parlamentar atuante e a região
perde muito com sua cassação, se esta se concretizar. Correm recursos promovidos pela defesa do parlamentar, os quais, se forem providos, trarão uma grande reviravolta no processo.

AMBULÂNCIAS
Há dias estivemos acompanhando uma pessoa da família numa sessão de
quimioterapia no setor de oncologia da Unimed São Miguel. Além de um atendimento de primeiríssima qualidade, profissionalismo e carinho dedicado aos debilitados pacientes, foi algo que nos sensibilizou muito. Em conversas sobre o
trabalho das enfermeiras, uma delas nos informou que as ambulâncias que levam e trazem os pacientes requerem muito cuidado. Elas são nocivas à medida que com vários doentes no mesmo veículo, e pela baixa imunidade dos mesmos, os pacientes transmitem vírus entre si. Sabemos de sua utilidade, mas o
transporte de doentes é muito delicado. Lamentamos que a grande parte da população necessite e utilize o trabalho das vans oferecidas pelos municípios.

NÃO DEU E NEM DARIA CERTO

Ministério Público (MP) está investigando
supostas irregularidades no uso da máquina
pública por parte do prefeito de Descanso, Sadi
Bonamigo, e do secretário de administração,
Paulo Lauxen, ambos do PT. Conforme a denúncia,
atribuída ao vice-prefeito, Valdecir Casagrande
– o Kikão (PSDB), o prefeito e o secretário de
administração teriam se utilizado de diárias e um
veículo da administração para participar de um ato
Pró-Lula em Porto Alegre/RS, em meados do mês
de janeiro. A reportagem procurou o vice-prefeito
de Descanso, Valdecir Casagrande, que negou
ter sido o autor da denúncia. Informalmente, ele
confirmou que o relacionamento com Bonamigo
está delicado, mas voltou a negar ter sido
responsável pelas denúncias. Conforme ele,
tudo não passou de um mal-entendido. Apesar
de negar a autoria da denúncia, Casagrande
preferiu não gravar entrevista. Já o prefeito,
Sadi Bonamigo, é taxativo quando o assunto é a
denúncia que vem repercutindo regionalmente.
Com acesso aos dados do processo, ele garante
que foi o vice-prefeito quem o denunciou, ação que
considerou “uma falsidade”. Conforme Bonamigo,
o processo traz como denunciante o nome de
Valdecir Casagrande. Uma lógica: como daria
certo uma coligação entre o PT e o PSDB?

INCRÍVEL
Parece surreal, mas
Suzane, a famosa filha que ajudou a assassinar os pais em 2002,
está prestes a viver livre. Triste e lamentável, num país que implora por mais justiça...

ANOS
Parece que foi ontem, mas já se passaram 30 anos que inauguramos
a primeira emissora FM sertaneja do Brasil. Lá estávamos rodando os discos LPs em vinil e sendo operada pessoalmente por nós. Rádio Raio de Luz de Guaraciaba, que hoje (5) faz aniversário, completando 30 anos de grande sucesso e
pioneirismo em ter programação em FM voltada às músicas raiz de nossa terra e introduzir em sua programação jornalismo, esportes e utilidade pública. Parabenizamos a comunidade de Guaraciaba, seu dedicado corpo de funcionários e a todos
seus fiéis ouvintes, que fazem ela se manter no pódio de audiência em todo o Extremo-Oeste catarinense. Que o diga o povo... Obrigado a todos, indistintamente!

GASTRONOMIA
Craque no Real Madrid e na seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo decidiu investir no ramo gastronômico no Brasil. Em parceria com a Gramado Parks e Chocolate Lugano, o atacante anunciou na quarta-feira (2) a criação de um restaurante com comidas típicas de Portugal em Gramado, na Serra Gaúcha. O empreendimento, que está em
fase de construção, deve ser inaugurado em junho, durante a Copa do Mundo. Os diretores das empresas participaram de reunião com Cristiano Ronaldo em Madri, onde acertarão os últimos detalhes da parceria, que terá atuação nacional. O restaurante de culinária portuguesa tem no cardápio receitas originais de Dona Dolores, mãe de Cristiano.
Quem comanda a parceria é a cantora Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo. Kátia é
uma cozinheira e escreveu, junto com a mãe, Dolores, um livro de receitas da família.

Mulher do ex-senador por SC Jorge
Bornhausen morre em São Paulo
Morreu na madrugada da 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. O político estava há semanas em São Paulo,
onde acompanhava a mulher. Dulce se projetou no Estado pela atuação em atividades sociais. Ela foi cremada na capital paulista.

SUGESTÃO

Muita gente deveria ler a coluna Toque de Requinte do nosso
Jornal O Líder, entre as tantas que diferenciam o nosso
semanário. Além de ser um show de cultura e boas maneiras,
levaria muita gente de bem a não cometer tantas gafes e
comportamentos inadequados na sociedade por falta de
informação e conhecimento. Boa educação e boas maneiras
é o mínimo que se exige de qualquer ser humano. A coluna é
pesquisada e elaborada pela prezada Simone.

PARCEIROS

Em mais uma edição do evento de escolha da rainha do
município de Maravilha 2018/2020, fomos chamados a uma
parceria que mantemos com o município há vários anos. O
grupo WH Comunicações patrocina, juntamente com outras
empresas de Maravilha, o baile e demais despesas para
a realização de um dos maiores eventos. Como sempre o
fizemos, somos parceiros nas iniciativas que engrandecem
nossa terra.

JUBILEU DE OURO

Recebemos convite do Lions Clube Maravilha para a
solenidade festiva em comemoração aos 50 anos do clube 1968/2018. O evento será realizado no Lar de Convivência de
Maravilha, no próximo dia 25 de maio. Agradecemos ao convite
e já antecipamos nossas felicitações aos bravos companheiros
do Lions e o reconhecimento pelos serviços prestados à nossa
comunidade.

LUIZ HERMES BRESCOVICI

Brilhante o trabalho do amigo e colega advogado Brescovici em
prol das causas do município. Convida-nos para uma audiência
pública sobre acessibilidade e construções de passeios públicos
(calçadas), que será realizada na sexta-feira (11), com início às
19h, tendo como local a Câmara de Vereadores.

ATIBAIA COM MORO
Ainda bem que o ministro Dias Toffoli,
do Supremo Tribunal Federal, negou
os pedidos da defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para
retirar do gabinete do juiz Sergio Moro
a ação relativa ao sítio de Atibaia e a
suspensão do processo, que tramita na
13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.

Reprodução/ NSC TV

Pressão nos preços
Alta do dólar deve
aumentar preços da
gasolina, alimentos
e eletroeletrônicos, e
analistas já preveem
impacto na inflação. No
Rio, o dólar turismo já é
negociado a R$ 3,90.

CENÁRIO
REALISTA
Tudo muda no Brasil. Mas o advogado de
Lula, Sepulveda Pertence, disse a um amigo que o cliente deve
sair da cadeia somente depois da eleição.
Bom fim de semana!
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MARAVILHA Programação religiosa começou com tríduo de celebrações
realizadas durante a semana
LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

Para qualquer aprendiz
Há alguns dias ouvi a história de uma empresa que
não sabia exatamente onde encaixar um menor (jovem)
aprendiz, recém-chegado.
O gerente então sugeriu que deixassem o menor
aprendiz como ajudante na limpeza. E obviamente ele
não gostou da nova função.
Nada contra a importância da limpeza e organização:
mas creio que não era essa a expectativa do novo colaborador. Primeiro emprego, primeiras experiências, e
ao chegar na empresa, é ignorado. Entendo o lado dele.
Mas é bom aprender desde cedo que ele tem duas opções: culpar o gerente e a empresa e não fazer nada, ou
agir. E exigir as experiências que trarão o aprendizado
que ele busca.
Esse caso do menor aprendiz como auxiliar de limpeza é bem específico e absurdo. Mas creio que é possível
e necessário recomendar algumas atitudes raras no ambiente de trabalho para quem está começando:
1. Perguntar para o superior o que é prioridade no trabalho e quais são as funções e responsabilidades. Se elas
não existem, precisam ser definidas.
2. Fazer como na escola: quando fizer um bom trabalho, mostrar ao superior buscando feedback e elogio.
3. Organizar a semana em uma agenda. Anotar tarefas e compromissos.
E pensando bem, essas recomendações servem também para qualquer maior aprendiz. O problema é que as
pessoas crescem e acham que não precisam mais fazer o
que é básico. Em tempos de tanta distração e falta de foco,
fazer bem o que é elementar diferencia e destaca.

Festa do Padroeiro São José
Operário é amanhã
Já está tudo preparado para
a edição 2018 da tradicional Festa do Padroeiro São José Operário em Maravilha, amanhã (6).
Promovida pela Paróquia São
José Operário, a programação
religiosa começou na noite de
terça-feira (1º), com a primeira celebração do tríduo. Os fiéis
também se reuniram na noite
de quarta-feira (2) e quinta-feira (3) na Igreja Matriz.
Conforme o coordenador do conselho administrativo e pastoral da Paróquia São

Carine Arenhardt/O Líder

Abertura da programação religiosa, na terça-feira

José Operário, Sergio Luiz Aosani, no domingo a programação começa às 8h com procissão
do padroeiro São José pelas ruas

e avenidas da cidade, acompanhada por grupos de motociclistas. Na chegada da procissão
na Igreja Matriz, haverá a ben-

ção das motos. Ao meio-dia será
servido almoço, com churrasco
e acompanhamentos, e na parte
da tarde tem matinê com a Banda Portal do Sul.
O evento é realizado anualmente no domingo mais próximo ao Dia do Trabalho. A participação expressiva do público é
um dos destaques da festa, que
reúne a comunidade regional.
Também fizeram parte da programação as olimpíadas esportivas, encerradas no último dia
27, com entrega da premiação.

CHARGE

*

A melhor forma de fazer alguém entender a sua mensagem é mudando a percepção (e talvez o que ela sente)
antes de dar o recado. Vou explicar.
Imagine que você precise ter uma conversa séria com
o seu sócio. Antes de entrar no assunto complicado, seria
interessante que você lembrasse que vocês atuam juntos
há 10 anos. E que já são uma família. E só então entrasse no assunto. Essa conversa precisa começar com uma
perspectiva maior, integradora.
Alguns podem usar isso para tentar manipular - e
pode funcionar. Mas a manipulação é para quem não
pensa em construir relações. O objetivo aqui é reforçar a relação: e para isso é preciso deixar claro o que
você sente, o que você pensa, e só então pedir, questionar, orientar.
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AURIVERDE Evento é realizado anualmente com solenidade formal,
seguida de jantar e baile

Jubilados 2018 conta com diversas
homenagens em Cunha Porã

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

PRISÃO DE 5 A 8 ANOS
PARA QUEM DIRIGIR BÊBADO?

Fotos: Divulgação/Ascom Auriverde

Colaboradores receberam premiações
Daniel Ferrari, vice-presidente da
Cooperativa Auriverde

radores receberam prêmios. “A
Cooperativa Regional Auriverde agradece a todos pela pre-

sença. Nosso obrigado especial
também a todos os colaboradores e familiares que sempre
apoiam e estão juntos nesses
momentos de tamanha impor-

tância para cada homenageado. Continuemos com muita
força e dedicação, pois juntos
colheremos sempre bons frutos”, finaliza.

Solenidade contou com a presença de colaboradores e familiares

SÃO MIGUEL DO OESTE

terapeutas

A Apae de São Miguel do
Oeste realiza hoje (5) mais uma
ação para arrecadar recursos
para a manutenção dos serviços e ampliação de sua sede.
Conforme o tesoureiro da Apae,
Ademir Pinto, o tradicional risoto no tacho será realizado no Pavilhão do Bairro São Sebastião, a
partir das 12h30. O valor do ingresso para adultos é de R$ 20.
As crianças de 6 a 10 anos

O padre Hilário Dewes, da
Paróquia São José Operário de
Maravilha, irá ministrar curso
profissionalizante para terapeutas. A qualificação de 400h trabalhará a parapsicologia independente do sistema Grisa, hipnose,
psicanálise, espiritualidade bíblica, poder da mente, biologia
das crenças, reflexoterapia, universo da energia e cromoterapia.
O curso começa na segunda-feira (7), às 19h, e será divi-

Risoto no tacho será
realizado hoje
pagam apenas metade do valor. O tesoureiro salienta que os
recursos são importantes para
a associação, que todos os meses registra déficit de caixa. Atualmente a Apae de São Miguel
do Oeste atende mais de 150
alunos com deficiência intelectual, múltipla ou com transtorno de espectro autista, entre matriculados e atendidos. A
capacidade é para 100 alunos.

Curso profissionalizante
começa segunda-feira (7)
dido em 24 etapas. Conforme
Dewes, o certificado é garantido por meio da Federação Brasileira dos Terapeutas (Febrate) e do Sindicato dos Terapeutas
do Rio Grande do Sul (Sinters).
“Como o curso funciona em etapas, é possível iniciá-lo em momentos diferentes. As inscrições podem ser feitas pelo site
www.padrehilario.com ou através do endereço eletrônico hilario.pe@gmail.com”, afirma.

Cuidado com as notícias falsas de redes sociais ou
de WhatsApp. Recentemente surgiram publicações relacionadas à nova lei sancionada pelo presidente, Michel Temer, dando conta do aumento puro e simples da
punição para quem dirigir bêbado. A história não é bem
assim. Inclusive, haveria um suposto delegado de polícia (não identificado) que estaria com um áudio gravado sobre as supostas alterações e endurecimento da
lei. A história é completamente diferente do que se desenhava.

O QUE É REAL COM A NOVA LEI
Extraio texto da Revista Veja de alguns dias atrás,
com uma explicação claríssima. A Lei 13.546/2017, sancionada por Temer na semana passada, altera alguns artigos da Lei 9.503/1997, que regulamenta o Código de
Trânsito Brasileiro. Uma das mudanças se deu no artigo 302, que dispõe sobre “homicídio culposo na direção
de veículo automotor”, ou seja, trata apenas de casos de
acidentes com vítimas. O texto assinado pelo presidente acrescentou ao artigo 302 um terceiro parágrafo, que
prevê aumento de penas a quem provoca acidentes automobilísticos com morte “sob a influência de álcool ou
de qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência”. Com a nova lei, as punições, que antes
variavam entre dois e quatro anos, agora partem de cinco anos e podem chegar a oito anos, além da suspensão
do direito de obter habilitação para dirigir. Repitam-se,
as penas contidas no novo texto são aplicadas apenas
em caso de acidentes com morte – e não em todo e qualquer caso de embriaguez ao volante.

TEM OS QUE ACREDITAM
E é preciso estarmos sempre atentos. Muitos acham
que tudo o que se publica na internet ou no WhatsApp
é verídico. Muito pelo contrário. A internet hoje é onde
se publica o maior “lixo jornalístico” de todos. Afinal, a
grande rede tudo aceita. Não é à toa que o TST está com
um trabalho muito intenso para estas eleições, justamente para evitar que o eleitor seja enganado. Ah, e sobre “endurecimento” de leis, as penas serão severas não
só para quem publicar. Quem compartilhar ou difundir
também incorrerá no mesmo crime. Como os falsários
serão pegos? Aí já é outro papo...

Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO
PRÉ-

APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO:

UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

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

No sábado (28) foi realizado
o Jubilados Auriverde 2018, nas
dependências da SER Auriverde
em Cunha Porã. O evento, promovido pela Cooperativa Regional Auriverde, contou com homenagens para os colaboradores
que completaram de cinco a 30
anos de empresa.
A festa tem como objetivo estreitar o relacionamento da Cooperativa com seus colaboradores, além de valorizar
e reconhecer as pessoas e o seu
trabalho. O evento é realizado anualmente com solenidade
formal, seguida de jantar e baile. “Uma grande empresa não é
classificada apenas pelo número de funcionários, mas sim pelo
esforço e determinação de cada
um. É por isso que na Cooperativa Regional Auriverde as pessoas
são consideradas o nosso maior
patrimônio”, ressalta Daniel Ferrari, vice-presidente da Cooperativa Auriverde.
Ao todo, mais de 80 colabo-

DIRETO
AO PONTO
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ESCOLA ESPECIAL Alunos já estão sendo atendidos com novas terapias
e um ônibus adaptado para transporte
DIREITO E SAÚDE
por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

Médicos Anestesistas
e o Dever de Vigilância
do Ato Anestésico
O Conselho Federal de Medicina, em 27 de fevereiro
de 2018, realizou a atualização e adequação das regras
referentes às terminologias e responsabilidades dos médicos anestesiologistas. Com essa mudança, a Câmara
Técnica de Anestesiologia do CFM pretendeu o aumento
da segurança do ato anestésico, além do incremento de
novas tecnologias farmacocinéticas e farmacodinâmicas
e respectivos monitoramentos na prática clínica.
Recentemente, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça Catarinense condenou um médico anestesista por crime de lesão corporal gravíssima, por conta de lesões permanentes causadas a uma paciente durante cirurgia de hérnia e lipoaspiração, devido
ao descumprimento do dever de vigilância e auxílio
imediato do profissional após o registro de complicação no procedimento (Apelação Criminal n. 000666779.2012.8.24.0020).
O médico condenado havia se ausentado da sala de
cirurgia para assistir a outros três pacientes que estavam sendo operados simultaneamente, conduta vedada pela nova resolução do CFM nº 2.174/2017, que revogou a Resolução 1.802/20.
Segundo o conselheiro Alexandre de Menezes Rodrigues, “uma importante novidade é o detalhamento
sobre as responsabilidadades dos médicos em relação à
verificação das condições de segurança. Orientamos que
comuniquem qualquer irregularidade ao diretor técnico e, quando necessário, à Comissão de Ética Médica da Instituição ou ao Conselho Regional de Medicina
(CRM). Em casos específicos, está autorizada inclusive a
suspensão da realização do procedimento”.
A nova diretriz estabelece, ainda, medidas preventivas voltadas à redução de riscos como a monitorização
do paciente, da ventilação e demais equipamentos obrigatórios. Além disso, conta com nove anexos que tratam
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, da documentação da anestesia no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, de meios para auxiliar
na identificação do risco cirúrgico e de listas de equipamentos obrigatórios ou recomendados para a administração da anestesia e suporte cardiorrespiratório.
Colaboração: Karlessa Mantovani

Solenidade marca inaugurações e
entrega de ônibus na Apae Marisol
Lideranças, alunos, direção
e equipe pedagógica acompanharam as inaugurações e a entrega do novo ônibus na tarde de
quinta-feira (3), na sede da Apae
Marisol de Maravilha. Na oportunidade, foi feita a inauguração do
jardim sensorial e do Pedia Suit uma gaiola usada para o tratamento intensivo de exercícios físicos,
com o uso de macacão terapêutico.
O Pedia Suit é uma terapia indicada para alunos com limitações motoras, inclusive para cadeirantes. Dentro da gaiola, e com
o uso do macacão terapêutico, o
paciente consegue trabalhar posturas corporais que fortaleçam seu
físico, fazendo movimentos que
rotineiramente não consegue. O
objetivo é trabalhar o desenvolvimento motor dos alunos. A estru-

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Inauguração do jardim sensorial, na entrada da escola

tura foi uma doação da Federação
das Apaes de Santa Catarina.
Já o jardim sensorial é uma estrutura com plantas, pássaros, texturas, aromas, sons e sabores diferentes. O projeto foi idealizado em
2015, sendo uma técnica que foge
da terapia tradicional, oferecendo momentos e sensações dife-

Gaiola do Pedia Suit usada para tratamentos intensivos

renciados para os alunos. O jardim
já está sendo usado desde o início
deste ano. Neste local, foi investido
o montante de R$ 52,5 mil, sendo
R$ 40 mil repassado pelo Banco do
Brasil e o restante com contrapartida do município, por meio do Fundo da Infância e Adolescência (FIA).
O ônibus foi adquirido pelo

governo municipal, com investimento de quase R$ 350 mil, e entregue para a Apae com termo de
cessão de uso. Deste montante total, pouco menos de 120 mil são
recursos próprios do município
e R$ 230 mil é repasse do Ministério do Desenvolvimento Social,
por meio de emenda parlamentar do deputado federal Celso Maldaner (MDB). O coletivo é adaptado às normas de acessibilidade
para o transporte dos alunos da
Apae Marisol.
O município também encaminhou um projeto de lei para o
Legislativo, o qual autoriza o Executivo a se responsabilizar pelos
custos do transporte dos alunos,
como o combustível. Este também
foi um pedido da diretoria da escola especial.

Entrega do ônibus adaptado para a escola especial

Unoesc

Curso de Educação Física conquista conceito 4 do MEC
O curso de Educação Física
da Unoesc São Miguel do Oeste
recebeu conceito quatro, numa
escala de um a cinco, na avaliação do MEC/Inep. Segundo a coordenadora, professora Andrea
Jaqueline Prates Ribeiro, o conceito do curso é o grande refe-

rencial do estudante que deseja ingressar no ensino superior.
“A partir desse conceito, o estudante pode fazer sua escolha
com tranquilidade e segurança,
pois significa que temos um curso com excelente padrão de qualidade”, ressalta a professora.

De acordo com a diretora
de graduação, professora Marilene Stertz, os destaques da avaliação foram: estágio curricular supervisionado; integração
com as redes públicas de ensino; regime de trabalho dos professores; titulação do corpo do-

cente; experiência no exercício
da docência na educação básica e no ensino superior, bibliografia básica e complementar,
periódicos especializados, Laboratório de Fisiologia do Exercício (Lafe), laboratórios da área
da saúde e Centro Esportivo.
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TRAGÉDIA NA BR-282

maravilha

Os cinco bombeiros e o policial militar que faleceram no dia
9 de outubro de 2007 no acidente ocorrido na BR-282, com 27 vítimas fatais, serão homenageados com uma obra de arte. O artista de Descanso Neuri Reolon vai construir seis esculturas que simbolizam as vítimas. De acordo com o coordenador regional da defesa
Civil, Rogério Golin, que sobreviveu ao acidente, a obra é uma forma de lembrança. A inauguração do memorial, que será colocado
no quartel do Corpo de Bombeiros de São Miguel do Oeste, está prevista para o dia 9 de outubro, quando a tragédia completa 11 anos.

A equipe de Agricultura e Obras de Maravilha deu início nesta semana ao trabalho de melhoria e ampliação da cabeceira da ponte na Linha Barra do Segredo, na divisa com Cunha Porã. O objetivo é preparar o local para a instalação do kit de transposição, uma ponte de concreto
que será entregue pela Defesa Civil do Estado. A instalação da nova ponte
deve ocorrer nos próximos dias. A ponte de madeira foi levada pelas águas
do Rio Iracema durante a enxurrada registrada no dia 31 de março deste ano e desde então o local estava sem passagem. O secretário de Maravilha destaca que a nova ponte será mais alta e também mais estendida.

Memorial em homenagem Nova ponte será
a vítimas será construído instalada no interior

são miguel do oeste Interessados têm até o dia 8 de maio para se
inscrever. Vagas são para motorista e recepcionista

Prefeitura abre processo seletivo
A Secretaria de Gestão de
Pessoas e Transparência de São
Miguel do Oeste está com inscrições abertas para dois processos seletivos simplificados emergenciais, com uma vaga para
contratação temporária de motorista e outra de recepcionista. Para o cargo de motorista é
necessário ensino médio completo e Carteira de Habilita-

ção C, D ou E, além do curso de
motorista socorrista, transporte coletivo e transporte escolar.
Os interessados têm até o
dia 8 de maio para se inscrever
no Departamento de Transportes, junto ao centro administrativo, das 8h às 11h45 e das 13h30
às 17h45. No dia 9 de maio será
divulgado o resultado deste processo seletivo, às 12h, no site

www.saomiguel.sc.gov.br. Para
a vaga de recepcionista é exigido o ensino médio completo e
as inscrições serão realizadas até
o dia 4 de maio, na Secretaria de
Saúde (antiga Casa da Cidadania), das 7h30 às 11h30 e das 13h
às 17h. A divulgação do resultado será no dia 7 de maio, às 12h,
também no site da prefeitura.
Tanto para a vaga de mo-

torista, quanto para a de recepcionista, são exigidos os seguintes documentos na inscrição:
RG, CPF, Título de Eleitor, com
comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral, PIS/Pasep, alistamento militar, comprovante
de residência, Curriculum Vitae comprovado e comprovante da escolaridade exigida.

COMEMORAÇÃO

Erva Daninha promove confraternização
A Erva Daninha de Maravilha realizou na segunda-feira
(30) um evento especial em comemoração ao Dia do Trabalho,
Dia da Indústria/Costureira, e
lembrando também o aniversário da empresa. Além do almoço de confraternização, foi realizada gincana, em parceria com
o Sesi, que a partir de agora também será responsável pela ginástica laboral da empresa.
Cerca de 80 pessoas participaram do evento e as duas
equipes com maiores pontuações na gincana foram premiadas. As atividades desenvolvi-

Divulgação

LUIZ CARLOS
PRATES
Sem saída
É isso mesmo, o ser humano não tem saída. A consciência da morte o
faz um tonto existencial, o único ser vivo da terra que anda em círculos, e se
achando o tal... O ser humano é o único ser vivo infeliz. De uma infelicidade
que lhe resulta do que, para muitos, é o grande apanágio humano: a consciência. Antes de dizer sobre o que me traz a você neste dia, deixe-me apenas
relembrar que na ignorância moram todos os vícios, e que no muito saber
reside todas as angústias. Que horror. Não temos saída. Toda esta conversa
vem de uma reportagem que acabo de ler, duas páginas, sobre superstições.
Superstições são credos estúpidos. Todo os temos, todos. “Ah, mas eu não tenho e blábláblá...”. De fato, blábláblá, todos temos superstições, sim, todos.
Algumas das superstições do nosso dia-a-dia transcendem o ridículo,
põem o ridículo no bolso. Crer, por exemplo, que gato preto dá azar. De onde
vem isso? Vem da Idade Média, a idade das trevas. Gato preto, porque preto, era sinônimo de trevas, e alguém o imaginou uma bruxa, logo... Fogueira no gatinho. Que horror. Eu queria ver a cara do infeliz que por primeiro
disse isso.
Um espertalhão espalhou pelos palácios que derrubar e quebrar espelho trazia sete anos de azar. Tudo invenção. Ocorre que os espelhos eram objetos raros, coisa de gente rica, logo, ter um espelho quebrado era mais que
prejuízo, então, alguém inventou o artifício que ferrava com os serviçais dos
palácios: quem quebrasse um espelho teria sete anos de azar na vida. Consequência disso foi que todos os serviçais tinham um cuidado especial ao
limpar espelhos. Reis e rainhas safados... E os ignorantes serviçais palacianos acreditaram na farsa dos sete anos de azar...
Outra superstição idiota é aquela de passar por baixo de uma escada.
Uma escada aberta e encostada numa parede forma um triângulo, triângulo era a Sagrada Família, Pai, Filho e Espírito Santo... Quem passasse por baixo da escada “quebraria” a harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo... Pode
isso? Ô cabeça rica a que inventou essa bobagem...
Derramar sal traz azar, diziam os romanos antigos. Tudo porque o sal era
mercadoria muito valiosa naquele tempo, dizendo do azar os cozinheiros teriam mais cuidados com o sal... Quase tudo das superstições ou envolve dinheiro ou é para produzir medos disciplinadores. Bom, depois destas minhas
heresias, vou procurar por um trevo de quatro folhas, pelo sim e pelo não...
13
Perguntas para quem acredita que as sextas-feiras 13 são dias de azar...
E os que ganharam na loteria numa sexta-feira 13? E as pessoas que passam
num concurso dificílimo numa sexta 13? E o cara que foi promovido no trabalho e está viajando para a Suíça? E o gauchão que sentou debaixo de uma
árvore para tomar um chimarrão e está feliz pra burro? E o Zagalo que sempre foi campeão do mundo com uma camisa 13 por baixo?
DEPENDE
Tudo pode ser e tudo pode não ser, hoje e amanhã, sempre. Os sobressaltos da vida são imponderáveis. Apegar-se a crenças é um modo antigo e
estúpido nosso, humanos, de tentar segurar a boa sorte e evitar os azares.
Mas tudo não passa de desespero diante da nossa fragilidade frente à vida. A
vida está sempre atrás de uma cortina. É isso o que nos aterroriza.

Cerca de 80 pessoas participaram do evento

das pela equipe de Sesi tiveram
como objetivo proporcionar a integração ainda maior de todos os
funcionários. “Somos uma empresa de sucesso, mas somos,

acima de tudo, uma empresa sabedora de que seu maior patrimônio são as pessoas. Com
atividades, interagindo com a
natureza, tivemos a confirma-

ção vivenciando isso com muita emoção e gratidão”, comenta
Amarildo Estefano, ao se referir
aos 27 anos da empresa que ajudou a fundar em maio de 1991.

FALTA DIZER
Que os pais eduquem os filhos para que eles ponham a correr de sala
de aula os professores de esquerda/incendiária que ficam tentando doutrinar jovens pouco esclarecidos. Identificada nas escolas, essa gente tem que
ser imediatamente demitida. Rua!
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O FRIO VEM AÍ... Temperaturas devem ficar dentro da
normalidade em Santa Catarina

DIREITO DO
TRABALHO
EM FOCO

Inverno será ou não rigoroso em
2018? Meteorologista esclarece

por SIMONE DA COSTA
Professora MSc Unoesc

simone.costa@unoesc.edu.br

1º DE MAIO
DIA DO TRABALHADOR
No último dia 1º de maio comemoramos, junto
com quase todos os países do mundo, o Dia do Trabalho, ou Dia do Trabalhador, ou ainda o Dia Internacional dos Trabalhadores. É uma data comemorativa
com origem no século XX, cujo objetivo era uma campanha pela redução do tempo de trabalho e condições
mais dignas de labor.
Tem seu berço na cidade de Chicago (EUA), quando milhares de operários, organizados pela Federação Americana do Trabalho, organizaram uma grande paralisação. A greve teve início no dia 1º de maio
de 1886, sendo que neste mesmo dia foi iniciada uma
greve geral que paralisou os Estados Unidos, greve
esta justamente para lutar contra condições desumanas de trabalho, tanto nos Estados Unidos, quanto em
toda a Europa.
Os acontecimentos daquele início de maio receberam o nome de Revolta de Haymarket. Os líderes
do movimento foram presos e responsabilizados pelas mortes. Alguns foram condenados à forca, outros, a
prisão perpétua, mas plantaram a sementinha da luta
da classe trabalhadora contra situações degradantes
de trabalho.
Em junho de 1889, a Segunda Internacional (organização sindical), realizada em Paris, decidiu instituir o Dia Mundial do Trabalho como forma de homenagear os trabalhadores mortos na Revolta de
Haymarket, e para que todos os anos, neste dia, os trabalhadores pudessem fazer suas reivindicações.
No Brasil são relatadas comemorações do Dia do
Trabalho desde 1895, mas somente em 1925 a data
foi legalizada pelo então presidente Artur Bernardes,
quando passou a ser feriado nacional.
A partir de 1930, com Getúlio Vargas na
presidência, o dia 1º de maio passou a ser o dia do
anúncio de medidas favoráveis aos trabalhadores,
como o estabelecimento do salário mínimo, jornadas,
adicionais.
Espera-se que o feriado não se torne somente um
dia de descanso, que continue tendo o objetivo inicial
de luta da classe trabalhadora. Conheça seus direitos
para exercê-los.
Bom fim de semana!

Há quem ame e há quem
odeie. Mas o fato é que o inverno está se aproximando
para agradar ou desagradar
a muita gente. Com a proximidade da chegada da estação, muitos sites vêm propagando notícias da previsão
de frio intenso para Santa
Catarina. Mas o que é verdade e o que é boato? O meteorologista de Florianópolis Piter Scheuer concedeu
entrevista ao Grupo WH Comunicações e contou o que
a população deve esperar
do inverno de 2018.
Segundo ele, a estação
mais fria do ano deve registrar temperaturas mais
baixas do que o mesmo
período do ano passado.
No entanto, não há previsão de inverno rigoroso em
2018. “É sempre importante
que as pessoas deem crédito para fontes seguras, fontes do governo, fontes oficiais de previsão de tempo,
de meteorologistas. Vamos

WH Comunicações

Não há previsão de inverno rigoroso em 2018

ter um inverno caracterizado principalmente por temperaturas mais baixas, mas
não é tudo isso que o pessoal vem falando, isso é tudo
mentira. Vamos ter um inverno que vai ficar dentro
dos padrões atmosféricos,
principalmente nas regiões
Oeste e Extremo-Oeste. Vamos ter episódios de geada,
vamos ter eventos de neve
para a região do planalto
sul”, explica.
O meteorologista destaca que as “fake news”, como

MARAVILHA

são chamadas as notícias
falsas disseminadas na internet, podem tem um impacto negativo em muitos
casos, principalmente para
o setor do comércio. “Essas notícias são extremamente tendenciosas e bastante irresponsáveis. Os
comerciantes acabam indo
por essas informações, acabam comprando estoque de
roupas, as pessoas acabam
comprando passagens antecipadas achando que vai
se ter um inverno rigoroso.

É uma situação irresponsável e estamos tentando fazer um projeto para inibir
esse tipo de situação”, menciona.
Entre os invernos mais
rigorosos se destaca, para
Scheuer, o registrado no
ano 2000, quando as temperaturas caíram consideravelmente e a tão esperada neve foi vista em regiões
onde sua ocorrência é quase rara. “Já tivemos diversos
invernos rigorosos. Um que
trouxe temperaturas representativas em termos de valores númericos, acredito
que foi em 2000. Neste ano,
tivemos temperaturas muito baixas, registro de neve
em várias regiões, inclusive
no Oeste. Em alguns pontos, em São Joaquim, por
exemplo, tivemos 10 negativos. Foi extremamente rigoroso”, finaliza.
O inverno começa às
7h07 do dia 21 de junho e
termina em 22 de setembro.

Mulheres participam de aula de zumba
O Espaço Criança Sorriso sediou, na tarde de sábado (28), aulão de zumba.
A atividade foi organizada pelo Departamento de
Cultura de Maravilha. Conforme a diretora de Cultura, Rosi Reichert Heineck, o
evento lembrou a comemoração do Dia Internacional
da Dança no domingo (29).

ANTES DE DESEJAR SER AMADO,
TOME A INICITIVA DE AMAR
Do ponto de vista da Psicologia, doença
é manifestação do anseio de ser amado, é o
estado de buscar o amor. Por isso, se tratarmos a pessoa doente com amor verdadeiro,
ela se curará. Contudo, é preciso também
que o próprio doente tome a iniciativa de
amar, pois a manifestação de amor conduz
à cura. É fato que “Quem ama, é amado”.
Livro: Mensagens de Luz | Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h | Quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher
Feliz | Na Associação Local de Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

A programação também foi
uma amostra da oficina realizada três vezes por semana, que atende 250 mulheres e é ministrada pela
professora Adriane Eckert.

Atividade foi realizada no Espaço
Criança Sorriso
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ECONOMIA E NEGÓCIOS
por Raquel Basso Hübner

“Nós somos aquilo que fazemos
repetidamente. Excelência, então, não é
um modo de agir, mas um hábito”

Aristóteles

raquel@jornalolider.com.br

Dependentes de presos podem
receber auxílio financeiro mensal
O auxílio-reclusão é um benefício que garante que
dependentes de presos recebam um valor mensal para
não ficarem desamparados. Segundo o INSS, o preso
também precisa estar em regime fechado ou semiaberto.
Os dependentes podem ser cônjuge ou companheira, filhos
e equiparados, pais e irmãos. O valor do benefício é dividido
em partes iguais para todos os dependentes. É possível
entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS
pelo telefone 135 para tirar dúvidas sobre o benefício.

Santa Catarina registra crescimento de 52,6% nas
vendas de veículos em abril
O mercado de veículos novos em Santa Catarina manteve o cenário positivo do primeiro trimestre do
ano e registrou alta nas vendas em abril. Foram emplacadas 16,2 mil unidades contra 10,6 mil no mesmo mês
de 2017, incremento de 52,6%, o maior percentual da série histórica. Os dados foram divulgados pela Federação
Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) na última quinta-feira. Embora o crescimento anime o setor, o mercado ainda está longe dos níveis
pré-crise. Para se ter uma ideia, em abril de 2014 foram
emplacados 20,8 mil veículos. Mesmo assim, o desempenho das concessionárias está melhor do que em 2016,
quando foram vendidas 11,6 mil unidades no Estado.

Produção tem queda inesperada em março e indústria do
Brasil termina 1º tri estagnada

Seca reduz principal safra de milho do
Brasil, falta de chuva preocupa
A segunda safra de milho do Brasil, a principal do país, registrou perda de produtividade devido à seca e a situação tende a se agravar diante de
chuvas deficitárias previstas para importantes regiões produtores na primeira quinzena de maio, de acordo com especialistas. O Brasil, segundo exportador global de milho, deverá produzir 60,52 milhões de toneladas do cereal
na segunda safra da temporada 2017/18, estimou na quarta-feira a consultoria INTL FCStone, reduzindo em cerca de 4 por cento a previsão na comparação com levantamento divulgado em abril, devido ao tempo seco. As informações da seca têm sustentado o mercado de milho no país, cujos preços
registram uma alta de mais de 35 por cento ante a mesma época da temporada passada, quando o clima colaborou e o Brasil produziu um recorde de
67,36 milhões de toneladas na safra colhida no inverno. Segundo indicador
de preço do milho Esalq/BM&FBovespa, do Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (Cepea), o cereal está oscilando próximo de 40 reais a
saca, aumentando a pressão nas indústrias de ração e produtores de carnes.

A indústria do Brasil encerrou o primeiro trimestre estagnada depois de queda inesperada na produção em março, pressionada pelo setor de bens intermediários, em mais um sinal de que a economia vem mostrando desempenho aquém do esperado. A produção industrial caiu 0,1 por cento em março em relação a fevereiro, informou na quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), frustrando com
força a expectativa em pesquisa da Reuters com analistas de alta de 0,6 por cento. Com isso, o setor terminou o primeiro trimestre estagnado em comparação com os três meses anteriores, mostrando forte desaquecimento depois de ter crescido 1,7 por cento no quarto trimestre de 2017 sobre o período anterior.

Transações financeiras via
aplicativos aumentaram 70%
Pesquisa de Tecnologia Bancária 2018, da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), divulgada na quinta-feira (3), apontou crescimento de
70% nas transações financeiras por aplicativos de
celular no ano passado, impulsionado pelo pagamento de contas (85%), transferências/DOC/
TED (45%), contratação de crédito (141%) e investimentos/aplicações (42%). Os clientes bancários
realizaram 25,6 bilhões de transações por mobile
no último ano, uma alta de 38% em relação a 2016.
A modalidade equivale a 35% do total de 71,8 bilhões de operações bancárias no ano passado.

Seis em cada dez famílias
(60,2%) relataram ter dívidas
É o que aponta pesquisa de Individamento e Inadimplência do Consumidor
(Peic), da Confederação Nacional do Comércio. O porcentual é pouco menor que o
verificado em março, quando 61,2% das famílias estavam endividadas, e em abril de
2017, quando 62,1% informaram ter dívidas em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro ou seguro.
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MARAVILHA Outra turma deve ser iniciada em junho, voltada para a
comunidade, mas com vagas limitadas
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

É tudo muito difícil antes
de se tornar fácil
Todos, em nossas vidas, quereremos ter feito ou aprendido
algo diante do que recuamos antes mesmo de tentar, pensando
que, tanto, teria sido muito difícil. Ao invés de tentar, desistimos
com facilidade surpreendente.
Nós enxergamos como tudo é sempre muito difícil antes de
se tornar simples.
Incorporar novos hábitos e aprender algo novo é extremamente positivo e saudável. Mas mesmo sabendo disso, para
muitos é extremamente complicado sair da zona de conforto.
Se formos olhar melhor, porém, veremos como nada foi fácil já desde o começo. Tudo, absolutamente tudo, requereu pelo
menos um esforço no começo.
O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Se olharmos os nossos primeiros anos de vida, enxergaremos como aprendemos a caminhar, falar, fazer contas, escrever... Porque não desistimos ou recuamos nesses momentos?
Também foi difícil. Ou não? Nós caímos, erramos, foi difícil
internalizar o conhecimento.
Porém agora parece muito simples.
No começo muitos desafios parecem complicados, porque
temos que atravessar um processo de aprendizagem. Processo
que se molda em função de forças como a determinação, a vontade, a motivação, o desejo e os objetivos que queremos alcançar.
Quanto foi complicado aprender a dirigir? E hoje é tão automático. Pelo menos para alguns.
Por que depois de sete caídas ao chão (por exemplo) para
aprender caminhar, não desistimos, e, ao contrário, depois de
apenas um entrave num projeto, o abandonamos?
Com o passar do tempo, parece que colocamos resistência
nos processos de aprendizagem. Buscamos sempre as coisas
mais simples; algo que não prevê uma mudança radical, mesmo sabendo dos grandes benefícios.
Não aceitamos mais que as dificuldades são algo normal no
caminho da novidade, nas novas experiências. “Não vou conseguir. É complicado”. Mas qual é a diferença com o aprender caminhar, falar, etc.?
É MUITO COMPLICADO QUANDO PENSAMOS: NÃO POSSO
A diferença consta nas desculpas que contamos para nós
mesmos para não introduzir na nossa vida algo que nos tiraria
do automatismo do conhecido e do comodismo.
O piloto automático dá conforto e ilusão de controle. Mesmo quando leva uns sofrimentos. A não ser que a vida nos coloque na obrigação de ter que aprender. Lá, podemos até conseguir. Questões de motivação e falta de alternativas. Por quê?
Por que passamos do ponto do sofrer a mudança ao ter o
controle dela.
Mas até nós pensarmos que não conseguiremos, iremos autossabotar o nosso sucesso.
Penso a quantas pessoas se conta querer parar de beber e
se acaba criando brigas apenas para ter a desculpa de voltar a
beber.
Nesses casos não é o “não posso” ou “não consigo” que
move o nosso rumo, mas é o “não quero”. Esta seria uma leitura mais verdadeira.
Não queremos mudar a rotina.
Sem dar-se conta, recuando do aprender e do mudar, a gente deixa de fazer-se bem. Porque as novidades sempre trazem
algo de mais atualizado ao fluir do nosso ser e da nossa vida.
Não permitir-se a mudança (a atualização do ser) se paga
em termos de saúde. Sempre!

Corpo de Bombeiros inicia Curso
Básico de Atendimento a Emergências
O Corpo de Bombeiros Militar de Maravilha iniciou na
quinta-feira (3) o Curso Básico
de Atendimento a Emergências (CBAE). No total, são 40
horas de capacitação com previsão de término em junho. As
aulas ocorrem todas as terças e
quintas-feiras, na Companhia
de Bombeiros Militar.
Conforme o tenente, João
Emiliano de Moura Silva Miranda, os alunos vão apren-

Carine Arenhardt/O Líder

Aulas iniciaram na noite de quinta-feira

der noções de atendimento
pré-hospitalar, controle de in-

cêndios, sistemas preventivos
e brigada de incêndio. “As au-

las misturam teoria e prática,
algumas avaliações, mas o foco
não é formar bombeiro comunitário, e sim capacitar a comunidade”, explica.
Moura lembra que outra
turma deve começar em meados de junho, assim que concluir este curso. As aulas são
abertas à comunidade, porém,
com vagas limitadas. Os candidatos devem ter acima de 18
anos para poder participar.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Após aumento de casos, Saúde implanta
ambulatório de sífilis
A Secretaria de Saúde de
São Miguel do Oeste, por meio
do Departamento de ISTs/
Aids e Hepatites Virais, trabalha na implantação de um ambulatório para atendimento
semanal dos pacientes com sífilis. A intenção desta centralização do atendimento, segundo a infectologista Priscila
Garrido Bratkowski, é regularizar o tratamento e ter um controle maior dos pacientes, incluindo os contatos, parceiros,
bebês, e ainda as gestantes.
Desde esta semana, a médica está à disposição todas
as quintas-feiras, das 7h30 às
10h, para atender os pacientes

Ascom Prefeitura de São Miguel do Oeste

Conforme a infectologista Priscila Garrido Bratkowski, objetivo é regularizar o
tratamento e ter um controle maior dos pacientes

que são encaminhados pelos
médicos ou enfermeiros dos
postos de saúde ou mediante agendamento. Ainda neste dia, estarão à disposição da

população testes rápidos feitos pela farmacêutica Caroline Belló que, se tiverem resultado positivo, já poderão
agendar consulta ou receber

atendimento, de acordo com
a disponibilidade de vagas.
Priscila destaca que o trabalho do ambulatório vem somar às ações já desenvolvidas
para alertar a população sobre o aumento de casos, especialmente em gestantes, a facilidade de transmissão através
da relação sexual, e o tratamento fácil e simples, se a doença for diagnosticada em estágio
inicial. A infectologista ressalta
que os pacientes devem procurar o posto de saúde se perceberem qualquer sintoma semelhante à lesão genital, lesão oral,
vermelhidão pelo corpo, febre,
ou que tenham tido exposição.

DECISÕES

Sicredi promove assembleia em Rodeio Bonito
Divulgação

O Sicredi Alto Uruguai RS/
SC realizou assembleia geral extraordinária e ordinária no último dia 26, no Centro
de Eventos em Rodeio Bonito (RS). Aproximadamente 250 participantes acompanharam o evento, entre
coordenadores de núcleo, autoridades regionais, colaboradores, imprensa, conselheiros de administração e fiscais.
A programação iniciou
com uma reunião estratégica com os coordenadores de
núcleo, em que o professor e
responsável pela consultoria
ForZ, Alexandre Franco Cae-

Evento contou com aproximadamente 250 participantes

tano, explanou sobre o desenvolvimento do planejamento
a longo prazo da cooperativa, por meio do projeto Evolução 20.30. O presidente, Eugenio Poltronieri, apresentou os

resultados já alcançados a partir deste trabalho e também
sobre a homologação do Bacen em relação ao projeto de
expansão para Minas Gerais.
Na assembleia, a reforma

do Estatuto Social da Cooperativa foi aprovada em regime
extraordinário. Já em caráter
ordinário, as principais deliberações foram a respeito da
prestação de contas e destinação do resultado do exercício 2017, além de homologação de normativos internos.
Poltronieri enalteceu o
papel de cada um dos presentes, especialmente dos
coordenadores de núcleo, disseminadores da causa cooperativista. Ele também homenageou a Consultoria ForZ,
por contribuir para um futuro próspero da cooperativa.
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Abscessos e
fístulas perianais:

o que são

O

s processos infecciosos que
ocorrem ao redor do ânus e
do canal anal são descritos
desde os tempos de Hipócrates, o Pai
da Medicina, 400 anos a.C., na Grécia
Antiga. Essas infecções são bastante frequentes e atingem mais comumente homens entre 30 e 40 anos. Os
principais sintomas são dor, inchaço,
endurecimento, vermelhidão, desconforto para evacuar e, raramente,
febre.
Quando essas coleções de pus estão circunscritas sob a pele ou mais
profundamente localizadas entre os
músculos da região, são chamadas
de abscessos perianais (fase aguda)
e ao serem abertas espontaneamente ou por cirurgia para a drenagem
do pus, formam-se as fístulas perianais (fase crônica), que nada mais são
do que o trajeto que comunica o orifício interno (dentro do canal anal) ao
orifício externo (na pele próxima ao
ânus).
A evolução de abscesso para fístula ocorre em metade dos casos.
Essa infecção se deve em 80-90% das
vezes ao entupimento do orifício de
saída de uma das 8 a 14 pequenas

bolsas que existem dentro do canal
anal, chamadas glândulas anais que
liberam o muco no momento da evacuação com o objetivo de lubrificar e
facilitar a saída das fezes.
Outras causas menos comuns
dos abscessos e fístulas são câncer
de reto e canal anal, linfoma, leucemia, tuberculose, actinomicose,
doença de Crohn, doenças sexualmente transmissíveis, HIV, diabetes,
imunossupressão, corticoides, radio
e quimioterapia, trauma local, corpos estranhos e cirurgias proctológicas e ginecológicas.
O diagnóstico é clínico, conversando-se com o paciente, ouvindo
suas queixas e realizando um exame
físico geral e local cuidadoso e, se necessário, com analgesia e/ou anestesia. Se após o tratamento inicial, que
consiste na drenagem cirúrgica do
pus, o quadro persistir e evoluir para
uma fístula, o paciente deverá ter
acompanhamento médico com especialista. Na recidiva, alguns exames poderão ser realizados, como os
de laboratório, endoscópicos e imagem (ultrassom, tomografia e ressonância magnética) que podem auxi-

liar na elaboração do planejamento
cirúrgico.
Em virtude da complexidade e
múltiplas formas de apresentação
clínica desta doença, por vezes, serão necessários vários tratamentos
cirúrgicos, colocação de pequenos
drenos e reparos, os chamados “setons” ou “sedenhos”, sempre com a
intenção de controlar os processos
infecciosos, respeitando a musculatura esfincteriana, com o objetivo de
evitar a incontinência anal (perda involuntária de gases e fezes), uma das
complicações mais temidas deste
tratamento.
Como mensagem final, lembrese: ao sentir dor ou tumefação (aumento de volume) na região ao redor
do ânus, nem sempre o tratamento
com banhos de assento, anti-inflamatórios, analgésicos e antibióticos
pode ser suficiente.
O abscesso anal é uma urgência
médica cujo tratamento não deve ser
postergado, respeitando-se a máxima na medicina: abscesso diagnosticado é abscesso drenado.
Fonte: portaldaproctologia.org.br

12

, 5 DE maiO DE 2018

EMOÇÃO

Pastor Chris Durán
reúne grande público
Em sua segunda passagem por São Miguel do Oeste,
o cantor evangélico Chris Durán levou grande público ao
Clube Comercial na noite de
segunda-feira (30). O momento de Louvor e Palavra foi promovido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Durante sua
apresentação, o pastor cantou músicas do seu mais recente trabalho, o álbum “Eloim”.
A apresentação estava
marcada para a sexta-feira (27),
mas foi transferida por conta de um atraso do avião que
transportava Durán. Pastor da
Igreja Apostólica Geração da
Conquista, no Rio de Janeiro,
o cantor Chris Durán iniciou a
carreira em 1998 e teve suces-

Silvana Ruschel/WH Comunicações

Momento de Louvor e Palavra foi
realizado no Clube Comercial na
segunda-feira (30)

so nas paradas de música nos
EUA. Somente em 2000 ele se
converteu após um acidente de
carro no Chile, entrando para a
música gospel com o CD “Reverência”. Seu mais recente trabalho foi o álbum “Eloim”, lançado no fim do ano passado.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Corrida Rústica vai marcar
183 anos da Polícia Militar
Uma corrida rústica está
programada para o dia 20 de
maio, em homenagem aos
183 anos da Polícia Militar de
Santa Catarina. A largada está
prevista para as 9h, na Praça
Walnir Bottaro Daniel. A prefeitura de São Miguel do Oeste, por meio da Secretaria de
Esporte, Cultura e Turismo,
está apoiando o evento. Homens e mulheres com idade
a partir de 15 anos poderão
se inscrever para participar.
De acordo com o secretário-adjunto de Esporte, Juliano Siebel, as inscrições podem ser feitas no 11º BPM,
das 12h às 19h, ou no local
da prova, a partir das 7h30.
A taxa de inscrição será um
quilo de alimento não pe-

recível. O secretário solicita que as pessoas antecipem
a inscrição para que não haja
tumulto no dia da prova.
A Rústica terá percurso
de cinco quilômetros, nas categorias 15/19 anos, 20/29
anos, 30/39 anos, 40/49 anos,
50/59 anos e mais de 60 anos.
Serão premiados com troféus
do 1º ao 3º lugar, no masculino e feminino, e com medalhas do 1º ao 5º lugar de
cada categoria. “Estamos
apoiando este evento, também como forma de reconhecimento aos serviços prestados pela Polícia Militar. Além
de ser mais um momento de
prática esportiva, lazer e integração dos atletas da cidade e da região”, finaliza.

CINOTERAPIA Você já ouviu falar em terapia com cão? A Apae Marisol
atende 48 alunos neste tratamento e apresenta os benefícios das sessões

Cão auxilia no tratamento de
alunos com necessidades especiais
Luky faz sucesso pelos corredores da Apae Marisol de Maravilha. O cão marca presença na
escola especial duas vezes por semana, quando recebe a importante função de ser o co-terapeuta das
sessões de Cinoterapia. Enquanto circula pela escola, ele chama a
atenção de todos e ouve seu nome
muitas vezes, pronunciado principalmente pelos alunos da Apae.
Ele já conhece muito bem os
ambientes e na sala utilizada para
terapias ocupacionais aguarda a
chegada dos alunos e os recebe
com muita simpatia. As sessões
de Cinoterapia são ministradas
pela terapeuta Niágara Luana Soares da Rosa e atendem 48 alunos com atividades individuais e
em grupos. Fazendo parte das terapias ocupacionais, a Cinoterapia tem como diferencial o uso de
cães como co-terapeutas no tratamento físico, psíquico e emocional de pessoas com necessidades
especiais.
O cachorro é utilizado como
um reforço, capaz de estimular e
facilitar a reabilitação e reeducação global do paciente. Conforme Niágara, para pessoas com
necessidade especiais, como é o
caso dos alunos da Apae, o objetivo da terapia ocupacional é
trabalhar para que eles tenham
mais independência no seu dia a

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Cinoterapia no jardim sensorial da Apae

dia. Durante as sessões, eles são
estimulados a desenvolver movimentos e ações que fazem parte
da vida diária, além de serem instigados a se comunicar melhor.
Com o Luky em cena o trabalho é facilitado. Eles são estimulados a conversar e emitir comandos ao cão, fazer carinho,
abraçar, tocar, pentear o pelo, alimentar, mostrar e identificar partes do corpo, reconhecer cores e
texturas, além de vários outros
estímulos. “Através da Cinoterapia surgem aspectos que beneficiam em grande escala a melhoria da qualidade de vida dos
pacientes, pois esta técnica aumenta o estímulo social, melhora o estímulo moral e táctil e promove o bem-estar físico. Durante
o contato com animais na terapia, o corpo aumenta a produção

e liberação do hormônio endorfina, o que resulta numa sensação
de bem-estar, relaxamento e autoestima”, afirma Niágara.
Os alunos também levam
o cão para passear e alguns até
arriscam algumas brincadeiras e corridas quando o espaço
possibilita. Os alunos também
acabam apreendendo sobre
companheirismo, responsabi-

lidade, cuidado com o outro e
respeito às regras, tudo facilitado com a presença do Luky em
cada atividade. Sempre que a
tarefa for desenvolvida corretamente, o aluno pode entregar
ao cão um grão de ração, dar
um abraço, levá-lo para passear, entre outras ações que eles
adoram fazer e os fazem se sentir mais úteis e felizes.

Uso do cão para estimular o desenvolvimento de atividades

Cão pode ser utilizado para estimular contato e afeto

CINOTerAPIA FORA DA APAE
Além das apaes, a Cinoterapia pode ser praticada em
hospitais, consultórios e instituições de longa permanência,
atendendo tanto bebês, como idosos. Qualquer raça de
cão pode ser um co-terapeuta. No entanto, a excelência no
temperamento e sociabilidade fizeram do labrador e do golden
retriever as raças ideais para estas atividades terapêuticas.
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DESTAQUE Município teve dois projetos apresentados durante evento realizado em Florianópolis

Serviço de Acolhimento de Maravilha é destaque
em Seminário Estadual
Divulgação

Maravilha foi destaque no
3º Seminário Estadual de Acolhimento Institucional e Familiar que
reuniu aproximadamente 300 profissionais de todo o Estado de Santa Catarina em um momento importante de capacitação. O evento,
realizado em Florianópolis nos
dias 27 e 28 de abril, teve como objetivo aprofundar o conhecimento
acerca dos serviços de acolhimento institucional e familiar em Santa
Catarina, além de compartilhar as
experiências construídas no Estado, garantindo seu reordenamento e efetiva qualidade nos serviços
prestados.
Na ocasião, foram apresentadas três experiências exitosas
desenvolvidas pelo serviço de
acolhimento do município de
Maravilha. O primeiro relato de
boas práticas foi o “Apadrinhamento Afetivo - Viver em família é para todos”, sendo a cidade

uma das pioneiras do programa
em Santa Catarina.
A apresentação contou com
a participação do judiciário, assistente social Andréia Segalin;
assistente social Simone Müller; e a vice-presidente do Geama, Sirlei Gheno. A equipe abordou como surgiu a necessidade
do Apadrinhamento Afetivo no
município, a execução, a regulamentação, os objetivos e a operacionalização do programa.
O programa de apadrinhamento em Maravilha representa uma parceria de sucesso do
poder público (executivo e judiciário) com a sociedade civil organizada (Geama) em defesa do
direito das crianças e adolescentes crescer e viver em família.
O segundo trabalho de destaque apresentado foi “A construção da história de vida de crianças
e adolescentes”, projeto “Minha

Maravilha foi representada por integrantes do Geama, administração e Poder
Judiciário do município

vida dá um livro”, de autoria das
profissionais do Serviço de Acolhimento, Marcia Vogel (psicóloga) e Simone Müller (assistente
social), que se refere à confecção
de álbuns que retratam a história
de vida de crianças e adolescentes em medida de acolhimento do
município de Maravilha.
O compromisso do projeto é
com a criança e adolescente, pois
a quebra da convivência pode trazer sérias implicações ao desenvolvimento e ao comportamento,

e cabe aos profissionais responsáveis possibilitar esse contato com
a própria história. De acordo com
Kathiucya Lara Immig, Secretária
de Assistência Social, “nós queremos oportunizar o espaço para
que crianças e adolescentes possam se expressar e elaborar seus
sentimentos, pensamentos, e assegurar o progresso de seu desenvolvimento saudável”, explica.
Segundo Marcia, o álbum
é construído página por página,
cada uma delas tratando de um

tema da vida da criança. “Ali são
colocadas as coisas que gosta e
não gosta, os medos, sonhos, os
acontecimentos marcantes, a história de como chegou e porque
veio para o acolhimento, a linha
da vida, há páginas construídas
pelos amigos, e as de despedidas,
que são aquelas feitas no momento em que eles saem do serviço,
seja para adoção ou retorno à família biológica. A medida de acolhimento precisa ser reparadora,
e isso só será possível se a criança consegue dar sentido às suas
vivências, o que é proporcionado com este projeto, pois o álbum
é único, personalizado e é construído com a atenção e auxílio de
um adulto de referência (equipe
ou cuidadores), e torna-se ferramenta preciosa para o crescimento e autoconhecimento. Ainda, os
registros no álbum realizados neste período mostram que a criança

foi cuidada, vista, protegida, e de
fato acolhida, no sentido literal da
palavra”, afirma.
Para Simone, o livro elaborado
é uma forma de oferecer meios de
expressão para que cada criança ou
adolescente acolhido conheça e se
aproprie de sua história, bem como
para que tenha o registro de suas vivências, aprendizados, dificuldades
durante o período de acolhimento
e que possa levar consigo tais lembranças registradas, as quais poderão ser referências para sua vida.
A terceira experiência compartilhada foi o trabalho desenvolvido pelas famílias acolhedoras
em todo Estado. Maravilha levou a
cuidadora Denise Eugênia Eberts
para compartilhar seu trabalho de
14 anos no serviço de acolhimento – cujo depoimento emocionou
os participantes, ao retratar sua vivência com crianças e adolescentes em situação de acolhimento.

Adoção

Encontro bimestral do Geama teve troca de experiências e homenagens
Na noite de quinta-feira (3)
os membros do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Maravilha (Geama) se reuniram para
reunião bimestral. A presidente, Noeli Savegnini Fiorini, iniciou agradecendo o trabalho
realizado pela agora vice-presidente, Sirlei Gheno, e reforçou
que o objetivo é dar continuidade ao mesmo, melhorando sempre com a colaboração de todos os participantes do grupo.
Após, foi realizada homenagem às mães, seguida de dinâmica em grupo e debate sobre a
mesma, que serviu como reflexão
de vida. Seguindo o encontro, a
proposta da noite foi uma roda de

conversa, quando os pais abordaram como foi o processo de adoção, seus medos e conquistas, enfim, o processo como um todo.
Os relatos emocionaram a todos.
Na oportunidade, as crianças, assistidas por pedagogas voluntárias, homenagearam as mães com apresentação
e desenhos, que puderam levar para casa como lembrança.
Seminário Catarinense
de Acolhimento
Institucional e Familiar
Sirlei falou sobre a participação de representantes do Geama, administração municipal
e Poder Judiciário de Maravi-

Rosiane Poletto/O Líder

Roda de conversa objetivou que os pais abordassem como foi o processo de adoção

lha no 3º Seminário Catarinense de Acolhimento Institucional
e Familiar, realizado em Florianópolis nos dias 26 e 27 de
abril. O evento teve como objetivo aprofundar o conhecimento acerca dos serviços de acolhimento institucional e familiar
em Santa Catarina e compar-

tilhar as experiências construídas no Estado, garantindo seu
reordenamento e efetiva qualidade nos serviços prestados.
A programação incluiu conferências, debates, mesas-redondas e palestras. O Programa de
Apadrinhamento Afetivo: concepções e socialização de experiên-

cia, foi apresentado, assim como
o assunto Experiências Municipais nos Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar, com o
tema Construção da História de
Vida das Crianças e Adolescentes ficando a cargo de Maravilha.
Sirlei comentou que o objetivo principal foi atingido, que
era divulgar o Apadrinhamento
Afetivo. “Como Grupo de Apoio
à Adoção, nossa função primordial é ajudar as crianças e adolescentes que estão nas instituições, principalmente aqueles
com remota possibilidade de
adoção, que é o que o apadrinhamento proporciona, o contato familiar. Isso inclusive está

garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu
artigo 19 estabelece que ‘toda
criança e adolescente tem direito a ser criado e educado por
sua família e, na falta desta, por
família substituta’”, enfatiza.
Ainda sobre os objetivos, Sirlei explica que muita informação
pôde ser trocada. “O objetivo é
que mais municípios implantem
o programa Apadrinhamento
Afetivo e que mais crianças possam estar no convívio familiar.
Valeu a pena, pois no decorrer do
curso as pessoas vinham até nós
para conseguir mais informações sobre o programa”, finaliza.

Vitri ne
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Etiqueta

para os adolescentes

O

s adolescentes estão numa fase complicada. Sentem-se adultos, mas ainda não
são. Já não querem ser tratados como
crianças, mas muitas vezes agem de forma infantil. Querem ser independentes, mas ainda precisam que os pais banquem as contas e cobrem
responsabilidades. Por isso, é importante que os
adolescentes sigam as dicas a seguir.
Trate seus pais com respeito. Entenda que
perguntas não são interrogatórios, mas curiosidade e cuidado da família. Se não perguntassem
nada, você certamente se sentiria esquecido ou
abandonado.
Por mais que você queira privacidade, deve
satisfações aos seus pais. Diga aonde, quando,
como e com quem quer ir a algum lugar sempre.
Seus pais não são tão caretas quanto você
pensa que eles são. Pergunte sobre a adolescência e juventude deles aos seus avós e você poderá
ficar impressionado.
Dúvidas sobre sua fé, orientação sexual, namoro e sexualidade são naturais. Converse com
seus pais ou com um adulto que tenha notável sabedoria sobre suas preocupações.
Mesmo que o fone de ouvido seja quase oni-

presente em sua vida, quando passar por porteiros, faxineiras e conhecidos lembre-se de cumprimentar e agradecer. Respeitar e considerar o
próximo não tem idade.
As palavras mágicas também devem fazer
parte da sua vida em todas as fases e são atemporais: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Desculpe!
Com licença! Por favor! Obrigado!
Existem muitas maneiras mais inteligentes de
chamar a atenção do que falar muito alto, gritar
ou mesmo jogar objetos (ou comida) nos colegas,
tenha certeza disso.
Respeitar a hierarquia desde agora fará de
você um cidadão melhor. Pais, professores e
qualquer outra autoridade merecem ser tratados
com gentileza e consideração.
Boa parte do seu tempo você está conectado,
mas lembre-se de que tudo o que você faz hoje
na rede deixa uma pegada virtual para sempre.
Não faça e muito menos poste fotos ou vídeos
comprometedores e não dê informações importantes para desconhecidos.
Você ama fazer selfies, certo? Mas lembre-se
que a selfie perfeita é aquela com amigos, sem
caras e bocas, criativas, sem ostentação ou sen-

sualidade, com boa escolha de luz e enquadramento, divertidas e com legenda bem-humorada.
Quando seus pais pedem a você para ter
bons modos à mesa, estão lhe ajudando a se livrar de gafes.
Só vá a festas para as quais foi convidado e
antes de levar um amigo junto, pergunte ao anfitrião se você pode fazer isso.
Ainda que muitos não levem, é imprescindível oferecer um presente ao aniversariante.
Fazer uso de bebidas alcoólicas é uma decisão que você irá fazer na vida adulta. Não queira consumi-las apenas para fazer parte de alguma “panelinha”. Nada mais infantil do que isso.
Meninos que agem como cavalheiros atraem
damas, e vice-versa.
Na velocidade com que tudo acontece hoje,
organizar seu tempo pode parecer insano. Coloque a tecnologia em seu favor. Use aplicativos e
alertas no celular/tablet para lembrá-lo de horários e prazos.
E quando achar que sabe todas as respostas,
lembre-se que você ainda não ouviu todas as perguntas.

Excelente fim de semana a todos!
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MODA & ESTILO

VOLTA AO MUNDO

por Susane Zanin

Um combo para o Dia das Mães
Está chegando novamente
aquela data do ano,
aquele dia que temos a
oportunidade de demonstrar
o nosso amor por aquela que
nos deu a vida e faz tudo por
nós. A nossa mãe é nosso
modelo de beleza e com
um pouquinho de capricho
podemos escolher um
combo de presentes que irão
deixá-la ainda mais linda.
Comece escolhendo um
presente que tem tudo a ver
com o estilo dela. Se você
estiver em um momento
de economias, não precisa
se preocupar! O presente
não precisa ser caro, basta
uma blusa de inverno, uma
sapatilha, um sapato ou
alguns acessórios estilosos.
Depois escolha algum
cosmético que vai deixá-la
ainda mais atraente. As
opções são muitas e bem
acessíveis, como um batom,
um perfume pequeno, um
creme para o corpo ou para
as mãos.
Por fim, escolha uma flor.
Você deve saber qual a flor
preferida de sua mãe, então
procure antecipadamente

nas floriculturas da cidade,
podendo optar tanto por
um miniarranjo ou uma
única flor. Você também
pode finalizar seu presente
escolhendo alguns doces
ou chocolates.
Uma peça da moda para
deixá-la mais fashion, um
cosmético para deixála mais linda, uma flor
para colorir o dia e um
chocolate para adoçar a
vida, não tem erro! Agora,

só falta juntar tudo, então
escolha uma caixa ou
uma cesta, cubra o fundo
com um papel de seda
e monte a composição
dos presentes de forma
bem linda. Tenho certeza
de que sua mãe vai
amar, já que para elas
o melhor presente é
aquele feito por nós
mesmos, que demonstram
verdadeiramente nosso
amor!

Hoje damos início a uma jornada por mais uma cidade
sensacional para se aproveitar as férias, com suas belezas
naturais, sua cultura superdesenvolvida, seus gostos culinários
refinados, a educação de primeiro mundo, sem contar que é
um dos pontos preferidos para se fazer um intercâmbio!

Z

Agenda de eventos
São Miguel do Oeste
6/5 - Brique do Sesc – 14h - Praça Walnir Bottaro
Daniel
Show com Alok – 16h30 – Parque Rineu
Gransotto
11/5 - Show com Victor & Gusttavo – 23h – Rud´s Pub
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
19/5 - Show com Pequena Place – 22h30
Setessete Bar & Bilhar
26/5 - Feijoada DeMolay – 11h30 – Salão
Paroquial Católico

por Henrique Hübner

Maravilha
5/5 - Jantar-dançante – 20h30 – Centro de Tradições
Gaúchas Juca Ruivo
- Baile na Linha São Paulo – 22h30 – Salão Comunitário
Linha São Paulo
- Show Tributo Charlie Brown Jr. – 23h – República Bowling Pub
- Festa Red Bull Special – 23h59 – Green Club
6/5 - Festa Comunidade São José Operário – 12h – Salão
Paroquial Católico
11/5 - Show com Janaina Jhoy – 23h30 – Play Club
12/5 - 1º MotoRepública: A Reunião – 10h - República
Bowling Pub
- Jantar-dançante – 20h30 – Salão Comunitário Santa
Terezinha no Bairro União
19/5 - Jantar da Escola de Ensino Fundamental Juscelino
Kubitschek de Oliveira – 20h30 – Salão Católico do Bairro
Floresta
- 2º Oeste Beer Festival – 18h - República Bowling Pub
24/5 - 150ª AGO Regional Extremo-Oeste – 18h30 –
Maravilhas Park Hotel

urique é uma cidade que se localiza
ao norte da Suíça,
já bem próximo à fronteira com a Alemanha.
Conta com aproximadamente 400 mil habitantes – e ainda assim
é a maior cidade da Suíça. É cosmopolita, urbana e histórica, uma cidade que vai te surpreender
em muitos aspectos!
A Suíça tem a terceira maior expectativa de vida do planeta
(média de 81,4 anos) e
dá para entender o porquê. O país oferece tudo
o que os cidadãos precisam, restando a obrigação de ser feliz. Em Zurique existem muitas
áreas verdes, uma forte cultura e consciência
a respeito da alimentação saudável, o transporte funciona, as pessoas
não trabalham exageradamente, as ruas são silenciosas, a água e o ar
são puros, dentre vários
outros fatores que fazem
com que você acredite
que esteja passeando por

um cenário de cinema.
O chocolate ao leite foi inventado na Suíça e se destaca do produzido em outros locais
devido à qualidade do
leite com o qual é fabricado. Dentre as marcas mais famosos estão

o Lindt, Toblerone, Frey e
Sprüngli. É notável a diferença no sabor do chocolate consumido por aqui no
Brasil. Eles são bem menos doces e nada enjoativos, te fazendo correr o
risco de comer uma barra
inteira sem nem perceber.

Espero que tenham gostado dessa introdução pela cidade
de Zurique! Semana que vem retornamos com mais!!!
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Fernanda, esperamos que você tenha um
aniversário e uma vida inteira repleta de felicidades,
alegria, paz, saúde, dinheiro e amor. Continue
sendo essa pessoa especial que cativa todos a
sua volta. Que Deus possa continuar iluminando
sua vida, mostrando os melhores caminhos e
realizando todos os seus sonhos. Você é uma
pessoa merecedora de cada um deles! Felicidades!
Parabéns pelo aniversário no próximo dia 9.

Suzana, muitas
pessoas entram
na nossa vida, mas
poucas realmente
nos marcam e
nos deixam algo
de bom. Sem
dúvidas você é uma
dessas pessoas.
Obrigada por fazer
parte de nossas
vidas. Parabéns
pelo aniversário,
comemorado dia 3.

Nesta segunda (7)
quem comemora
mais um aniversário é
o nosso colega Tuio.
Parabéns, votos de
muitas felicidades.
Homenagem dos
colegas do grupo WH
Comunicações.

Patrícia, hoje (5) você está de
aniversário e este momento
especial é hora de renovar.
É como começar tudo de
novo e mudar sempre para
melhor. Afinal, recomeçar
é ter a chance de conhecer
novas pessoas, novos amigos,
aprender mais e ensinar mais.
Parabéns pelo seu aniversário!
Tudo de bom e toda a
felicidade do mundo!

Antony em sua sessão de smash the
cake de um aninho
A Plantimar parabeniza os aniversariantes de maio da empresa. Os
votos são de muita saúde e felicidade!

02/05 – Felipe Werner

25/05 – Ivan Pauletto

O querido colega André Bataglin, do Grupo WH
Comunicações, comemora no dia 10 de maio mais
um ano de vida. Em um período que tem sido delicado,
seu otimismo nos inspira e nos faz ter fé. Por isso,
desejamos felicidade, sucesso e que você continue
servindo de inspiração para todos nós. Parabéns!!!

Quem soprou mais uma velinha nesta semana
foi a colega do Grupo WH Comunicações
Fabiani Delevatti. O aniversário foi na quintafeira (3). Os colegas, amigos e familiares
desejam felicidades! Parabéns!
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

design em pauta

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

por LUCIANE MOZER

O CONTO BUDISTA:
Para ser feliz, é preciso ignorar
O questionamento que faço hoje é: como você reage diante de alguma provocação? De colegas de trabalham que adoram uma intriga, de familiares que parecem de ter o prazer em lhe dirigir uma palavra dura, ou
simplesmente lhe ignorar, como se você nem da família fosse. São situações que nos causam sofrimento, não é? Mas será precisa ser assim? Não
está na hora de ignorarmos tudo isso e seguirmos adiante? É o que nos
ensina o conto budista: para ser feliz, é preciso ignorar.
Dizem que uma vez, um homem se aproximou de Buda e, sem
dizer uma palavra, cuspiu-lhe em seu rosto. Seus discípulos ficaram
super bravos. Ananda, o discípulo mais próximo, perguntou a Buda:
– Dê-me permissão para dar a este homem o que ele merece!
Buda se enxugou calmamente e respondeu a Ananda:
– Não. Vou falar eu com ele.
E juntando as palmas das mãos em sinal de reverência, Buda disse ao homem:
– Obrigado. Com seu gesto, você permitiu que eu visse que a raiva
me abandonou. Estou extremamente agradecido. Seu gesto também
mostrou que Ananda e os outros discípulos ainda são assaltados pela
raiva. Obrigado! Somos muito gratos!
Obviamente, o homem não acreditou o que ouviu, ele se sentiu
comovido e angustiado. Ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. Ele foi acometido por um tremor por todo o corpo e seu suor
molhou os lençóis onde dormiu. Em sua vida, nunca havia conhecido um homem com um carisma tão forte. O Buda modificou todos os
seus pensamentos e todo o seu modo de viver e de agir.
Na manhã seguinte, o homem voltou ao mestre e jogou-se aos seus
pés. Então o Buda se voltou para Ananda: – Você viu? Esse homem voltou
para me dizer algo. Esse gesto de tocar meus pés é a maneira dele de me
dizer algo que não poderia ser explicado em palavras.
O homem olhou para Buda e disse:
– Perdoe-me pelo que fiz com você ontem.
O mestre respondeu que não havia nada para perdoá-lo e explicou-lhe:
– Como o fluxo do Ganges faz com que suas águas nunca sejam
as mesmas, então nenhum homem é o mesmo de antes. Eu não sou
a mesma pessoa com a qual você esteve ontem. E nem mesmo aquele que me cuspiu, está agora aqui. Não vejo ninguém tão bravo quanto a ele. Agora você não é mais o mesmo homem de ontem, você não
está fazendo nada comigo, então não há nada de que eu possa te perdoar. As duas pessoas, o homem que cuspiu e o homem que recebeu
o cuspe, já não estão mais aqui.
Buda nos ensina que a pessoa sincera e justa não tem motivos
para reagir às ofensas porque estas provêm da imagem que uma
mente distorcida pode ter, e não da realidade dos fatos. Então, se alguém se comportar mal com você, não deixe sua atitude alterar seu
equilíbrio psicológico. Isso só prejudica você e a quem você dá muita importância. E lembre-se sempre: para ser feliz, é preciso ignorar.

Seis tendências de decoração para 2018
Não restam dúvidas de que 2017 será lembrado como o ano do cinza rosado (ou rosa millennial)
e da decoração acolhedora e natural do hygge, esti1. Cores intensas

lo dinamarquês que dominou as casas ao redor do
mundo. E em 2018 as tendências marcarão presença. Prepare-se!
2. Pias modernas

Após um ano
marcado por tons
pastel e cores suaves,
2018 promete mais
intensidade. Uma paleta baseada em matizes como amarelo queimado e tabaco
é uma das grandes
apostas para este ano.
Um grande contraste
com os hits de 2017.

Chegou a hora de dizer adeus às pias em aço
inox. Materiais como cobre, concreto e granito chegarão com tudo para trazer novos ares às cozinhas.

3. Cozinhas coloridas
E falando nas cozinhas, elas entram
em 2018 com muito
mais alegria e cheias
de cor. É hora de deixar as paletas simples de lado e apostar no colorblocking.

4. Detalhes florais
A vivacidade das flores também promete invadir as casas no próximo ano. Mas não estamos falando daquele papel de parede romântico:
a nova temporada chega com estampas coloridas e vibrantes, mesmo depois da primavera.

6. Concreto

5. Iluminação vintage
O toque mais rústico e vintage do cobre envelhecido, que
também marcou presença no estilo farmhouse em 2017, seguirá em alta. Dessa vez, lustres e luminárias com o acabamento antigo serão as grandes protagonistas da decoração.

Uma boa notícia para os amantes do estilo industrial: o concreto aparente promete ser o
grande queridinho do décor. Em 2018 o material chega a lugares inesperados: móveis, acessórios, peças de decoração e por aí vai.

na sua estante
BATMAN – CRIATURAS DA NOITE
Bruce Wayne está prestes a completar
18 anos e herdar a fortuna de sua
família, além do controle das indústrias
Wayne. No entanto, no dia do seu
aniversário, ele faz uma escolha
impulsiva e é condenado a prestar
serviço comunitário no Asilo Arkham,
uma mescla de prisão e hospital psiquiátrico onde
estão detidos os criminosos mais desequilibrados
da cidade.
Lá ele conhece Madeleine, integrante das
Criaturas da Noite, um grupo radical que deseja
acabar com a elite de Gotham. Até então, a moça
se recusava a confessar seus crimes ou informar
à polícia os futuros ataques que planejavam, mas
ela resolve se abrir para Bruce Wayne, dando início
a um perigoso jogo de sedução e inteligência.

Os QUASE COMPLETOS
O Quase Doutor é um renomado cardiologista que passa os dias em
um hospital, mas no fundo é um artista frustrado. A Quase Viúva é
uma professora que está de licença do trabalho para ficar com o noivo,
em coma após um grave acidente. O Quase Repórter é um jornalista
decepcionado com a profissão que sofre há mais de um ano pelo
suicídio da esposa. A princípio, a única coisa que essas pessoas têm
em comum é a sensação de incompletude e de desilusão com a vida.
Até que, um dia, o Quase Doutor é persuadido por um velho desconhecido a
embarcar com ele em um ônibus rumo a uma jornada para se reconciliar com seu
passado. Logo a viagem se transforma em uma aventura extraordinária e, em meio
a fenômenos como uma chuva de estrelas cadentes, ele precisa fazer escolhas que
mudarão seu destino para sempre.
Enquanto isso, eventos misteriosos levam a Quase Viúva a suspeitar que alguém
dentro do hospital quer matar seu noivo e uma pesquisa minuciosa do Quase
Repórter revela que sua esposa pode ter sido assassinada. Quando os dois tentam
descobrir a verdade sobre seus amados, tudo leva a crer que a resposta está dentro
do ônibus do Quase Doutor.
Reunidos num lugar que nunca imaginaram existir, os três serão forçados a
enfrentar seus maiores medos e verão que, para se tornarem completos, precisarão
encarar a batalha mais difícil de todas: aquela que travamos com nós mesmos.
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NAS ONDAS DO RÁDIO Emissora integrante do Grupo WH Comunicações, com sede em Guaraciaba,
comemora hoje (5) três décadas de sucesso

Raio de Luz FM, há 30 anos fazendo
parte da vida da comunidade regional

H

á 30 anos, no
dia 5 de maio
de 1988, entrava no ar,
em caráter experimental, o
mais novo nome da radiodifusão de Santa Catarina.
Com um perfil totalmente
popular, a Raio de Luz FM
- com sede em Guaraciaba
- chegava para consagrarse no gosto da população.
Pioneira em vários segmentos, ajudou a eternizar na memória dos ouvintes músicas que ainda hoje
embalam emoções. Objeto de Prazer, de Matogrosso & Mathias, foi a primeira reproduzida em carácter
oficial.
Numa época em que
as grandes tecnologias da
atualidade pareciam estar
a anos-luz de distância, a
Raio de Luz fez história inicialmente operando na frequência 92,3 FM e, posteriormente, na frequência
100,5 encantou a comunidade regional com simplicidade e carisma. O sucesso
era tanto que todos os dias
a Caixa Postal de número
14, na sede dos Correios de
Guaraciaba, precisava ser
verificada. Era exatamente assim, por meio de cartas
escritas a próprio punho,
que os ouvintes da emissora solicitavam ouvir os sucessos que marcaram época
e entraram para a história.
E lá, em meio a um universo de discos de vinil, fitas-rolo e máquinas de escrever, aos 20 anos, João
Antunes, jovem e carismático programador musical e comunicador, ganhava a simpatia, confiança e
o carinho da comunidade
regional. A parceria foi tamanha que, de lá para cá,
passaram-se 30 anos.
“Mesmo com as difi-

Fotos: Arquivo/WH Comunicações

Direto do túnel do tempo, registro do locutor João Antunes na década de 1990

culdades de comunicação na época, pelas manifestações que recebíamos
através de ligações de telefones fixos e cartinhas
escritas de próprio punho, já era possível imaginar que a 100,5 FM seria um grande sucesso.
Não demorou muito para
se transformar na emissora mais ouvida em toda a
região. O grande segredo
foi a introdução da música sertaneja na programação. Foi uma ideia genial
do nosso diretor, Wolmir
Hübner. A música sertaneja, até então, não tinha espaço em emissoras
de frequência modulada
e a Raio de Luz foi pioneira neste gênero musical. A
classe dos caminhoneiros
se identificou muito com o
estilo e ajudou a expandir
o nome da emissora pelos
quatro cantos do país”, recorda.
Acompanhando
o
crescimento regional, a
Raio de Luz crescia, inovava e ganhava espaço
no cotidiano de cada vez
mais ouvintes. A modernização deixava para traz a
era dos grandes e encanta-

“Foi uma coisa inovadora à
época. Me recordo até hoje
do primeiro CD que recebi. Foi
‘Grandes Sucessos’, do Trio
Parada Dura. A música ‘Telefone Mudo’ foi a primeira a ser
executada com a nova tecnologia. Depois apareceram o
MD, o computador, o disquete, e tudo ficou mais ágil e rápido, facilitando as coisas para
os radialistas. Depois veio a
era digital e tudo mudou.”
João Antunes

dores discos de vinil para
dar espaço aos pequenos
e práticos discos compactos, os CDs. Foram muitos
sucessos rodados a partir da nova tecnologia, até
que novos formatos fossem surgindo. “Foi uma
coisa inovadora à época.
Me recordo até hoje do
primeiro CD que recebi.
Foi ‘Grandes Sucessos’, do
Trio Parada Dura. A mú-

sica ‘Telefone Mudo’ foi
a primeira a ser executada com a nova tecnologia.
Depois apareceram o MD,
o computador, o disquete,
e tudo ficou mais ágil e rápido, facilitando as coisas
para os radialistas. Depois
veio a era digital e tudo
mudou”, lembra Antunes.
Popular e democrática, a emissora integrante
do Grupo WH Comunica-

ções seguiu em ascensão.
Apostando no jornalismo,
reafirmou seu compromisso com o público, levando
informação com responsabilidade e comprometimento. Sempre atenta aos
fatos de interesse da comunidade regional, a Raio
de Luz segue conquistando a todos os públicos e se
consolidando, ano a ano,
como uma das maiores
emissoras da radiodifusão
de Santa Catarina.
Para quem acompanhou a história de sucesso
e participou da trajetória
de evolução ao longo dos
anos, o sentimento não
poderia ser outro além de
orgulho. “Nos dias de hoje
a Rádio Raio de Luz FM
continua sendo a emissora número 1 em nossa região e a participação dos
ouvintes também é muito
grande. Recebemos centenas de ligações todos os
dias. Não me vejo trabalhando em outra atividade. Iniciei a carreira de radialista em outra emissora
ainda adolescente e amo o
que eu faço”, afirma o locutor.
E assim, sintonizando o rádio na 100,5 FM,
mais conhecida frequência da radiodifusão da região, a comunidade segue

fazendo parte desta que é
uma história de verdadeiro companheirismo e amizade, escrita em parceria
com os ouvintes. A quem
apostou na ideia, este 5 de
maio é compensador.
“É um dia especial,
cheio de alegria, emoção
e agradecimento. Completamos 30 anos da emissora mais querida do rádio
regional. Com características que são peculiares,
a Raio de Luz, desde sua
primeira transmissão, teve
como grande diferencial
seu estilo de programação, com muito dinamismo, simplicidade, alegria
e falando a língua da nossa gente, seja na programação musical, no esporte ou no jornalismo. O
tempo passou e provamos
que estávamos no caminho certo. Agradecemos
a parceria dos ouvintes e
dos anunciantes que seguem confiando no trabalho que desempenhamos.
Nos dias de hoje, mesmo
em meio às novas tecnologias, como a internet,
televisão digital, telefones modernos, tablets, entre tantos outros, sentimos
que o rádio é insubstituível”, finaliza o diretor do
Grupo WH Comunicações,
Wolmir Hübner.

Diretor do Grupo WH Comunicações, Wolmir Hübner
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EVENTO

Palestra sobre Saúde
Integral é ministrada
em Maravilha
Foi realizada na noite
de segunda-feira (30) a palestra intitulada Saúde Integral: Educação em Saúde
na Perspectiva Multiprofissional. O evento foi coordenado pelo fisioterapeuta Diego Felipe Pandolfo,
que também foi palestrante, juntamente com a nutricionista Schayane Golzel e a
psicóloga Sabryna Tarouco.

O evento foi realizado na sede da clínica Fisiocorp, reunindo participantes de Maravilha e região. O
momento também faz parte do novo projeto da Fisiocorp, apresentado na oportunidade. De acordo com o
fisioterapeuta, a clínica conta com sete profissionais
e a cada 60 dias vai oferecer palestras semelhantes.
Carine Arenhardt/O Líder

HOMENAGEM Clube recebeu um diploma e uma medalha de
reconhecimento que ficarão expostos na sede

Rotary de Maravilha recebe
diploma Amigo da Polícia Militar
O Rotary Club de Maravilha recebeu homenagem na sexta-feira (4), em cerimônia que
marcou a comemoração dos 183
anos da Polícia Militar de Santa Catarina. A solenidade foi realizada em São Miguel do Oeste, oportunidade em que o
presidente do Rotary de Maravilha, Jair Schossler, esteve presente para receber o diploma Amigo da Polícia Militar. Também foi
entregue uma medalha de reconhecimento, honrarias que ficarão expostas na sede do Rotary

em Maravilha.
Schossler foi a São Miguel do
Oeste acompanhado de outros
membros do clube e de policiais
militares de Maravilha. Ele destacou que o momento é muito importante e enaltece a parceria do
Rotary com a Polícia Militar, citando o Proerd. Neste ano, o clube está
completando 20 anos de apoio à
Polícia Militar neste projeto.
“A gente teve a honra de ser
reconhecido em nível de Estado
como Amigo da Polícia Militar, é
importante, e a gente quer enal-

Marcos Lewe/WH Comunicações

Entrega do diploma ao presidente do Rotary Club de Maravilha

tecer as atividades que os companheiros do clube desenvolvem

juntos com a Polícia Militar”, finaliza Schossler.

ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Monitores estarão nas ruas hoje

Palestra foi na sede da Fisiocorp

Resolução nº 6, de 30 de abril de 2018.
Altera a redação dos artigos 14 e 107 da Resolução
nº 01, de 17 de março de 2012, e dá outras providências.
O Presidente da Câmara de Vereadores de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere a alínea “d” e “l” do inciso I do
artigo 46, combinado com o art. 370, inciso II do Regimento Interno, faz saber a todos os habitantes deste
Município que o plenário da Câmara votou e aprovou e
EU PROMULGO a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica pela presente Resolução alterada a redação do § 4º do artigo 14 e do artigo 107, da Resolução nº
01, de 17 de março de 2012 (Regimento Interno), que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 14. ...
§ 4º Serão em número de 04 (quatro) as reuniões ordinárias mensais, salvo nos meses de julho e dezembro
quando então são reduzidas à metade, com duração de
até 3 (três) horas cada uma.
Art. 107. As reuniões da Câmara Municipal, salvo deliberação expressa em contrário de dois terços dos Vereadores e exceto os casos previstos neste Regimento Interno, serão sempre públicas e terão duração de até 3 (três)
horas. ”

Inicia hoje (5) em São Miguel do Oeste a fase experimental dos cinco parquímetros instalados na área central
do município. Os primeiros
cinco monitores, contratados pela empresa Serbet, vão
orientar os motoristas e a po-

a população baixe o aplicativo, que funciona de maneira prática, avisando inclusive
quando o tempo de estacionamento está acabando.
Na quinta-feira (3) a administração lançou um vídeo explicativo para orien-

tar a população do município.
Nesta fase experimental
o estacionamento ainda
não será cobrado. O projeto prevê 44 equipamentos
na área central de São Miguel do Oeste. Até o momento, cinco foram instalados.

EMPRÉSTIMO

Taxas de crédito do Sicoob custam até metade do valor
Em um país com uma das
maiores taxas de empréstimo,
o Sicoob cresce como alternativa de crédito mais justo neste cenário, já que as taxas praticadas são inferiores, chegando
a menos da metade do valor cobrado pelos bancos tradicionais.
“Este é um dos principais destaques das cooperativas financeiras e sempre foi assim. Os juros
do cheque especial, por exemplo, somados às taxas cobradas no rotativo dos cartões de
crédito, são os maiores vilões
no mercado. No Sicoob, oferecemos ampla linha de crédito com taxas mais vantajosas”,
afirma Henrique Vilares, presiDivulgação

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se a Resolução nº 01, de 15 de fevereiro de 2006.
Maravilha, 30 de abril de 2018.
		
Láurio Stieler
Presidente da Câmara de Vereadores

pulação sobre como vai funcionar o uso dos parquímetros.
Os profissionais também
vão fazer a demonstração para
a população de como funcionará o aplicativo do celular, nominado Estacionamento Digital. A orientação é que

Presidente do Sicoob Credial, Hermes
Barbieri

dente do Sicoob Confederação.
Segundo o presidente do Sicoob Credial, Hermes Barbieri,
além do atendimento humanizado e personalizado, outra van-

tagem são as taxas menores de
juros. As opções atendem a diversas necessidades, incluindo
crédito pessoal, empresarial, financiamentos e consignado.

Cheque especial
Em janeiro deste ano a média mensal dos
bancos ficou em 12,8% ao mês. Já no Sicoob a
taxa média de juros foi de 6,5% ao mês. A Conta
Garantida do Sicoob, que equivale ao cheque
especial para pessoa jurídica, teve média mensal
de 4,9% ao mês. A dos bancos, 13,1%.
Cartão de crédito rotativo e parcelado
Em janeiro de 2018 a média das taxas
cobradas ao mês no cartão de crédito rotativo
dos bancos foi de 14,1%, enquanto que no
Sicoob ficou em 7,9% ao mês. Na opção de
cartão de crédito parcelado, com possibilidade
de dividir o total da fatura, a média por mês
no ano passado nas cooperativas do Sicoob
ficou em 3,8% ao mês. A taxa das principais
instituições tradicionais foi de 8,4%.
Crédito pessoal
Outra modalidade disponível e que ajuda em
despesas imediatas, como conserto do carro,
pagamento de dívidas ou reforma da casa, é o
crédito pessoal. A média mensal cobrada pelo

“Isso só é possível graças a forma
cooperativista de atuarmos, onde
o objetivo principal não é o lucro,
mas sim que todos nesse sistema
possam crescer juntos”, destaca.

Sicoob em janeiro foi de 2,3% ao mês. Já a taxa
de juros dos bancos para o crédito pessoal
ficou em 3,4%.
Capital de giro
Seja para aquisições para o estoque ou
despesas operacionais, o capital de giro
também possui diferença em relação às taxas
de juros cobradas pelo Sicoob. A média mensal
do sistema em janeiro foi de 1,8%, já a dos
bancos foi de 2,9%.
Economia
Considerando o volume de negócios realizados
no Sistema Nacional de Crédito Cooperativo
em 2017, e comparando os preços médios
praticados nas cooperativas com os
que seriam praticados pelos bancos nas
mesmas operações, os cooperados, por
contratarem com as próprias instituições
financeiras (cooperativas), tiveram uma
renda agregada ou uma economia na ordem
de R$ 25 bilhões (aproximadamente R$ 2,5
mil por pessoa) no ano.

, 5 DE maiO DE 2018
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Dia das Mães faz parte daquelas datas que não pode passar
sem um presente. Afinal, o dia
é para homenagear estas mulheres incríveis, que dedicam boa parte da
vida aos filhos. O comércio já começa a registrar uma procura maior, e na semana
que antecede a data a movimentação deve
ser intensa.
Para o varejo, esta é a segunda data mais
importante do ano, atrás somente do Natal.
Para este ano, a expectativa da Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) é de que as vendas
sejam em torno de 2% acima das registradas
no ano passado. Entre os fatores que devem
contribuir para isso está a retomada gradual da confiança do consumidor.
“Estamos com uma boa expectativa em
função da Páscoa, onde tivemos mais de 4%
de aumento nas vendas. Também o levantamento que fizemos em Santa Catarina, temos expectativa de 2,2% de crescimento no
Dia das Mães deste ano, comparado ao ano
passado. É a segunda data que mais vende,
o comércio está otimista e os lojistas preparados com seus estoques”, explica o presidente da FCDL/SC, Ivan Tauffer.
Peças de vestuário, calçados, perfumes
e cosméticos, além de eletrodomésticos,
estão entre os itens que, como de costume,
estarão no topo da preferência. “O setor de
vestuário, calçados e assessórios são itens
que estão sempre em primeiro lugar. Junto
com as outras procuras terá as flores, perfumes e cosméticos, alguma coisa de eletrônico que já não é tão acentuado e a linha branca com eletrodomésticos para a
cozinha, também sem tanto destaque. Se

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Bolsas e calçados também estão entre itens com mais saída

vende um pouco de tudo”, menciona.
A estimativa de gasto médio na data exponencial para o comércio é de R$ 150, variando de consumidor para consumidor e
dependendo da forma de pagamento. “Se
compararmos a forma de pagamento do
litoral com o Oeste, o Oeste paga mais à
vista, o litoral com cartão e crediário. A
compra no crediário é bem utilizada nessa época em que o consumidor tem pouco dinheiro, então pode variar o valor dependendo da região de Santa Catarina”,
finaliza.
Lojas de confecções se destacam nas vendas nesta data
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Heinz/O Líde
Fotos: Diana

É seu neto?”. A maravilhense Marlene da Silva Luiz,
de 47 anos, está acostumada a ouvir a pergunta quando sai com Richard Wagner Julkowski, um menino de cinco anos, com o sorriso fácil. Ele é o filho caçula de quatro irmãos, que já passaram dos 20 anos.
Aos 42, Marlene decidiu engravidar, já que o segundo marido, Gilmar Julkowski, não tinha filhos e parte dos de Marlene já haviam saído de casa. “Eu já era
avó, minha mais velha tem 29 anos, e pensei que seria bom ter mais um bebê para alegrar a casa”, conta.
A ideia surgiu em 2012, e alguns meses depois a mamãe descobriu estar grávida do quarto filho. Apesar do alerta do médico ginecologista
sobre os perigos de uma gravidez tardia, Marlene conta que não sentiu nada de diferente das outras, nem mesmo na hora do parto, já que Richard
nasceu de forma natural, assim como os irmãos.
Ela acredita que a facilidade seja hereditária, pois a mãe e a irmã de Marlene tiveram filhos
depois dos 45 anos. “É um presente de Deus, fiquei muito feliz quando o Richard nasceu. Saber que consegui criar os quatro me deixa realizada e ninguém pode tirar isso de mim”, explica.
Mas as coisas mudaram. Segundo a mãe, a década de 1990 era mais fácil e atualmente teve que
aprender muitas coisas. Fraldas descartáveis, brinquedos diferentes e até a idade de ir à escola. As alterações a preocupavam no início, porém depois de
cinco anos acredita que se adaptou à nova vida.
Se as circunstância mudaram, a educação é a
mesma. A mãe de quatro viagens conta que não é fácil criar filhos, mas com limites e amor o desenvolvimento acontece. “Vejo que antigamente era mais fácil, não havia tantas doenças, era tudo muito mais
simples, se fosse assim eu teria mais filhos”, declara.
Apesar da rigidez com os filhos, com os netos Marlene é diferente. Para ela, o sentimento muda, é como se eles precisassem ser paparicados. “Eles são filhos de açúcar mesmo. Agradeço
por ter saúde e poder cuidar de todos e ainda encorajo as mulheres que têm essa vontade”, finaliza.

Richard
hoje tem
cinco anos

Marlene e o filho mais novo
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m um misto de ansiedade boa, de muita expectativa e um pouco de medo,
Carline Mocellin acariciou
o ventre e nele sentiu, pela primeira
vez, a mágica da criação. Ao mesmo
tempo em que o corpo se transformava ao gerar vida, a jovem mamãe
de primeira viagem preparava tudo
para a chegada do pequeno Felipe.
Enquanto a euforia aumentava
com o passar dos meses, a insegurança da surpresa se dissipava como
perfume ao vento. Era real e estava mais perto do que nunca. “Minha
gravidez foi uma surpresa. A surpresa mais linda da minha vida. Descobri que estava esperando o Felipe com nove semanas de gestação.
Juntamente com o susto, senti uma
alegria que tomou imediatamente
conta do meu coração. Sempre desejei ser mãe, antes da maternidade, sempre observei e admirei mães
zelosas e dedicadas com seus filhos, sempre desejei descobrir esse
mundo mágico e sentir todo esse
amor que é impossível transcrever
para a ponta de uma caneta”, relata.
A felicidade extrema ia dividindo espaço, pouco a pouco, com as
mais comuns sensações proporcionadas pela gravidez. E ali, então, os enjoos gestacionais marcaram presença. Nada que a forte
mamãe não pudesse contornar. “Então fui aprendendo a lidar com os
enjoos, que surgiram desde o início e cessaram lá pelo quinto mês,

mesmo período em que descobri
que meu filho era um menino. É incrível como eu me sentia mãe desde o primeiro instante que soube estar grávida e esse sentimento
só aumentou a cada dia”, relata.
Da descoberta até o tão esperado momento da chegada do filho ao mundo, a assistente social - hoje com 30 anos - sonhou
e imaginou como seria cada detalhe, cada traço do rostinho de Felipe. O elo era tão grande que a
intuição de mãe surgiu já nos primeiros meses. Carline sentia que
seria mãe de um lindo garotinho.
“Algo dentro de mim me dizia
que era meu Felipe que estava a caminho. Quando descobri que meu
filho era um menino, eu só conseguia ficar imaginando como ele seria, seus olhinhos, seu cabelo, com
quem se pareceria. O nascimento
é o momento que concretiza tudo
o que uma mãe espera... Enxergar e tocar o serzinho que ela idealizou durante todo o tempo em
que ele esteve dentro de sua barriga. É o momento que se agradece muito a Deus”, destaca.
Em seguida, o misto de sentimentos do princípio voltou a se fazer presente. Vieram as cólicas, as
noites mal dormidas, as inseguranças e o medo de não dar conta do recado, pontos rotineiros no currículo de toda a “recém-mamãe”. Mas no
lar do pequeno Felipe o amor era tão
grande que todas as dificuldades fo-

ram dribladas com maestria. “A convivência com o pai biológico foi esporádica, mas tive a sorte de poder
contar sempre com toda a minha
família, que sempre foi e continua
sendo muito presente nas nossas vidas. As dificuldades são inevitáveis,
mas junto a elas, nos reinventamos
e encontramos soluções. Ter uma
rede de apoio é essencial”, conta.
Hoje, Felipe tem dois anos, passou pela fase de engatinhar, caminhar e falar e neste ano foi inserido na escolinha. Ao mesmo
tempo em que assiste o crescimento do filho, Carline vê crescer também as melhores sensações e a convicção de que encontrou mais um
dom. “Conhecemos e sentimos
muitos amores nessa vida, mas o
amor que se tem por filho não há
como se comparar. Estamos vivendo uma fase maravilhosa de descobertas. Hoje o Felipe tem um PAIdastro que é um paizão, cuidadoso,
presente e amoroso. Todos os processos exigem muito de seus responsáveis, mas por outro lado nos
gratificam e nos compensam lindamente e nos impulsionam a nos
tornar seres humanos melhores,
para podermos servir de referência para aqueles que tanto amamos.
Tenho a plena certeza que me
tornei mãe no momento certo e sou
imensamente grata a Deus pela maternidade, por tudo que meu filho
me ensina todos os dias e por tudo
o que ainda vamos viver”, finaliza.
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ovos desafios, experiências,
medos e alegrias genuínas fazem parte da rotina de Daiane
Kesterke há sete meses, após o
nascimento do filho, Miguel. Ela, que sempre gostou de seguir sua rotina à risca, viu
que teria que passar por diversas mudanças e adaptações após a chegada do primogênito. “Talvez esse tenha sido meu maior
aprendizado, pois foi com ele que aprendi
que sair da rotina nem sempre é um problema e pode ser inclusive algo positivo. Com
isso, percebi que poderia superar qualquer
dificuldade”, diz.
Em mais de 200 dias de convivência,
mãe e filho passaram por diversas experiências, nem todas fáceis e simples de lidar.
Daiane afirma que o começo é mais difícil,
pois é o momento em que a mulher precisa se descobrir como mãe, mas que erros e
acertos fazem parte do processo.
Para ela, o momento mais especial é
quando o filho dorme em seu peito. “Ver ele
tranquilo e feliz é gratificante. É a forma de
saber que fiz um bom trabalho e desempenhei meu papel como mãe da melhor forma
possível”, destaca.
Entretanto, ela lembra duas coisas complicadas neste período: a culpa e os julgamentos. Daiane afirma que a culpa foi algo
que apareceu com frequência após ser mãe,
principalmente quando precisava deixar o
filho aos cuidados de outras pessoas por algumas horas. “Foi com o tempo que percebi que isso é normal e até saudável, pois a
mãe também precisa desempenhar outros
papeis. O que é mais difícil são os julgamentos, pois parece que todo mundo tem uma
opinião sobre tudo e que você nunca é boa

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Daiane Kesterke e o filho, Miguel, de sete meses

o bastante”, diz, lembrando que é preciso ignorar e focar no que realmente é importante.
Após o nascimento de Miguel, ela acredita
que se tornou um ser humano melhor, já que
passou a entender mais as pessoas, ser mais
atenciosa, carinhosa e produtiva. Além disso,
comemorar o Dia das Mães pela primeira vez
é motivo de orgulho e satisfação. “É cansativo,
mas tudo vale a pena, pois é um amor transformador. Ele está na fase de descobertas e é
incrível ver a atenção e a felicidade dele com
coisas simples. Passei a dar valor para pequenas coisas. Ele já acorda feliz, o que me fez entender que não precisamos de motivos para
sorrir. Quero que o Miguel saiba que ele é o
melhor de mim”, destaca.

Novas experiências marcam os primeiros meses entre a mãe e o bebê
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FEDERALIZAÇÃO SC-163 Audiência pública que tratou da federalização
do trecho reuniu representantes dos municípios da região

Projeto de inventário da faixa
de domínio deve ser ajustado
O município de Itapiranga
sediou, na semana passada, audiência pública que tratou da federalização do trecho da rodovia
SC-163 até São Miguel do Oeste.
O debate foi proposto e coordenado pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e
realizado no plenário da Câmara
de Vereadores.
A audiência pública contou
com a presença de diversas autoridades e lideranças, entre eles
vereadores, secretários municipais, prefeitos, deputados, representantes de entidades e instituições, além do secretário de
Estado de Infraestrutura e presidente do Deinfra, Paulo França,
e do superintendente do Dnit/
SC, Ronaldo Carioni Barbosa. De

Ascom

Audiência tratou da federalização do trecho da SC-163 entre Itapiranga e São Miguel
do Oeste

São Miguel do Oeste, participou o
vice-prefeito, Alfredo Spier.
Como resultado do evento, ficou definido que até o fim do mês
de maio deverá ser ajustado o projeto de inventário da faixa de do-

mínio da rodovia, para posterior
encaminhamento ao Ministério
dos Transportes. A medida é pré
-requisito para federalização do
trecho, por parte do Ministério, o
qual já emitiu parecer favorável ao

CADEIRA DE RODAS

autoestima

Na manhã de quarta-feira (2) foi realizada a entrega de uma cadeira de rodas para o município de São
Carlos, beneficiando a aluna Vitória Becker, da Escola Municipal Professor Mário Xavier dos Santos. A ação
é resultado do projeto Eu
Ajudo na Lata, desenvolvido pelo sistema Unimed, com
o apoio do Sicredi Alto Uruguai RS/SC, por meio do Programa A União Faz a Vida.
A arrecadação dos lacres foi realizada nas agências
do Sicredi e nas escolas onde
o Programa é desenvolvido.
Além de alunos, professores
e funcionários, as comunidades também foram mobilizadas na coleta durante o ano
2017, totalizando 140 garrafas.

A quinta-feira (3) foi diferenciada para os meninos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Eles
receberam o cabeleireiro Rafael Antonio Lemes de Souza, da
barbearia Lillo´s Beer, que fez
o corte dos cabelos de 30 integrantes. “Com essa atitude eu
quero mostrar para as crianças que é possível enxergar diferente do comum, criando neles uma autoestima”, afirma.
De Souza também fez o trabalho em diversas escolas do
município e acredita que a autoestima está relacionada com
o mês de maio, de combate ao
abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.
Para a coordenadora do Serviço de Convivência, Liane Rodrigues da Silveira, o trabalho
voluntário é muito importan-

recebimento da rodovia.
O passo seguinte é o lançamento de edital, pelo Dnit, para
as obras de manutenção do trecho. Há informações de que o órgão já disporia de R$ 10 milhões
assegurados no orçamento da
União para esta finalidade, por
indicação da bancada parlamentar catarinense.
Para Alfredo Spier, a federalização da SC-163 deve melhorar
as condições da rodovia e transformá-la num potencial corredor
para o escoamento da produção
entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aumentando a possibilidade de construção de uma
ponte sobre o Rio Uruguai, no
município de Itapiranga, onde a
travessia é feita por balsas.

Sicredi e Unimed Chapecó Cabeleireiro faz
trabalho voluntário
realizam doação
Para a assistente social
Juciele Wrublewski, da Unimed Chapecó, a ação foi de
extrema importância. “A parceria é importante e as ações
que são realizadas em conjunto com a comunidade fazem uma grande diferença na
vida das pessoas e na qualidade de vida delas”, diz. Para Jaques Samuel dos Santos, diretor-executivo do Sicredi, a
cooperação mais uma vez foi
protagonista em uma ação
social e sustentável, proporcionando acessibilidade.
Neste ano as arrecadações de lacres de latinhas de
alumínio já estão ocorrendo nas escolas em que o Programa A União Faz a Vida está
presente e nas agências do Sicredi Alto Uruguai RS/SC.
Divulgação

te para as 145 crianças e adolescentes que passam meio período, cinco vezes por semana, no
local. “Estamos sempre abertos a essas ações. Não trabalhamos sozinhos aqui, temos todo
o apoio de muitos profissionais
e quanto mais pessoas envolvidas, melhor”, explica Liane.
COMBATE AO ABUSO
E EXPLORAÇÃO
Ao longo deste mês o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos fará uma programação a favor do combate ao
abuso e exploração sexual contra
crianças e adolescentes. No dia
18 de maio, data que marca nacionalmente a causa, haverá explanação sobre o tema na Praça
Padre José Bunse, com a participação de profissionais e dos alunos do Serviço de Convivência.
Diana Heinz/O Líder

Cadeira de rodas foi entregue na manhã de quarta-feira (2)

Rafael cortou o cabelo dos meninos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

PRÊMIO

Sicredi é reconhecido
por atuação na
área de Consórcio
O Sicredi foi reconhecido pelo desempenho na
categoria Melhores Práticas Comerciais, na área
de Consórcios, do Prêmio Compartilhar 2018
da Associação Brasileira das Administradoras de
Consórcios (Abac). A premiação foi recebida durante o 40º Congresso Nacional das Administradoras
de Consórcio (Conac).
De acordo com Jocimar Martins, gerente da
Administradora de Consórcios Sicredi, o portfólio
do Sicredi oferece diferentes soluções para diversificação e inovação do consórcio. “Temos foco em
desenvolver produtos de
consórcios que auxiliem
nossos associados em diversas necessidades”, explica.
Desde 2006, a Administradora de Consórcios Sicredi
procura desenvolver grupos
diversificados nas categorias
em que atua. Nos grupos de
bens móveis, por exemplo, o
Sicredi disponibiliza três tipos de grupos: automóveis,
motocicletas e pesados (caminhões, tratores, máquinas
e equipamentos agrícolas e
utilitários). Já o primeiro grupo de serviços foi inaugurado
em 2011 e, atualmente, a instituição financeira cooperativa é líder nesse segmento,
com a concentração de 49%
das cotas, segundo dados
do Banco Central do Brasil (BC), de janeiro de 2018.
Entre os produtos, um
dos destaques é o Con-

sórcio Sustentável, voltado para aquisições em tratamento de água/esgoto,
eficiência energética e geração de energia eólica e
solar. Até março deste ano a
carteira do Consórcio Sustentável do Sicredi ultrapassava a margem dos R$
359 milhões em créditos.
“Mais do que o retorno financeiro com a comercialização das cotas, acreditamos estar contribuindo
para propagação da cultura de sustentabilidade, afinal somos uma das administradoras pioneiras
neste segmento. O principal ganho com essa prática é a consolidação da reputação do Sicredi como a
instituição financeira parceira do desenvolvimento
da comunidade, atendendo de maneira ampla nossos associados”, afirma.
Acompanhando as tendências do mercado náutico brasileiro, o Sicredi
desenvolveu ainda o Consórcio Bens Náuticos. “Observamos uma lacuna para
um nicho específico do público que atua em regiões
onde o transporte fluvial
é intensamente utilizado, seja para fins profissionais ou de lazer”, explica Martins. Outra novidade
especialmente elaborada é no Consórcio de Imóvel, no qual o Sicredi flexibilizou o produto para
aquisição de casas contêiner, tanto para uso residencial, quanto comercial.
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CONSCIENTIZAÇÃO Evento teve a participação de famílias e entidades do município

Caminhada Azul movimenta avenidas
centrais de Maravilha
A programação do mês azul
encerrou no sábado (28), com a
Caminhada Azul em Maravilha.
O mês de abril foi marcado por
eventos e ações em conscientização ao espectro autista, desenvolvidas numa parceria entre a Rede de
Atendimento ao Autista e administração municipal de Maravilha.
A Caminhada Azul contou
com a participação de famílias
de autistas e diversas entidades
do município. Com camisetas
personalizadas e balões azuis, os
participantes saíram do Espaço
Criança Sorriso, seguindo pela

Avenida Araucária, entrando na
Avenida Sul Brasil, até a Praça Padre José Bunse.
O integrante da comissão
que promoveu o cronograma
de atividades no mês azul, Eder
Moraes, destacou que a programação, além de buscar a conscientização, é um período que incentiva a aceitação da sociedade
quanto às peculiaridades do autismo. Um dos principais objetivos da rede é trabalhar para que
a comunidade esteja mais preparada para receber pessoas com
espectro autista.

Entidades e familiares de autistas participaram da caminhada

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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RELACIONAMENTO DELICADO Informações teriam sido prestadas
pelo vice-prefeito, Valdecir Casagrande, que nega ter sido autor
da denúncia envolvendo o nome do prefeito, Sadi Bonamigo

Prefeito de Descanso é investigado
O Ministério Público
(MP) está investigando supostas irregularidades no
uso da máquina pública por
parte do prefeito de Descanso, Sadi Bonamigo, e do secretário de administração,
Paulo Lauxen, ambos do PT.
Conforme a denúncia, atribuída ao vice-prefeito, Valdecir Casagrande – o Kikão
(PSDB), o prefeito e o secretário de administração teriam se utilizado de diárias
e de um veículo da administração para participar de um
ato Pró-Lula em Porto Alegre (RS) em meados do mês
de janeiro.
A reportagem procurou o vice-prefeito de Descanso, Valdecir Casagrande,
que negou ter sido o autor
da denúncia. Informalmente ele confirmou que o relacionamento com Bonamigo está delicado, mas voltou
a negar ter sido responsável pelas denúncias. Conforme ele, tudo não passou
de um mal-entendido. Apesar de negar a autoria da denúncia, Casagrande preferiu
não gravar entrevista.
Já o prefeito, Sadi Bonamigo, é taxativo quando
o assunto é a denúncia que
vem repercutindo regionalmente. Com acesso aos dados do processo, ele garante que foi o vice-prefeito
quem o denunciou, ação
que considerou “uma falsidade”. Conforme Bonamigo, o processo traz como
denunciante o nome de Valdecir Casagrande, por meio
de informações prestadas

WH Comunicações

Clima é de tensão entre o vice-prefeito, Valdecir Casagrande, e o prefeito, Sadi Bonamigo

informalmente ao Ministério Público no dia 23 de janeiro deste ano.
O prefeito nega ter se
utilizado de recursos em diárias ou mesmo do veículo
da administração pública.
“É uma denúncia comprovada que foi ele. Eu estive
em Porto Alegre, saí no dia
22 e voltei no dia 24 janeiro,
fiquei um dia fora sem nenhum tipo de prejuízo, sem
recursos do município e sem
carro. Tanto é que o MP foi
na minha casa, acompanhado do assessor de imprensa,
e encontrou o carro na garagem. Não tenho nada a temer sobre isso, foi uma falsidade, uma denúncia onde
o vice faltou com a verdade”,
declara.
Bonamigo salienta que,
por conta desta e de outras
situações, já não há qualquer tipo de relacionamento entre prefeito e vice há
um bom tempo. Entre as situações que tornaram a convivência e o relacionamento político conturbado está
o processo de cassação mo-

vido pela Câmara de Vereadores de Descanso no ano
passado, tendo em vista o
inquérito que apurava supostas irregularidades na licitação para compra de sêmen bovino por meio da
Secretaria de Agricultura. O
prefeito justifica que o vice
não o apoiou.
“Tivemos todo o processo de cassação que a Câmara fez desde o dia 2 de junho
até o dia 14 de dezembro,
quando através de uma liminar suspendemos a sessão de cassação. Ele nunca
nos ajudou a nos posicionar
a favor da não cassação porque não tinha motivos, nem
fatos para isso. Depois, em
janeiro, vem essa denúncia.
Como é que vou ter confiança em um vice que trabalha
nessa situação. Não tenho
dúvida que não há confiança e quem provocou tudo
isso foi ele”, menciona.
Quanto ao secretário de
administração, Paulo Lauxen, citado na denúncia, o
prefeito justifica que a participação dele no evento Pró

-Lula se deu a partir de dias
de folga que Lauxen tinha
acumulados. “No final de
dezembro, do dia 26 ao 29,
foi feito recesso e nesse recesso ele trabalhou. Ele ficou com três dias em haver
e se programou para tirar
dois dias para ir até a capital
do Rio Grande do Sul. Isso
está documentado, o promotor esteve na prefeitura e
foi comprovado que não tivemos diárias e que o carro
estava em casa. Não teve um
centavo de prejuízo para o
município”, declara.
Frente à situação, Bonamigo argumenta que representou contra aquilo que
chama de “inverdade praticada pelo vice-prefeito” há
cerca de duas semanas. Ele
salienta ainda que uma reunião entre os partidos integrantes da aliança já foi realizada, momento em que
definições sobre o assunto foram feitas. Os partidos
da aliança querem o rompimento com Valdecir Casagrande.
“A comunidade apostou em uma aliança entre
o PT e PSDB. Embora sejam de ideologias opostas,
nada que dentro do município não poderia ser trabalhado. Em uma reunião com
um conjunto de partidos
(PT, PSB, PC do B e do PP)
tivemos a decisão de manter
os cargos, desde que rompamos com o vice. Vamos conversar nos próximos dias
para ver o que fazemos, mas
queremos o melhor para o
município”, finaliza.

LEO Clube Maravilha

Campanha contra violência
mostra ligações de
mulheres à Polícia Militar
A segunda etapa da Campanha de Respeito à Mulher
desenvolvida pelo LEO Clube Maravilha foi inspirada
pelo movimento da Organização das Nações Unidas “UNA-SE, pelo fim da
violência contra mulheres e meninas”. Os integrantes maravilhenses montaram uma cabine na Praça
Cidade das Crianças no sábado (28) e dentro dela filmaram a reação da comunidade. “Nós colocamos
um áudio com diversas ligações de mulheres vítimas
de violência para a Polícia
Militar de Santa Catarina,
pedindo ajuda e socorro a
eles”, explica o presidente
da entidade, Diego Engler.
Conforme o Clube, o resultado da Campanha surpreendeu. “Todos os participantes demonstraram sua

comoção com o tema, enfatizando, ao final, a importância da conscientização
da sociedade para que todos
os cidadãos compreendam
que a violência não ocorre apenas nos grandes centros e que precisa ser combatida por todos”, declara.
MAIS DE 100 LIVROS
DOADOS
Outra ação realizada
pelo Clube foi a doação de
194 obras literárias ao Centro Educacional Monteiro
Lobato. Durante a entrega,
os integrantes contaram histórias vestidos de personagens literários a estudantes
do primário. Os livros doados foram coletados durante a palestra “Liderança no
voluntariado” realizada em
março e por meio da coleta realizada no mês de abril.
Fotos: Divulgação

Campanha foi realizada no sábado (28)

Livros foram doados ao Centro Educacional Monteiro Lobato
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SAÚDE

Bom Jesus do Oeste recebe
emenda parlamentar
O município de Bom Jesus do Oeste recebeu no último dia 26 emenda parlamentar do deputado federal
Marco Tebaldi (PSDB) no
valor de R$ 75 mil. Participaram do ato o vice-prefeito, Ivonir José Santolin,
presidente do PSDB, Glau-

dir Mossmann, prefeito de
Sul Brasil, Eder Marmitt, filiados e simpatizantes. O
valor será destinado à Secretaria de Saúde. O vice-prefeito de Bom Jesus do Oeste agradece ao deputado pela
quarta emenda parlamentar destinada ao município.
Divulgação

Em maio ocorre a Romaria de Nossa Senhora do Caravággio, um dos maiores
eventos festivos no município de Flor do Sertão. Nesta
data, o público irá conferir as
melhorias no Centro Municipal de Eventos, que está sendo ampliado e reformado.
Segundo o prefeito, Sidnei Willinghöfer, nesta primeira etapa serão investidos
R$ 127 mil, mas o total dos
investimentos deve supe-

Divulgação

Local será ampliado e irá contar com quadra poliesportiva

rar R$ 500 mil. “Como essas
melhorias estão sendo feitas

com recursos próprios, vamos realizar por etapas, prio-

rizando o essencial. O local
irá atender satisfatoriamente as necessidades da população”, garante.
De acordo com o prefeito, concluída a primeira parte das reformas e melhorias,
o próximo passo será a retirada dos banheiros, da copa
e da cozinha da parte interna
do salão, o que aumentará o
espaço disponível. Assim, o
Centro também contará com
uma quadra poliesportiva.

Homenagem marca comemoração de Dia das Mães

FLOR DO SERTÃO

Administração realiza
entrega de trator agrícola
do pelos assessores Altair Rites e Domingos Costacurta.
O trator será utilizado
pela Secretaria de Agricultura em diversos serviços,
como confecção de silagem,
plantio e distribuição de calcário e esterco. O outro trator, que já estava com 20
anos de uso, será leiloado.
Divulgação

Evento foi realizado na garagem da prefeitura

Centro de Eventos de Flor do
Sertão recebe melhorias

BOM JESUS DO OESTE

Valor será destinado para a Secretaria de Saúde

A administração de Flor
do Sertão realizou a entrega de um novo trator agrícola no último dia 27. O mesmo foi adquirido por meio da
verba de R$ 100 mil do deputado federal Pedro Uczai (PT)
e contrapartida de R$ 55 mil
do município. Na ocasião, o
parlamentar foi representa-

REFORMA Investimento será de aproximadamente R$ 500 mil

A festa em comemoração
ao Dia das Mães, promovida
na tarde de quarta-feira (13)
em Bom Jesus do Oeste, foi
de muita alegria e descontração. A homenagem para
as mães do Grupo de Idosos Bom Jesus foi organizada
pela administração, por meio
do Departamento de Cultura e Centro de Referência de
Assistência Social (Cras).

Divulgação

Evento contou com expressiva participação

Os participantes contaram com momentos de

oração, reflexão, além de
uma apresentação feita pe-

las crianças que frequentam as oficinas de música
do Departamento de Cultura, coordenadas pelos professores Lara Fraga e Rodrigo Dall’Agnol. “Além de
homenagear as mães pelo
seu dia especial, ver o sorriso e a alegria dos nossos idosos é maravilhoso e muito
gratificante”, afirma o prefeito, Ronaldo Luiz Senger.

SAÚDE

Conselheiros participam de capacitação
O Conselho Municipal de
Saúde de Flor do Sertão oportunizou um curso de capacitação na sala de reuniões da
Unidade de Saúde. Conforme o enfermeiro e presidente do Conselho, Adriano Pereira, muitos conselheiros
tinham dúvidas sobre algumas questões burocráticas.
A capacitação foi promovida por uma empresa contratada, que tirou dúvidas sobre
a aplicação de recursos, con-

vênios e outros aspectos que
envolvem a administração
dos serviços da saúde pública. Pereira frisa que o Conselho tem função fiscalizatória,
cabendo a ele, por exemplo,
aprovar as contas da Secretaria de Saúde. “O Conselho
faz a fiscalização da aplicação dos recursos. É importante que os conselheiros saibam entender onde e de que
forma foram aplicados os recursos, já que se houver al-

Divulgação

Curso foi promovido na Unidade de Saúde

guma irregularidade, a responsabilidade recai sobre

a secretaria e, também, sobre o Conselho”, explica.

Estado de Santa Catarina Câmara Municipal de IRACEMINHA-SC. EDITAL DE TESTE SELETIVO N° 001/2018. TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O Presidente do Legislativo do Municipal de Iraceminha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal TORNA PÚBLICO, a realização de Teste Seletivo Simplificado, visando
a contratação para preenchimento de vaga para os cargos descritos neste Edital, mediante as condições que seguem: 1. DAS VAGAS: CONTADOR - 01 vagas – 10 horas. 2. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas no horário das 08:30 às 11:30 e das
13:30 às 17:30 horas, de 03 a 11 de maio de 2018, nos dias úteis, na Câmara Municipal de Iraceminha/SC. As exigências para a realização das inscrições constam no edital. 3. DO PROVIMENTO: os requisitos de ingresso estão descritos no item 2.1.5 do edital. 4.
INTEGRA DO EDITAL: Os candidatos poderão obter a íntegra do Edital e informações junto a Câmara Municipal de Iraceminha/
SC, no horário de expediente. Iraceminha/SC, 03 de maio de 2018. JOSEMAR SIMIONATO. Presidente do Legislativo Municipal.
www.camarairaceminha.sc.gov.br (acesso ao Diário Oficial)
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obituÁrio
VIVIANA PAULA PAN
A sargento da Polícia
Militar Viviana Paula
Pan faleceu na
noite de quarta-feira
(2), aos 42 anos. Ela teve um
agravamento no quadro de saúde
após complicações decorrentes
de procedimentos cirúrgicos e
estava internada no Hospital
Regional Terezinha Gaio Basso de
São Miguel do Oeste. Atualmente,
a sargento trabalhava e residia
no município de Iraceminha. Nas
redes sociais, colegas, familiares
e amigos de Viviana haviam
iniciado uma campanha tendo em
vista a necessidade de doação de
sangue para a policial. Viviana foi
sepultada com honras militares.
CELITO ROQUE SCHMIDT
O agente de polícia Celito Roque
Schmidt, de 63 anos, faleceu por
volta das 7h30 de quarta-feira (2),
em sua residência, na cidade de
São Miguel do Oeste. Segundo
informações, ele tinha problemas
cardíacos. Schmidt ingressou
nos quadros da Polícia Civil
Catarinense no ano 1981, tendo
se aposentado no fim de 2015.
Durante sua carreira funcional
atuou nas delegacias de Itapiranga,
Iporã do Oeste, Descanso,
Iraceminha, São Miguel do Oeste
e, por último, na DRP/Fron de São
Miguel do Oeste.

ALAN DOS SANTOS
Morreu na madrugada
de quinta-feira (3)
o lutador de MMA
Alan dos Santos, de 32
anos, no Hospital Ruth Cardoso, em
Balneário Camboriú/SC. O catarinense
enfrentou um câncer de 21cm em 2016
e em fevereiro de 2017 finalizou todo o
tratamento e retomou os treinamentos,
tanto que foi para a Indonésia passar
um tempo treinando e ministrando
seminários. Ele chegou a confirmar uma
luta em junho do ano passado, no Ceará,
mas ela não foi realizada. Nos últimos
meses a doença voltou e Alan teve uma
piora na saúde e teve que retomar o
tratamento com uma quimioterapia mais
forte. Na quarta-feira ele passou mal em
casa e foi levado para a UTI, não resistindo
durante a madrugada. Alan dos Santos
era atleta da Astra Fight Team e venceu
16 das 20 lutas profissionais que fez na
carreira. A última delas na Argentina, em
setembro de 2015.
MÁRIO BARBARÁ
O compositor gaúcho
Mário Barbará morreu
nesta quarta-feira (2),
aos 63 anos, em Porto
Alegre/RS. O músico lutava
contra um câncer e estava internado
no Hospital da Santa Casa, na Capital.
Barbará era autor de diversas canções
tradicionalistas do Rio Grande do Sul,
sendo “Desgarrados” seu maior sucesso.
Ele foi vencedor do Prêmio Açorianos de
2018, na categoria Compositor Regional.

Natural de São Borja, Barbará deixa uma
filha de 33 anos e a esposa.
GARCÍA MEZA
O ex-ditador boliviano
Luís García Meza,
que cumpria uma
sentença de 30
anos de prisão por crimes
cometidos após o golpe militar que o
levou ao poder em 1980, faleceu no
domingo (29), aos 88 anos, após uma
parada cardíaca e respiratória. O militar
havia sofrido três infartos no hospital
das Forças Armadas, Cossmil, onde
passou mais de 10 anos de sua pena
de 30 anos de prisão. Em 13 meses de
regime sanguinário foram registrados
30 assassinatos confirmados e mais
de 100 desaparecimentos nunca
esclarecidos. Em 15 de janeiro de
1981, em Sopocachi, bairro de La
Paz, oito dirigentes do Movimento
da Esquerda Revolucionária foram
torturados e assassinados por um
grupo de paramilitares. Apenas uma
pessoa conseguiu escapar. Além da
violência extrema, os 13 meses de
governo de García Meza também
foram caracterizados pela corrupção
e narcotráfico. García Meza dirigiu
um golpe militar em 1980 e ficou no
poder entre 17 de julho daquele ano e
4 de agosto de 1981. No dia do golpe
morreram políticos, como o jornalista,
historiador e líder socialista Marcelo
Quiroga Santa Cruz, cujo corpo nunca
foi encontrado. Em abril de 1993, Meza
foi condenado a 30 anos de prisão, ao

lado do ex-ministro do Interior Luis Arce
Gómez, mas fugiu e foi detido no Brasil
em março de 1995 e depois extraditado
para a Bolívia, onde foi levado para uma
penitenciária de segurança máxima.
Ao lado de Hugo Banzer, ditador
(1971-1978) e também presidente de
direito (1997-2001), García Meza foi
considerado o ditador militar mais
sanguinário do século XX boliviano.
AGILDO RIBEIRO
Aos 86 anos, o ator
Agildo Ribeiro morreu
no sábado (28), no
Rio de Janeiro. Ele
sofria de problemas
cardíacos. Agildo começou a carreira de
ator no rádio com programas de teatro
de revista e ficou conhecido como
“capitão do riso”. Seu reconhecimento
veio com seus trabalhos cômicos na
televisão. Ele também realizou dezenas
de trabalhos no teatro e no cinema. O
ator foi o primeiro a interpretar João
Grilo, personagem central da celebrada
peça “Auto da Compadecida”, de Ariano
Suassuna. Agildo nasceu em 26 de
abril de 1932 e era descendente de
uma família de políticos e militares.
Eles chegaram a se exilar em Portugal
durante a Revolução Constitucionalista
de 1932, onde viveu seus primeiros
anos de vida. Segundo depoimento de
Agildo, quando a família voltou para o
Brasil, seu sotaque lusitano provocava
risos nas pessoas. O humorista ficou
conhecido por suas imitações de
professores, colegas e líderes políticos.

Considerado o palhaço da turma, ele
investiu na carreira artística. Ele fez sua
estreia com o ator com o grupo Teatro
Follies de Zilco Ribeiro, na peça “Doll
Face” (1954), escrito por Gypsy Rose
Lee. Foi um dos primeiros contratados
pela Rede Globo nos anos 1960 e
participou dos programas “TNT”
(1965), “Planeta dos Homens” (1976)
e “A Festa é Nossa” (1983). Além
dos mais atuais, como “Escola do
Professor Raimundo” (1999) e “Zorra
Total” (1999). O trabalho mais recente
de Agildo foi no programa humorístico
“Tá no Ar: a TV na TV”.
VALESCA GASS
Faleceu no dia 26 de abril, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos
77 anos. Seu corpo foi velado na Capela
Mortuária do Bairro São Gotardo, São
Miguel do Oeste, e foi sepultado no
cemitério da comunidade.
IRONIDE FÁTIMA DE RAMOS
Faleceu no dia 28 de abril, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste,
aos 55 anos. Seu corpo foi velado na
Comunidade de Linha 12 de Novembro,
São Miguel do Boa Vista, e sepultado no
cemitério da comunidade.
FORTUNATO SCARIOT
Faleceu no dia 28 de abril, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste,
aos 90 anos. Seu corpo foi velado
na Comunidade de Linha Bela Vista
das Flores, São Miguel do Oeste, e foi
sepultado no cemitério da comunidade.
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cotidiano
AVALIAÇÃO Delegacia divulgou balanço das atividades
desenvolvidas no primeiro quadrimestre
TRÂNSITO E VOCÊ

por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS EM
MOTOCICLETAS PODERÁ SER CONSIDERADA
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Noutra ocasião, neste espaço, debatíamos sobre a (im)
possibilidade de substituir os espelhos retrovisores de motocicletas e motonetas, de modo a nelas colocar equipamentos menores do que os originais de fábrica.
Na ocasião afirmávamos que a instalação, em motocicletas, de espelhos retrovisores menores que os originais de
fábrica não configurava infração enquanto o tema carecesse
de regulamentação específica, podendo, contudo, ser considerado ineficiente o equipamento se, por seu diminuto tamanho, não pudesse retratar o que se passava na retaguarda do veículo quando o condutor nele estivesse sentado ou
montado em posição de pilotagem.
O assunto foi regulamentado pela Resolução nº
682/2017 do Contran, que dispõe sobre os requisitos técnicos dos espelhos retrovisores destinados para motocicletas,
motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. Pelo seu
teor, a partir de 1º de janeiro de 2019 os referidos veículos
deverão atender aos requisitos da mencionada resolução.
No caso específico da dimensão, os espelhos devem ser
de tal forma que a área não seja menor do que 69 cm². Tratando-se de espelhos circulares, o diâmetro não poderá ser
menor do que 94 mm.
Na hipótese de espelhos não circulares, o anexo da resolução em questão determina que sua dimensão deve permitir a inscrição de um círculo com um diâmetro de 78 mm na
superfície refletora.
As dimensões máximas da superfície refletora devem
ser de tal forma que, no caso de espelhos circulares, o diâmetro não seja maior do que 150 mm, e, no caso de espelhos
não circulares, que a superfície refletora se encaixe em um
retângulo medindo 120 mm por 200 mm.
Inovações tecnológicas não contempladas nos requisitos técnicos da Resolução em questão podem ser aceitas,
desde que sua eficácia seja comprovada através de estudos
técnicos, certificação ou legislação internacional reconhecidos pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.
A partir da exigibilidade da nova norma, os veículos que
estiverem com espelhos em desacordo poderão ser autuados por infração ao Art. 230, inciso IX (dirigir veículo sem
equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou
inoperante) ou Art. 230, inciso X (com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran). Ambas são infrações de natureza grave, sujeitando o proprietário à penalidade de multa no valor de R$ 195,23 e à medida
administrativa de retenção do veículo para regularização.

Polícia Civil prendeu 31 pessoas
em ações em quatro meses
A delegacia de Polícia da
Comarca de Maravilha divulgou balanço das operações,
apreensões e prisões dos primeiros quatro meses de 2018
nos municípios da região.
Durante este período, de janeiro a abril, a Polícia Civil
participou de diversas operações policiais na região. O
delegado Leonardo Zambeli
destaca a prisão de uma quadrilha de assaltantes na cidade de Campo Erê. A ação foi
em fevereiro, quando foram
presos oito assaltantes. Também foi implantado o número de WhatsApp para denúncias (98802 9599).
O delegado lembra que
foram cumpridos diversos
mandados de prisão e de
busca e apreensão, além da

Polícia Civil

Polícia afirma que continuará investigando e combatendo à criminalidade em prol da
sociedade local e região

recaptura de foragidos do sistema prisional. As prisões em
flagrante foram por tráfico de

entorpecentes, posse ilegal
de arma de fogo, estupro, furtos e diversos outros crimes.

Segundo o delegado, 31 pessoas foram presas.
De janeiro a fevereiro foram apreendidos, juntamente com a Polícia Rodoviária
Federal, 95 mil maços de cigarros contrabandeados e recuperados diversos veículos
com registro de furto ou roubo. Além disso, houve apreensão de 857 quilos de maconha e 750 gramas de cocaína,
na Unidade Operacional da
Polícia Rodoviária Federal na
cidade de Guaraciaba.
O delegado Zambeli lembra que foram concluídos
318 procedimentos policiais.
Desses, 259 são da Delegacia
de Polícia de Maravilha, 28 de
Iraceminha, 19 de Tigrinhos,
seis de Flor do Sertão e seis
de São Miguel da Boa Vista.

BR-163

Colisão traseira, seguida de saída de pista e
capotamento, deixa duas pessoas feridas
Um acidente por volta das 19h de terça-feira (1º)
deixou duas pessoas levemente feridas na BR-163, em
São Miguel do Oeste. A colisão traseira, seguida de saída de pista e capotamento,
ocorreu próximo ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Casep).
O acidente envolveu os
veículos Celta e Siena, ambos trafegavam no mesmo
sentido. Conforme as informações colhidas no local, o

Siena teria colidido na traseira do veículo Celta, que
acabou perdendo o controle, saiu da pista e capotou.
Os dois ocupantes, um homem e uma mulher, tiveram
ferimentos leves e foram socorridos pelos bombeiros.
A motorista do Siena fugiu do local e por isso a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
emitiu cerca de seis multas.
Pelo fato de ela ter se ausentado do local do acidente, a
PRF confeccionou diversos

WH Comunicações

Acidente envolveu um veículo Celta e um Siena, ambos trafegavam no mesmo sentido

autos de infração e o relatório será encaminhado à Polícia Civil. Duas das notificações geram a suspensão
do direito de dirigir. As in-

frações somam quase R$ 4
mil em multas e a condutora ainda pode responder criminalmente por ter se ausentado do local do acidente.

São Miguel do Oeste

Motociclista colide contra carreta
Um acidente na manhã de
quinta-feira (3) deixou um motociclista ferido no centro de São
Miguel do Oeste. A colisão envolveu uma carreta de Itajaí/SC
que trafegava pela Rua Padre
Aurélio Canzi quando, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, não percebeu a aproximação da motocicleta, que
acabou colidindo na lateral.
Segundo informações, o

motociclista teve possível fratura na perna. O Corpo de Bombeiros e Samu atenderam o motociclista no local. A Polícia
Militar fez o controle do trânsito.
Acidente na Willy Barth
Na quarta-feira (2) um jovem de 24 anos, condutor de
uma motocicleta Yamaha/
YBR Factor, também ficou ferido em um acidente de trânsi-

to. Além da moto, a colisão envolveu um Fiat/Strada, de Palma
Sola, que era conduzido por um
idoso. Segundo relatos, os veículos trafegavam no mesmo
sentido, bairro/centro, quando o Fiat/Strada tentou realizar manobra de retorno, causando a colisão. O condutor da
moto foi socorrido pelos bombeiros com escoriações e suspeita de fratura na perna direita.
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SUCESSO Guinness Book destaca maravilhense treinador mais jovem
a ser campeão internacional

Profissional revela sonho de ter
nova oportunidade no Brasil
O treinador pernambucano, mas maravilhense de coração e residência, Everton Rafael,
de 28 anos, fez sucesso no futebol da Nigéria. Por causa de uma
lesão quando jogava no Fluminense de Joinville, Everton Rafael ganhou a chance de treinar a
equipe em 2014. Com o sucesso no clube de Joinville, recebeu
convite para trabalhar na Nigéria. Desde então, o treinador tra-

balhou no Ifeanyi Ubah FC e, no
ano passado, esteve no Abia Warriors. “Encontrei algumas dificuldades, mas a que destaco foi
a adaptação à comida do país.
Eu não era acostumado a comer
tanta pimenta, mas me adaptei.
Por eu ser brasileiro, tenho reconhecimento e respeito na Nigéria. Lá ganhei fama. No Brasil, sou
apenas mais um. Entrei no Guinness Book como o treinador mais

jovem a ser campeão internacional”, comenta Everton, destacando o sonho de trabalhar no Brasil
novamente. “Gostaria muito de
uma oportunidade de mostrar o
meu trabalho no Brasil”, ressalta.
Os números do técnico Everton Rafael no futebol nigeriano
impressionam. Em três temporadas ele conquistou a Copa da Nigéria, quarto lugar no campeonato principal e três participações

na Champions League da África
e em todas sendo eliminado na
semifinal. No comando do Abia
Warriors, o técnico Everton Rafael chegou a liderar o campeonato local. Além das equipes nigerianas e do Fluminense (SC),
Everton Rafael também teve
experiência como técnico nas
equipes do Club Atlético de La
Juventud Alianza, San Juan da
Argentina.

ODI SPORTS/SICOOB

Campeonato Regional começa a decidir os finalistas
No último fim de semana foram realizadas as partidas de volta da fase quartas-de-final do
Campeonato Regional-Taça Odi
Sports/Sicoob. Pelo naipe masculino, jogaram em Palmitos Juventude de Palmitos e Iracemi-

nha, melhor para o Juventude,
placar de 4 x 1. Em São Miguel da
Boa Vista Jogou Palmeiras e Ginástica de Riqueza, melhor para
os visitantes, placar de 2 x 0. Hoje
(5) começam as semifinais. Em
Riqueza tem Ginástica x Juventu-

de de Caibi e em Palmitos jogam
Juventude de Palmitos x CME
Águas Frias. Já no dia 12 começam
as partidas da volta das semifinais. Em Águas Frias tem o time da
Casa contra o Juventude de Palmitos, no mesmo dia tem jogo pelo

naipe feminino, quando Iraceminha enfrenta Águas Frias. No domingo (13) jogam, em Caibi, Juventude x Ginástica de Riqueza e
também no mesmo dia em Tigrinhos tem Fluminense x Vasco/Gol
de Menina no naipe feminino.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Município sediou a etapa microrregional dos Jesc
São Miguel do Oeste sediou
na última semana a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) de 15
a 17 anos. Participaram alunos/
atletas dos sete municípios pertencentes à Agência de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste. A etapa regional,
reunindo as regiões de São Miguel do Oeste, Itapiranga e Dionísio Cerqueira, está marcada

para os dias 29 e 30 de maio, em
Iporã do Oeste. O integrador da
Gerência Regional de Educação de São Miguel do Oeste, Roberto Carlos Marangoni, destacou a participação das escolas.
“Tivemos todas as unidades escolares participando, sendo municipais, estaduais, federais e
particulares”. Cerca de 400 estudantes disputaram as sete modalidades coletivas e individuais.
Divulgação

Classificados:
Futsal feminino: EEB Sara Castelhano Kleinkauf de
Guaraciaba
Futsal masculino: EEB São Miguel de São Miguel do Oeste
Handebol masculino e feminino: IFSC de São Miguel do Oeste
Basquete masculino: Colégio La Salle Peperi de São Miguel do
Oeste
Basquete feminino: Jesus Maria José de São Miguel do Oeste
Voleibol feminino: EEB Sara Castelhano Kleinkauf de
Guaraciaba
Voleibol masculino: IFSC de São Miguel do Oeste
Vôlei de praia feminino: EEB Sara Castelhano Kleinkauf de
Guaraciaba
Vôlei de praia masculino: La Salle Peperi de São Miguel do
Oeste
Xadrez feminino: Jesus Maria José de São Miguel do Oeste
Xadrez masculino: EEB Sara Castelhano Kleinkauf de
Guaraciaba
Tênis de mesa masculino: EEB Sara Castelhano Kleinkauf de
Guaraciaba
Tênis de mesa feminino: IFSC de São Miguel do Oeste

FUTEBOL

Regional da Liga Oestina começa decisões
O Campeonato Regional de
Futebol, organizado pela Liga
Esportiva Oestina de São José
do Cedro, terá amanhã (6) a rodada de ida das finais. Os jogos
serão em Dionísio Cerqueira.
Pela categoria sub-18, o Dio-

nísio Cerqueira Futebol Clube enfrenta Ipiranga de São
José do Cedro. E pelo adulto, jogam Dionísio Cerqueira Futebol Clube e DME Princesa. Os jogos da volta serão realizados no
dia 13 de maio, em Princesa.

A rodada da volta das semifinais, que definiu os classificados,
foi realizada no último fim de semana. No adulto o representante de Dionísio Cerqueira eliminou
o União Cedrense Futebol Clube
com a vitória, fora de casa, por 2 a

1. E o DME Princesa, em seus domínios, derrotou o Ipiranga por 3 a
1. No sub-18 o Dionísio Cerqueira
chegou à decisão fazendo 2 a 1 sobre o União Cedrense Futebol Clube. Já o Ipiranga se classificou ao
bater o DME Princesa por 2 a 0.

FUTSAL

Maravilha tenta reabilitação
na Liga Catarinense
A equipe da Secretaria Municipal de Esportes/Acema de Futsal, que participa da Liga Catarinense de Futsal, joga hoje (5)
pela competição estadual. O jogo é em Bom Jesus do Oeste, contra a equipe da casa. Uma vitória à noite, às 20h15, é vista como a
reabilitação da equipe, sendo que os últimos dois resultados foram negativos. Maravilha está na terceira colocação da chave A.

BICICLETA

Grupos Pedal Maravilha e
Elas de Bike participam do
Audax Floripa Volta a Ilha

Um grupo de maravilhenses apaixonado pelo ciclismo
esteve em Florianópolis no último fim de semana para participar do Audax Floripa Volta
a Ilha. “O Audax é uma prova
de superação onde o objetivo principal é percorrer a quilometragem do percurso determinado pela organização
dentro do seu prazo máximo
de horas para conquistar o
brevet daquela distância”, explica uma das participantes,
Simone Raber, destacando
que não é uma competição, e
sim uma prova de resistência,
“onde o mais forte ajuda os
outros a atingir o seu objetivo
que é completar o percurso”.
Os participantes de Maravilha fazem parte dos
grupos Pedal Maravilha e
Elas de Bike. A prova ocor-

reu no domingo (29).
De acordo com Simone,
o evento teve três trajetos, 50
quilômetros, 100 quilômetros e a volta a ilha com 200
quilômetros. Fabricia Vieira
de Souza fez os 50 quilômetros; Robson Souza, Daniela de Oliveira, Everson Bordin, Jeferson Jandrey e Felipe
Campos de Souza fizeram
o percurso de 100 quilômetros. Já os que participaram
nos 200 quilômetros foram
Simone Raber, Marcos Fernando Raber, Marcia Zanivan Goettms, Maciel Goettms,
Rodrigo Comparin, Alberto Luiz Tormen, Dimas Berticelli, Michel Jeandro Tumelero, Marcio Frapiccini Ferreira,
Thiago Kluge e Gelci Kluge. Eles completaram o desafio em uma hora e meia.
Divulgação

Evento ocorreu no domingo (29) em Florianópolis
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CAMPEÕES Premiação foi entregue para as três melhores
equipes em cada categoria
Oneide Behling
TITULARES SEMPRE
Time titular do Grêmio é o melhor da América. Isso
não há dúvida! Atual campeão da Libertadores fez uma
apresentação excepcional. Nesse momento de euforia é preciso ter os pés no chão. Essa competição é traiçoeira, costuma derrubar grandes clubes. Por isso é
fundamental fazer o maior número de pontos possíveis nessa fase, para garantir o mando de campo nos
mata-mata. Logo, titulares sempre na Libertadores.
MELHORANDO
A posse de bola do Internacional foi mais expressiva nos últimos jogos. De acordo com as estatísticas, o colorado anda chutando mais no gol
adversário. Com a lesão de Edenílson, o técnico Odair Hellmann poderia inovar, ser audacioso e escalar Lucca como titular diante do Flamengo. Com o cartão de visita, chutes de fora
da área, apresentado contra o Cruzeiro, Lucca me parece um jogador de qualidade. Resta saber se o técnico colorado é corajoso.
CHAPECOENSE
Sim, o torcedor da Chapecoense tem motivos
para comemorar! Empatar com dois gigantes de Série A é ótimo. A igualdade contra o Palmeiras deixou um ponto precioso para a Chape. Na Copa do Brasil vai contar com a força de sua torcida na Arena
Condá. Partida de volta, 16/05, contra o Atlético Mineiro, é daquelas para buscar a flechada histórica.
SEGUNDA-FEIRA
Ao contrário do que ocorreu contra Palmeiras e Atlético/MG, onde a Chapecoense priorizou a marcação, contra
o Paraná nesta segunda-feira (7), às 20h, na Arena Condá,
quem vai propor o jogo, tomar atitude, partir para cima
é a Chape. É confronto de iguais! Time visitante sequer
pontuou no campeonato e o Verdão do Oeste busca a primeira vitória no Brasileirão. É um jogo para ajeitar a casa.

Finalistas recebem premiação das
Olimpíadas São José Operário
Foi realizado, na noite do último dia 27, o encerramento das
Olimpíadas São José Operário de
Maravilha. À noite teve as disputas finais e em seguida a entrega da premiação, além de sorteio de brindes para as equipes
participantes. Os finalistas receberam troféu, medalhas
e fichas de churrasco para a
Festa São José Operário, que
será amanhã (6).
Neste ano mais de 30 equipes se inscreveram para participar dos jogos, que iniciaram no
dia 23, no Salão Paroquial. Esta
foi a 25ª edição das Olimpíadas.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

PREMIAÇÃO
Veteranos
1º lugar: Eduarda Móveis
2º lugar: Amigos do Charles
3º lugar: Atlético Maravilha
Crepe Mania
Feminino
1º lugar: Estética Espaço da
Mulher
2º lugar: Agência D Ícone
3º lugar: Crepe Mania
Livre
1º lugar: SER Aurora B
2º lugar: SER Aurora A
3º lugar: Loja Max Veste

Vencedores da categoria veteranos - Eduarda Móveis

Vencedoras da categoria feminino - Estética Espaço da Mulher

Vencedores da categoria livre - Loja Max Veste

BOA CAMPANHA

50tões conquistam mais três pontos no Regional
Os 50tões de Maravilha estiveram em campo novamente na manhã de domingo (29),
no Estádio Doutor José Leal Fi-

lho. O desafio foi contra Palmitos e as duas equipes de Maravilha conseguiram vitória.
A equipe do Maravilha 50tões

ganhou por 3 x 1 com gols de
Darci (2) e Chato (1). Já a equipe do CRM 50tões fez 2 x 0 nos
visitantes. Gols de Beto e Ta-

baco. Agora os representantes
de Maravilha no Campeonato Regional jogam novamente no dia 20, em Cunha Porã.
Fotos: Arquivo

LIBERTADORES
Grêmio e Cruzeiro pouparam jogadores no
Brasileirão e golearam na Libertadores. Tricolor fez cinco gols nos paraguaios e a Raposa aplicou quatro nos cariocas. As duas equipes
acertaram em preservar, deu certo! Libertadores é prioridade, estratégia está correta.
CRM 50tões fizeram placar de 3 x 1 diante de Palmitos

Maravilha 50tões também conseguiram triunfo em casa
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BOCHA 48 Equipe campeã também fez o braço de ouro

Bar do Orlando Machado
conquista Municipal
Na tarde de sábado (28)
foram realizadas em Maravilha as finais do Campeonato Municipal de Bocha 48,
no Bar do Orlando Machado.
O primeiro lugar ficou com
o Bar do Orlando Machado,
segundo lugar Bar do Machado e terceiro lugar Água

pódium

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

RANGER 2019 TRAZ DE VOLTA
VERSÃO XL PARA TRABALHO

Parada. O Braço de Ouro ficou com Odair Mafessoni,
da equipe do Bar do Orlando Machado, com 825 pontos no campeonato.

Bar do Orlando Machado
levantou o troféu principal

Terceira picape médio-grande mais vendida do Brasil,
com 5.172 unidades emplacadas de janeiro a abril, a Ford
Ranger começa a chegar este mês às concessionárias na linha 2019, que traz como novidades a volta da versão de entrada XL. A opção mais em conta da Ranger retorna com opções de cabine simples (R$ 129,3 mil), dupla (R$ 139.590) e
chassi (R$ 124,2 mil), todas equipadas com o motor 2.2 turbodiesel de 160 cv e tração 4x4.
Odair Mafessoni foi o braço de ouro

Segundo lugar ficou com o Bar do Machado

15 A 17 ANOS

Escola Nossa Senhora da Salete classifica futsal
masculino para fase seletiva
No último dia 27, em Maravilha, pelos Jogos Escolares
de Santa Catarina (Jesc), 15 a 17
anos, ocorreram as partidas finais na modalidade de futsal.
No Parque de Exposições Carlos
Alberto Begrow jogaram, pelo

naipe feminino, Escola de Educação Básica (EEB) Hélio Wasum, de Sul Brasil x EEB Oscar
Majolo, de São Miguel da Boa
Vista; na quadra dois jogaram
EEB Professor Manuel de Freitas Trancoso, de Iraceminha x

EEB Santa Teresinha, de Maravilha. No naipe masculino teve
EEB Professor Hermínio Heusi
da Silva, de Romelândia, contra
EEB Nossa Senhora da Salete,
de Maravilha. O outro jogo, na
quadra dois, foi entre EEB Ro-

drigo Alves, de Saudades, e EEB
Santa Terezinha, de Maravilha.
Classificaram-se para a fase seletiva a Escola Nossa Senhora da
Salete, de Maravilha, no naipe
masculino, e no feminino a Escola Hélio Wasum, de Sul Brasil.
Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Escola Salete vai representar Maravilha e região na fase seletiva

maravilha

Muitos gols na 3ª
rodada do municipal
Na tarde de sábado (28) foi realizada a 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol, Maravilha – Taça Líder Farma. Na aspirante, Primavera Alta
2 x 1 Vasco; e na principal, Primavera Alta 0 x 1 Vasco. No Estádio Osvaldo Werner, na categoria aspirante, Esportivo Bela Vista 0 x 5 Água Parada; no principal, Esportivo Bela Vista 4 x 4 Água Parada. A próxima
rodada será hoje (5). Na Linha 51 o 4S enfrenta Água
Parada e na Linha Primavera Alta o time da casa joga
contra o Esportivo Bela Vista. Folga o Vasco da Gama.

Hélio Wasum, de Sul Brasil, no naipe feminino, classificou

Voltada ao trabalho, a versão XL conta com câmbio manual de seis marchas, capacidade de carga de 1.234 kg com
cabine simples e controles de tração e estabilidade, controle
anticapotamento e diferencial traseiro com bloqueio eletrônico. Com cabine simples, a lista de itens de série traz, ainda, direção elétrica, controle de velocidade de cruzeiro, controle automático de descida, assistente de partida em rampa,
assistente de frenagem de emergência, som com comandos
no volante, controle de velocidade de cruzeiro e preparação
elétrica para reboque. O controle de estabilidade, por sua
vez, adapta-se à quantidade de carga.
A Ford ainda não confirma, mas deve apresentar em
novembro, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, a
versão Raptor da Ranger, que traz motor 3.2 diesel ajustado para render 220 cv e suspensões reforçadas para encarar
todo o tipo de terreno.
Fonte: WM1

DESCANSO

Após denúncia atribuída a
vice, prefeito é investigado
WH Comunicações

Vice-prefeito, Valdecir Casagrande, nega ter sido autor da denúncia por uso
indevido da máquina pública envolvendo o prefeito Sadi Bonamigo
Página 29

SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Paulo Meneghini assume ADR
Secretário seguirá apoiando e pleiteando funcionamento do setor oncológico
no Hospital Terezinha Gaio Basso
Página 2

APOIO À ADOÇÃO

Serviço de Acolhimento de
Maravilha é destaque em seminário

Representantes do município compartilharam a história e a experiência de dois
projetos desenvolvidos em Maravilha
Página 14

